HARMONOGRAM PŘÍPRAV
• Připomínkování dokumentu do 9. 11. 2015.
• Schválení IPRÚ v zastupitelstvech měst – 01/2016.
• Výzva Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro předkládání strategií – dosud není
vyhlášena.
• Po schválení strategií – vyhlášení výzev na dílčí projekty – nejdříve 2. polovina roku 2016
• Příprava projektů – průběžně 2016.
• Realizace a proplácení projektů – od konce roku 2016.

Integrovaný Plán Rozvoje Území (IPRÚ)
Integrovaný plán rozvoje území
aglomerace Liberec – Jablonec nad
Nisou (IPRÚ) je strategický dokument,
díky kterému je možné čerpat finanční
prostředky z Evropské Unie (EU) na
realizaci projektů vyplývajících z potřeb
daného území, tj. aglomerace Liberec –
Jablonec nad Nisou.
Cílem této strategie je popsat potřeby a
problémy území a nastavit vhodná
opatření, ze kterých budou následně
realizovány jednotlivé projekty.
Seznam obcí aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou

KONTAKTY
Odbor strategického rozvoje a dotací
Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
www.liberec.cz
Tel: 485 243 508
manažer IPRÚ
Mgr. Barbara Steinzová
Odbor územního a hospodářského rozvoje
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou
www.mestojablonec.cz

Na základě vytvořeného IPRÚ Liberec –
Jablonec nad Nisou plánuje aglomerace
obou měst v období let 2014 až 2020
společně získat dotace z Evropské Unie ve
výši cca 2,4 miliard Kč a realizovat tak
nejvýznamnější rozvojové projekty, které
budou mít prokazatelný dopad do celého
území.

Peníze pro IPRÚ jsou dostupné z:
• Operačního programu Doprava (OPD).
• Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).
• Operačního programu Zaměstnanost
(OPZ).
Z ostatních programů půjdou peníze pouze
prostřednictvím individuálních projektů.
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DLOUHODOBÁ VIZE
Aglomerace Liberec – Jablonec:

• je oblastí s vysokou kvalitou života, která je založena na praktickém
uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje a zaujímá přední místo v
českém, ale i evropském měřítku,
• je vnímána jako živé, zdravé, dynamické a silné centrum Euroregionu Nisa,
• čerpá z ekonomického rozvoje, který je založen na kvalitním systému
vzdělávání, rozvoji vědy, výzkumu a inovací, cestovním ruchu a průmyslu a
službách s vysokou přidanou hodnotou. Je vzorem pro ostatní regiony
v otázkách řešení sociální soudržnosti, veřejné správy a životního prostředí.

STRATEGICKÉ CÍLE

STRATEGICKÝ CÍL A - Udržitelná mobilita
Hlavním cílem je vytvořit předpoklady pro dlouhodobé zvyšování podílu trvale udržitelných forem
dopravy, a to zejména s ohledem na snižování podílu i objemu využívaných energií z neobnovitelných
zdrojů. Klíčovými oblastmi jsou rozvoj a zvyšování efektivity, výkonu a podílu veřejné hromadné
dopravy a zlepšení podmínek pro pěší a cyklodopravu. Dalšími klíčovými aspekty jsou snižování
vedlejších negativních vlivů dopravy, zejména v oblasti záboru veřejného prostoru, hluku, emisí a
dopravních nehod. Investice do technické infrastruktury musí odrážet primárně výše uvedené
aspekty.

STRATEGICKÝ CÍL B - Sociální soudržnost a péče ozdraví
Hlavním cílem je vytvoření podmínek pro kvalitní život a maximální využití osobního potenciálu všech
obyvatel území. Jedná se zejména o zavádění moderních a efektivních forem vzdělávání pro profesní
i osobnostní rozvoj, zlepšování zdravotního stavu obyvatel a doplnění chybějících či kapacitně
nedostačujících sociální služeb. Jako důležité faktory ovlivňující sociální soudržnost vnímáme zajištění
kvalitního a dostupného bydlení, nízkou míru kriminality a v neposlední řadě využívání programů
aktivní politiky zaměstnanosti, moderních forem zaměstnávání, rozvoje systému veřejných prací,
sociálního podnikání a dobrovolnických programů za účelem eliminace sociálního vyloučení
ohrožených skupin obyvatel.

SPECIFICKÉ CÍLE

TYPOVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ
PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÝCH
NÁSTROJŮ

Specifický Cíl 1 Zlepšení mobility (dopravní
dostupnosti a obslužnosti) území

Rekonstrukce krajských silnic, Výstavba terminálů

Specifický Cíl 2 Navýšení podílu forem udržitelné
dopravy v území

Modernizace tramvajových tratí, Komplexní rozvoj
cyklodopravy

Specifický Cíl 3 Eliminace negativních vlivů dopravy
na ŽP a veřejné zdraví

Pořízení nízkoemisních a bezbariérových vozidel
MHD

Specifický Cíl 4 Zvýšení kvality a dostupnosti
sociálních a navazujících služeb

Zázemí pro sociální služby, komunitní centra,
výstavba sociálních bytů

Specifický Cíl 5 Zaměstnanost pro podporu sociální
soudržnosti

Podpora zaměstnávání osob ohrožených na trhu
práce, rozvoj sociálního podnikání

Specifický Cíl 6 Optimalizace infrastruktury pro
vzdělávání

Modernizace SŠ, ZŠ, MŠ pro rozvoj klíčových
kompetencí

STRATEGICKÝ CÍL C - Konkurenceschopná ekonomika
Hlavním cílem je posílit ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost území v evropském měřítku.
Jako klíčové oblasti rozvoje jsou vnímaný věda, výzkum a inovace, průmysl a služby s vysokou
přidanou hodnotou a cestovní ruch. U všech výše uvedených oblastí budou aktivně podporovány
zejména podnikatelské aktivity respektující, případně aktivně prosazující principy trvale udržitelného
rozvoje. Jako další hlavní předpoklad úspěšného ekonomického rozvoje bude podporován komplexní
rozvoj nevyužitého potenciálu obyvatel území, jak s ohledem na profesní, tak i osobnostní rozvoj.
Dílčím dlouhodobým cílem je postupně zvýšit energetickou soběstačnost území.

Specifický Cíl 7 Neinvestiční podpora celoživotního
vzdělávání
Specifický Cíl 8 Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotnických služeb a péče o zdraví

STRATEGICKÝ CÍL D - Zdravé ŽP a ochrana přírodního potenciálu
Hlavním cílem je dosažení optimálního stavu životního prostředí a maximálního využití přírodního
potenciálu území. V oblasti životního prostředí jde zejména o minimalizaci vzniku nevyužitelného
odpadu, zajištění vysoké kvality ovzduší, podzemních i povrchových vod, snižování hlukového,
světelného a dalšího znečištění veřejného prostoru, snížení rizika povodní, včetně zadržování vody
v území a snižování produkce skleníkových plynů. V oblasti přírodního potenciálu území se jedná o
zvyšování biodiverzity, veřejné a rekreační zeleně, dobudování územního systému ekologické stability
a celkovou podporu rozvoje a zachování přírodní složky životního prostředí obyvatel území.

Specifický Cíl 9 Využití potenciálu území pro rozvoj
cestovního
Specifický Cíl 10 Zvýšení spolehlivosti technické
infrastruktury a zlepšování kvality ovzduší
Specifický Cíl 11 Minimalizace ekologických rizik a
péče o přírodní prostředí

STRATEGICKÝ CÍL E - Kvalitní správa území a řízení jeho rozvoje
Hlavním cílem je zajištění efektivní správy území založené na dlouhodobě sdílené a upravované vizi,
spolupráci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, definici hlavních rozvojových cílů a
indikátorů jejich naplňování. Jako klíčové aktivity jsou vnímány větší a systematické zapojování
veřejnosti do rozhodovacích procesů, zlepšování efektivity a výkonnosti veřejné správy, rozvoj
přeshraniční spolupráce a spolupráce s partnerskými městy a obcemi, včetně využití zahraničních
zkušeností a zlepšování podmínek pro rozvoj neziskového sektoru. Mezi neopominutelné aktivity patří
kromě zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy také aktivní zavádění protikorupčních
opatření s cílem minimalizovat škody na veřejných rozpočtech.

Specifický Cíl 12 Efektivní veřejná správa

Na tyto cíle není vyčleněna alokace jako pro
integrované projekty. Lze čerpat individuálními
projekty mimo IPRÚ přímo z jednotlivých
Operačních programů.

