
 

Analýzy, koncepce a strategie 

Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

a 

Libereckého kraje 

 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa zpracoval strategii rozvoje přeshraniční spolupráce v území pod 

názvem Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020 

Rovněž odbory Krajského úřadu Libereckého kraje zpracovávají buď na základě příslušných zákonů 

v přenesené působnosti, nebo na základě potřeby území v samostatné působnosti krajské 

strategické dokumenty. 

Všechny tyto dokumenty mohou být nápomocné žadatelům o dotaci z Fondu mikroprojektů Česká 

republika – Polsko 2014-2020, neboť území Euroregionu Nisa je shodné s územím Libereckého 

kraje (resp. Euroregion Nisa území Libereckého kraje přesahuje). 

Zpracováním strategických dokumentů na Krajském úřadě je přednostně pověřen Odbor 

regionálního rozvoje a evropských projektů, kde zájemci najdou hlavní strategie a koncepce kraje. 

 

Souhrnné koncepce: 

 Program rozvoje Libereckého kraje 

 Program rozwoju województwa Libereckiego 2014-2020 

 Strategické směry regionu NUTS 2 SV ve vazbě na priority EU v období 2014+ 

 Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 

 Problémová analýza potřeb Libereckého kraje ve vazbě na nové plánovací období EU 2014-

2020 

 

Zároveň jsou jednotlivými odbory zpracovávány oborové koncepce, tedy další využitelné krajské 

koncepční dokumenty.  

 

 

 

 

http://www.neisse-nisa-nysa.org/fileadmin/documents/strategische-handlungsempfehlungen-cz.pdf
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/id:269236/lastUpdateDate:2015-01-19%2008%3A29%3A54
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/id:269236/lastUpdateDate:2015-01-19%2008%3A29%3A54
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/id:269240/lastUpdateDate:2015-01-19%2008%3A34%3A18
http://www.rada-severovychod.cz/file/2835_1_1/
http://www.kraj-lbc.cz/public/orlk/zv_sur_lk_pro_web_fff3908514.pdf
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:160428
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:160428


 

 

Fondu mikroprojektů se týkají zejména materiály těchto odborů: 

 Odbor dopravy 

 Strategie bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje 2012-2020 

 Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje 

 Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 

 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 

 Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 

 Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji 

 Odbor sociálních věcí 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 

 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

 Strategie podpory sportu v Libereckém kraji 2014-2016 

 Odbor zdravotnictví 

 Odbor životního prostředí a zemědělství 

 Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Libereckého 

kraje na období 2011-2020 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Následující výčet krajských dokumentů není úplný. Další krajské koncepční materiály jsou 

dostupné zde: 

http://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:156512
http://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/id:301948/lastUpdateDate:2015-04-08%2015%3A38%3A51
http://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/id:306897/lastUpdateDate:2015-05-12%2012%3A58%3A56
http://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/id:306897/lastUpdateDate:2015-05-12%2012%3A58%3A56
http://kultura.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:191340
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/id:259239/lastUpdateDate:null
http://skolstvi.kraj-lbc.cz/getFile/id:226866/lastUpdateDate:undefined
http://www.ekovychovalk.cz/filemanager/files/file.php?file=31668
http://www.ekovychovalk.cz/filemanager/files/file.php?file=31668
http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/getFile/id:237923/lastUpdateDate:undefined
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/krajske-koncepcni-dokumenty

