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ÚVOD
1. KONTEXT
V programovém období Evropské unie 2014-2020 bylo úkolem všech Regionálních stálých
konferencí (dále jen „RSK“), vyplývajícím z Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR
2014-2020, zpracování tzv. Regionálního akčního plánu (dále jen „RAP“), který byl základním
dokumentem

pro efektivní čerpání finančních

prostředků, zejména

z Evropských

strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) na připravované záměry a projekty
subjektů na území kraje. V novém programovém období Evropské unie 2021-2027 je
Regionální akční plán novým nástrojem územní dimenze pro implementaci vybraných
témat IROP a současně nástrojem naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje
ČR 2021+. Je schvalován na jednání Regionální stálé konference jejími členy zastupujícími
významné aktéry regionálního rozvoje na území kraje, čímž je zapojuje do realizace
regionální politiky. Realizací RAP dojde k zefektivnění čerpání fondů EU pro rozvoj území ve
vybraných tématech, kterými jsou – Deinstitucionalizace, Silnice II. třídy, Střední školství a
Zdravotnická záchranná služba.
Analýza využití finančních prostředků z fondů EU se opírá o základní informační zdroj, a to
o údaje o projektech evidovaných v Monitorovacím systému (dále jen „MS 2014+“) v daném
roce 2021. Jedná se především o analýzu dat předložených a realizovaných projektů, které
byly rozděleny podle jednotlivých operačních programů.

1.1.

Cíl vzniku analýzy

Tato analýza si klade za cíl podat co nejúplnější a nejobjektivnější informaci o čerpání
prostředků z ESIF na území Libereckého kraje.

1.2.

Období, za které je analýza zpracována

Zpracovaná data se vážou k období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. V rámci analýzy byly
sledovány projekty, jejichž stavy přípravy a realizace či ukončení spadají do roku 2021.
Sledované období pro analýzu bylo dáno na základě požadavku Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (dále jen „MMR ČR“) pro analýzu.

1.3.

Metodika zpracování

Hlavním podkladem pro zpracování analýzy byla data z MS 2014+, která má k sekretariát
RSK k dispozici od MMR ČR, a to k datu 1. 1. 2022.
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1.3.1. Výstup z MS 2014+
Data poskytnutá MMR ČR z MS 2014+ byla umístěna na webovou stránku Územní dimenze
a byla exportována ze systému 11. 1. 2022, přičemž jde o stav dat ke dni 1. 1. 2022. Tato
data zahrnovala všechny projekty, které byly nějakým způsobem registrovány či změnily
stav od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v celé ČR. Patřily sem i projekty, které byly pouze zapsány
do systému, ale nebylo přikročeno k jejich podání a hodnocení, tedy „podané“ projekty,
dále zamítnuté projekty z různých důvodů, projekty, jejichž žádost ukončili sami žadatelé, a
projekty, jejichž žádost byla v různém stupni schválení nároku na finanční podporu a dále
projekty realizované a ukončené.
Data byla souhrnná za celou ČR a byla kategorizována dle následujících skupin:
OP_ID

Identifikační číslo OP, ve kterém byl projekt podán

OP_NAZ

Název OP, ve kterém byl projekt podán

SC_ID

Identifikační číslo SC, ve kterém byl projekt podán

SC_NAZ

Název SC, ve kterém byl projekt podán

TC_ID

Kód Tematického cíle, ve kterém byl projekt podán

TC_NAZ

Název Tematického cíle, ve kterém byl projekt podán

PRIO

Prioritní osa – kód a název, ve které byl projekt zařazen

VYZVA_ID

Identifikační číslo výzvy, ve kterém byl projekt podán

VYZVA_NAZ

Název výzvy, ve kterém byl projekt podán

PROJ_ID

Identifikační číslo projektu

PROJ_NAZ

Název projektu

PROJ_POPIS

Stručný popis projektu

STAV_ID

Identifikační číslo Fáze (stavu) schvalovacího procesu, ve
kterém se projekt nachází

STAV_NAZ

Název Fáze (stavu) schvalovacího procesu, ve kterém se
projekt nachází

KRAJ_ID

Identifikační číslo kraje, ve kterém bude mít projekt dopad

KRAJ_NAZ

Název kraje, ve kterém bude mít projekt dopad

OKR_ID

Identifikační číslo okresu, ve kterém bude mít projekt dopad

OKR_NAZ

Název okresu, ve kterém bude mít projekt dopad
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ORP_ID

Identifikační číslo obce s rozšířenou působností, na jejíž území
bude mít projekt dopad

ORP_NAZ

Název obce s rozšířenou působností, na jejíž území bude mít
projekt dopad

OBEC_ID

Identifikační číslo obce, na jejíž území bude mít projekt dopad

OBEC_NAZ

Název obce, na jejíž území bude mít projekt dopad

ZUJ_ID

Identifikační číslo základní územní jednotky, na jejíž území
bude mít projekt dopad

ZUJ_NAZ

Název základní územní jednotky, na jejíž území bude mít
projekt dopad

INTEG

Nabídka,

která

určuje,

jestli

je

projekt

financován

z integrovaných nástrojů
ES_IC

Identifikační číslo subjektu (IČO), který podal žádost o dotaci.

ES_NAZ

Název subjektu, který podal žádost o dotaci

ES_FORMA

Právní forma subjektu, který podal dotaci

ES_OBEC

Obec, na jejímž území je subjekt registrován

ES_OBEC_ID

Identifikační číslo obce, ve které je subjekt registrován

TYP_ZADOSTI

Typ žádosti o podporu (předběžná/plná)

DAT_SML

Datum podpisu smlouvy

DAT_ZAD

Datum podání žádosti o podporu

DAT_FIN

Datum finalizace žádosti o podporu

DAT_REG

Datum, ve kterém byl projekt registrován ŘO v systému

DAT_POD

Datum, kdy byl projekt zadán do systému.

DAT_PZ

Datum podpisu žádosti

DAT_REA_P

Datum předpokládané realizace

DAT_REA_S

Datum skutečné realizace

DAT_ZREA_S

Datum skutečného zahájení realizace

FIN_CZV

Celkové

způsobilé

výdaje

připadající

na

finanční
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mezeru/očištěné o příjmy dle čl. 61/pokráceny o flat rates
FIN_EU

Podíl prostředků, o které projekt žádá z ESIF

FIN_NS

Podíl prostředků poskytnutých z národního financování

FIN_SR

Podíl prostředků určených na projekt ze státního rozpočtu

TYP_VRAC

Důvod vrácení Žádosti o proplacení

POC_OPAK

Počet opakování projektu v sestavě (= počet míst realizace)

Zdroj: MS 2014+
Pro potřeby Analýzy využití finančních prostředků z fondů EU LK byla využita data pouze
pro Liberecký kraj vyfiltrovaná z celkové sestavy exportu MS 2014+.
Nejdůležitějšími údaji pro analýzu byly údaje o operačních programech, specifických cílech,
identifikačním čísle projektu, území, ve kterém je projekt realizován (okres, ORP), stavu
projektu, datu změny stavu projektu, sumy celkových způsobilých výdajů a výdajů
poskytnutých z ESIF a počet opakování (míst realizace projektu).
Největším úskalím práce s těmito daty byl reálný dopad jednotlivých projektů na území a
určení výše finančních prostředků, které mají dopad do území. V sestavách se totiž často
objevovaly duplikované projekty, či projekty, které měly dopad na území více krajů. Zároveň
ovšem částka u každého vstupu (projektu) byla souhrnná. Díky tomu nebylo možné zjistit,
kolik prostředků, z celkové podpory projektu, bylo vyčleněno na jednu část. Na základě
konzultací s MMR ČR byla tato skutečnost řešena rovnoměrným „rozpočítáním“ schválené
podpory projektu na počet záznamů daného projektu. Tím je ovšem zkresleno finanční
hledisko celé analýzy, protože není přesně zaznamenána výše poskytnuté podpory u
každého vstupu.
Další důležitou informací byl záznam o území, ve kterém byl projekt realizován.
Požadavkem MMR ČR bylo sledovat tento dopad až do úrovně obcí. Většina záznamů
poskytnutých MMR ČR však tuto informaci neposkytovala, a tak bylo možné pracovat pouze
s údaji do úrovně ORP. Například na úrovni okresů nebylo u části projektů uvedeno,
v jakém okrese jsou realizovány. Díky těmto nesrovnalostem se analýza stala nepřesnou.
Podle požadavků MMR ČR byl jedním ze základních údajů záznam o stavu projektu, který
poskytuje informace o tom, v jaké fázi schvalovacího procesu se projekt nachází. Stavy,
které byly přímo požadovány MMR ČR, byly údaje o projektech s předloženou žádostí, resp.
podanou (tedy zaregistrovaných v MS 2014+ v roce 2021), projekty schválené, jejichž fyzická
ani finanční realizace prozatím nezačala (kladné stavy ve sloupcích PP30 – PP35 excelové
sestavy MS 2014+) a dále projekty ve fyzické či finanční realizaci a projekty ukončené
(kladné stavy ve sloupcích PP36 – PP43 excelové sestavy MS 2014+). Tyto projekty se poté
staly základem pro finanční analýzu prostředků z ESIF.
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Dále byly sledovány projekty zamítnuté (negativní stavy ve sloupcích PN01 – PN40b
excelové sestavy MS 2014+), které z nějakého důvodu (žádost stažena žadatelem, žádost o
podporu ukončena ŘO nebo zprostředkujícím subjektem (dále jen „ZS“), žádost nesplnila
formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti, žádost nedoporučena k financování,
projekt nedokončen a jiné) nebyly schváleny k podpoře.
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2. ANALÝZA VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ESIF
2.1.

Finanční analýza ESIF – souhrn z MS 2014+

Analýza vychází z dat MS 2014+, poskytnutých MMR ČR. Popisuje celkový počet projektů,
které systém MS 2014+ zaznamenal pro rok 2021, tedy projekty podané. Tyto projekty byly
dále členěny na projekty, které k datu 31. 12. 2021 byly schválené k realizaci a ŘO přikročil
k podepsání právních dokumentů, a dále na projekty, které byly přímo fyzicky realizovány,
včetně poskytnutí alespoň části podpory, popřípadě celé částky, a projekty ukončené.
Cílem této analýzy bylo vyhodnocení celkové hodnoty potenciálních investovaných
prostředků na území LK za rok 2021 a následně jejich zúžení na projekty, které budou
podpořeny, nebo již jsou realizovány, popřípadě ukončeny.
Analýza informací byla členěna dle jednotlivých OP, dále pak podle jejich SC, popřípadě
investičních priorit (viz příloha 1.: „P01_Finanční analýza ESIF dle OP_2021“).
V jednotlivých OP jsou částky rozloženy podle stavů, ve kterých se projekty nacházely
(podané, schválené, realizované/ukončené a zamítnuté), přičemž každý stav je sečten na
konci řádku, pro lepší představu o celkových prostředcích v každé zvolené fázi.
Za jednotlivé SC byl součet prostředků zúžen pouze na prostředky z kategorie schválené a
realizované/ukončené. Je to dáno výběrem dat v kategorii podané, kde jsou všechny
projekty ve všech kategoriích za daný SC. Jsou zde tedy zahrnuty i prostředky z kategorií
schválené, realizované a ukončené.
V pravém dolním rohu analýzy je pak vždy zaznamenán souhrnný stav podpořených
projektů (nebo těch, u kterých se to předpokládá, tedy z kategorie schválené, realizované a
ukončené) za celý OP.
Snahou Analýzy využití finančních prostředků z fondů EU je i hodnocení projektů
podpořených z Komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „CLLD“) a z Integrovaného
plánu rozvoje území (dále jen „IPRÚ“), o jejichž čerpání poskytují informace nositelé IPRÚ a
MAS. Údaje o aktivitě CLLD a IPRÚ byly do analýzy zahrnuty, ale objem finančních
prostředků a počtu projektů je v celkovém součtu minimální.
Operační programy jsou popsány níže a řazeny v tomto pořadí:
• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“)
• OP Doprava (dále jen „OP D2“)
• Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)
• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“)
• OP Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“)
• OP Zaměstnanost (dále jen „OP Z“)
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2.1.1. Analýza prostředků z OP PIK
Tabulka 1: Soupis prioritních os a specifických cílů OP PIK
Označení
PO a SC

Popis

PO 1

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

SC 1.1.

Zvýšit inovační výkonnost podniků

SC 1.2.

Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

PO 2

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

SC 2.1.

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP

SC 2.2.

Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

SC 2.3.

Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

SC 2.4.

Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

PO 3

Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání
energií a druhotných surovin

SC 3.1.

Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné
spotřebě ČR

SC 3.2.

Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

SC 3.3.

Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

SC 3.4.

Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při
využívání druhotných surovin

SC 3.5.

Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

SC 3.6.

Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

PO 4

Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a
komunikačních technologií

SC 4.1.

Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

SC 4.2.

Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

PO 5

Technická pomoc

SC 5.1.

Zajištění efektivního řízení a administrace OP

SC 5.2.

Zajištění informovanosti,
programu

publicity

a

absorpční

kapacity

operačního
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Zdroj: MS 2014+

Tabulka 2: Finanční analýza prostředků z OP PIK v území LK

Zdroj: MS 2014+
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Graf 1: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP PIK podle specifických cílů

Zdroj: MS 2014+
Při porovnání specifických cílů lze konstatovat, že největší objem financí je v SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků. Žádná podaná žádost nebyla
evidována ve většině SC (2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2). Největší finanční objem na schválené projekty byl ve SC 1.1.
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2.1.2. Analýza prostředků z OP D2
Tabulka 3: Soupis prioritních os a specifických cílů OP D2
Označení
PO a SC

Popis

PO 1

Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

SC 1.1.

Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční
dopravy

SC 1.2.

Zlepšení infrastruktury pro
vnitrozemské vodní dopravy

SC 1.3.

Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy

SC 1.4.

Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech
v elektrické trakci

SC 1.5.

Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím
modernizace dopravního parku

PO 2

Silniční infrastruktura na síti TEN- T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a
řízení silničního provozu

SC 2.1.

Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční
dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních
silnic a silnic sítě TEN- T včetně rozvoje systémů ITS

SC 2.2.

Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

SC 2.3.

Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

PO 3

Silniční infrastruktura mimo síť TEN- T

SC 3.1.

Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů
dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení
parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. Třídy mimo síť TEN- T

PO 4

Technická osa

SC 4.1.

Podpora a zajištění implementace OP D

Zdroj: MS 2014+
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vyšší

konkurenceschopnost

a

větší

využití

Tabulka 4: Finanční analýza prostředků z OP D2 v území LK

Zdroj: MS 2014+
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Graf 2: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP D2 podle specifických cílů

Zdroj: MS 2014+
Při porovnání specifických cílů lze konstatovat, že největší objem financí je v SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné
hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Žádná podaná žádost nebyla evidována ve všech SC OP D2.
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2.1.3. Analýza prostředků z IROP
Tabulka 5: Soupis prioritních os a specifických cílů IROP
Označení
PO a SC

Popis

PO 1

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

SC 1.1.

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální
silniční infrastruktury navazující na síť TEN- T

SC 1.2.

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

SC 1.3.

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

PO 2

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

SC 2.1.

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

SC 2.2.

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání

SC 2.3.

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

SC 2.4.

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

SC 2.5.

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

PO 3

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

SC 3.1.

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

SC 3.2.

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje
využití a kvality systémů IKT

SC 3.3.

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

PO 4

Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1.

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

SC 4.2.

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení
řídících a administrativních schopností MAS

PO 5

Technická pomoc

SC 5.1.

Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

SC 6.1

REACT-EU

Zdroj: MS 2014+
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Tabulka 6: Finanční analýza prostředků z IROP na území LK

Zdroj: MS 2014+
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Graf 3: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z IROP podle specifických cílů

Zdroj: MS 2014+
Při porovnání specifických cílů lze konstatovat, že největší objem financí je v novém SC 6.1 REACT-EU – Podpora zotavení z krize
v souvislosti s pandemií covid-19. Žádná podaná žádost nebyla evidována ve většině SC kromě SC 1.2, 2.1, 2.4, co jsou územní integrované
nástroje a dále v SC 6.1. Největší finanční objem na schválené projekty byl ve SC 6.1.
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Graf 4: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z IROP dle individuálních projektů a dle integrovaných nástrojů

Zdroj: MS 2014+
Z grafu je patrné nerovnoměrné rozdělení finančních prostředků dle integrovaných nástrojů a národních výzev bez územního zacílení.
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2.1.4. Analýza prostředků z VVV
Tabulka 7: Soupis prioritních os a specifických cílů OP VVV
Označení
PO a SC

Popis

PO 1

Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

SC 1.1.1.

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

SC 1.1.2.

Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s
aplikační sférou

SC 1.1.3.

Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

SC 1.1.4.

Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

PO 2

Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

SC 2.1.1.

Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby
trhu práce

SC 2.1.2.

Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky
znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a
snížení studijní neúspěšnosti studentů

SC 2.1.3.

Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách

SC 2.1.4.

Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického
řízení vysokých škol

SC 2.1.5.

Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských
zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

SC 2.2.1.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění
vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení
otevřenosti vysokých škol

PO 3

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání

SC 3.1.1.

Zvýšení kvalitního předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na
základní školy

SC 3.1.2.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

SC 3.1.3.

Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

SC 3.1.4.

Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

SC 3.1.5.

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance
pro trh práce

SC 3.2.1.

Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

SC 3.3.1.

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
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PO 4

Technická pomoc

SC 4.1.

Zajištění efektivní administrace

Zdroj: MS 2014+
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Tabulka 8: Finanční analýza prostředků z OP VVV na území LK

Zdroj: MS 2014+
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Graf 5: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP VVV podle specifických cílů

Zdroj: MS 2014+
Při porovnání specifických cílů lze konstatovat, že největší objem financí je SC 3.1.5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně
posílení jejich relevance pro trh práce. Žádná podaná žádost nebyla evidována ve všech SC kromě SC 3.1.3 – Rozvoj systému strategického řízení
a hodnocení kvality ve vzdělávání. Největší finanční objem na schválené projekty byl ve SC 3.1.5.
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2.1.5. Analýza prostředků z OP ŽP
Tabulka 9: Soupis prioritních os a specifických cílů OP ŽP
Označení PO a SC

Popis

PO 1

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

SC 1.1.

Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových vod i podzemních vod z
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

SC 1.2.

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

SC 1.3.

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

SC 1.4.

Podpořit preventivní protipovodňová opatření

PO 2

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

SC 2.1.

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

SC 2.2.

Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

SC 2.3.

Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a
souvisejících meteorologických aspektů

PO 3

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

SC 3.1.

Prevence vzniku odpadů

SC 3.2.

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

SC 3.3.

Rekultivovat staré skládky

SC 3.4.

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

SC 3.5.

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

PO 4

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

SC 4.1.

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

SC 4.2.

Posílit biodiverzitu

SC 4.3.

Posílit přirozené funkce krajiny

SC 4.4.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

PO 5

Energetické úspory

SC 5.1.

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie

SC 5.2.

Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

PO 6

Technická pomoc
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SC 6.1.

Zajistit řádné a efektivní řízení administrací

SC 6.2.

Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu

Zdroj: MS 2014+
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Tabulka 10: Finanční analýza prostředků z OP ŽP na území LK

Zdroj: MS 2014+
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Graf 6: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP ŽP podle specifických cílů

Zdroj: MS 2014+
Při porovnání specifických cílů lze konstatovat, že největší objem financí je SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie. Žádná podaná žádost nebyla evidována téměř ve všech SC kromě SC 4.4, 5.1, 6.1. Největší finanční objem na
schválené projekty byl ve SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu.
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2.1.6. Analýza prostředků z OP Z
Tabulka 11: Soupis prioritních os a specifických cílů OP Z
Označení PO a
SC

Popis

PO 1

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

SC 1.1.1.

Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízko
kvalifikovaných a znevýhodněných

SC 1.1.2.

Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím
programu Záruky pro mládež

SC 1.2.1

Snížit rozdíly a postavení žen a mužů na trhu práce

SC 1.3.1.

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a
soulad kvalifikační úrovně pracovní síly a požadavky trhu práce

SC 1.3.2

Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

SC 1.4.1

Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi
veřejných služeb zaměstnanosti

SC 1.4.2.

Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání

SC 1.5.1.

Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v
zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II
Severozápad

PO 2

Sociální začleňování a boj s chudobou

SC 2.1.1.

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

SC 2.1.2.

Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

SC 2.2.1.

Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny
a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

SC 2.2.2.

Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun
těžiště psychiatrické péče do komunity

SC 2.3.1.

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech

PO 3

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

SC 3.1.1.

Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní
spolupráce v tematických oblastech

PO 4

Efektivní veřejná správa

SC 4.1.1.

Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména
prostřednictvím posílení strategického řízení organizace, zvýšení kvality
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jejich fungování a snížení administrativní zátěže
SC 4.1.2.

Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování
znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategií v
oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

PO 5

Technická pomoc

SC 5.1.1.

Zajistit řádnou implementaci OPZ prostřednictvím poskytnutí
spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu

Zdroj: MS 2014+
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Tabulka 12: Finanční analýza prostředků z OP Z na území LK

Zdroj: MS 2014+
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Graf 7: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP Z podle specifických cílů

Zdroj: MS 2014+
Při porovnání specifických cílů lze konstatovat, že největší objem financí je SC 1.3.1 – Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Žádná podaná žádost nebyla evidována ve všech SC. Největší
finanční objem na realizované a ukončené projekty byl ve SC 1.3.1.
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Graf 8: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP Z dle individuálních projektů a dle integrovaných nástrojů

Zdroj: MS 2014+

Z grafu je patrné nerovnoměrné rozdělení finančních prostředků dle integrovaných nástrojů a národních výzev bez územního zacílení.
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2.2.

„Nej“ projekty realizované na území Libereckého kraje

Tato analýza si bere za cíl zmapovat finanční prostředky, které byly alokovány na jednotlivé
finančně největší projekty realizované na území Libereckého kraje. Analýza je detailně
zpracována v příloze č. 2: „P02_Projekty realizované v LBK_2021“
Pro tento účel byly v příloze č. 2 vytvořeny seznamy projektů v jednotlivých OP.
V kartách aktivit jsou obsaženy tyto informace:
• Název projektu
• Registrační číslo projektu
• Popis projektu
• Celkové výdaje projektu
• Doba realizace projektu
• Nositel projektu
• Místo realizace
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3. ANALÝZA ÚZEMNÍHO ROZLOŽENÍ ESIF
Tato analýza se zabývá grafickým a tabulkovým znázorněním dopadu projektů
podporovaných z ESIF na území LK. Pracuje pouze s projekty, které byly schválené a
realizované nebo ukončené v roce 2021.
Cílem této analýzy je znázornění přímého dopadu finančních prostředků ESIF na území obcí
s rozšířenou působností a okresů.
Výstupy z této analýzy:
• tabulkový – příloha č. 3: P03_Finanční analýza ESIF – rozdělení dle okresů a ORP_2021
• grafický – obrázek č. 1 a 2 níže
Tabulkový výstup je jednoduchým výčtem ORP a okresů, ve kterých byly realizovány
projekty. Tyto údaje jsou doplněny o celkové způsobilé výdaje projektu a částkou
financovanou z ESIF a počet projektů v určitém ORP a okresu. Počty projektů s dopadem na
určitý ORP a okres jsou popsány racionálními čísly, popřípadě desetinnými čísly. Toto
rozdělení je dáno dělením dopadu projektu na části územních jednotek, kam je aktivita
projektu směřována.
Grafický výstup vypovídá o tom, kolik projektů a jaké finanční objemy ESIF směřovaly do
ORP a okresů LK.
Díky poskytnutým datům se nedá přesně určit, kolik projektů, jakého charakteru a s jakou
podporou bylo v roce 2021 podpořeno z ESIF dle dopadu do obcí. V grafických výstupech
jsou zaznamenány ORP a okresy, ve kterých se podle dat dal jednoznačně určit dopad.
Zároveň jsou zde zaznamenány i ORP a okresy, na jejichž území se realizovala pouze část
projektu. V případě, že nebyla data o dopadu na území ORP a okresu vyplněna, nebyla tato
data zahrnuta do analýzy. Počet takových vstupů a částky, kterými byly projekty podpořeny,
jsou uvedeny v tabulkové části.
Analýza byla zpracována ve dvou úrovních – pro okresy a pro ORP.

Stejně jsou

strukturovány i výsledky analýzy. Díky tomu, že u jednotlivých projektů se liší zaznamenaný
územní celek, ve kterém je projekt realizován, liší se i počty projektů v jednotlivých částech
analýzy.
Struktura poskytnutých dat umožnila pouze částečnou analýzu územního rozložení ESIF.
Většina projektů nemohla být pro tuto analýzu použita a díky tomu je značně zkreslena.
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Obrázek 1: Analýza územního rozložení ESIF – okresy LK

Zdroj: MS 2014+
Nejvíce finančních prostředků na realizované a ukončené projekty směřuje v Libereckém
kraji do okresu Liberec, dále do okresu Jablonec nad Nisou, nejnižší celkové způsobilé
výdaje jsou v okrese Semily. V přepočtu na obyvatele je nejvíce finančních prostředků
lokalizováno v okrese Jablonec nad Nisou. A nejméně v okrese Semily viz graf níže.
Graf 9: Grafické znázornění objemu finančních prostředků ze všech OP v LK dle okresů
přepočtený na jednoho obyvatele
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Obrázek 2: Analýza územního rozložení ESIF – ORP LK

Zdroj: MS 2014+
Nejvíce finančních prostředků na realizované a ukončené projekty směřuje v Libereckém
kraji do správního obvodu obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Liberec (2,5 mld. Kč), dále
Jablonec nad Nisou (1,3 mld. Kč) a Česká Lípa (0,95 mld. Kč). Naopak nejnižší absolutní
částky směrují do SO ORP Železný Brod (12 mil. Kč) a Frýdlant (77 mil. Kč). Podobně jako u
rozložení financí z hlediska okresů, i v případě rozložení dle správních obvodů ORP jsou
evropské dotace značně koncentrovány do největších měst. V přepočtu na obyvatele je
nejvíce finančních prostředků lokalizováno v SO ORP Jablonec nad Nisou a Liberec a
nejméně v přepočtu na obyvatele čerpalo opět v SO ORP Železný Brod.
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Graf 10: Grafické znázornění objemu finančních prostředků ze všech OP v LK dle okresů
přepočtený na jednoho obyvatele
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4. SHRNUTÍ
Analýza využití finančních prostředků z fondů EU je analytickým shrnutím údajů o efektivitě
systému ESIF na určitém geografickém území (zde území LK), vyplývajících z výstupů z MS
2014+. Ukazuje, jakým způsobem byly využity prostředky z ESIF na území LK a pomocí
relevantních dat popisuje, jaký byl potenciál žadatelů, kteří se rozhodli rozvíjet své
společnosti, či rozvíjet veřejné služby, právě pomocí podpory z ESIF. V další fázi se pak
zaměřuje na největší projekty realizované na území LK.
Základem pro kvalitní zpracování této analýzy jsou vstupní data. Jejich vypovídací
schopnost je snížená z důvodů uvedených výše v textu. V tomto smyslu je potřeba pracovat
i s výstupy a závěry této analýzy.
Oproti předešlým rokům se významně zvýšil podíl realizovaných a ukončených projektů a
snížil počet podaných a schválených projektů. Tento vývoj se dá předpokládat s končícím
programovým obdobím 2014–2020, kdy je snaha rozdělit zbývající alokace v jednotlivých SC
OP.
Analýza využití finančních prostředků z fondů EU je zdrojem informací o územním a
tematickém rozložení ESIF v kraji, bohužel díky kvalitě vstupních dat je třeba brát tyto
informace s velkou rezervou a nelze je přejímat bez odstupu. Informace o využití finančních
prostředků z fondů EU v jednotlivých krajích je vyžadována ŘO a ministerstvy, přičemž tato
data využívají jako podklad pro své analýzy o efektivitě využití ESIF. Je proto velice důležité
pokračovat v monitoringu. Právě tyto informace mohou pomoci k informovanějším
rozhodnutím při podpoře jednotlivých sektorů.
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5. SEZNAM ZKRATEK
AK

Absorpční kapacita

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj (Comunit Lead Local Development)

databáze

Průběžně doplňovaná neveřejná databáze projektových záměrů v LK, která je

RAP

platformou pro RAP LK a částečně zobrazuje absorpční kapacitu území

EU

Evropská unie

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

IPRÚ

Integrovaný program rozvoje území

IROP

Integrovaný regionální operační program

LK

Liberecký kraj

MAS

Místní akční skupiny

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MS 2014+

Monitorovací systém

OP

Operační program

OP D2

OP Doprava

OP PIK

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP VVV

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Z

OP Zaměstnanost

OP ŽP

OP Životní prostředí

ORP

Obec s rozšířenou působností

RAP

Regionální akční plán

ŘO/ZS

Řídící orgán, Zprostředkující subjekt

RSK

Regionální stálá konference

SC

Specifický cíl
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Příloha č. 2: Zrealizované projekty v Libereckém kraji v jednotlivých OP v roce 2021
V jednotlivých operačních programech byly vybrány zrealizované projekty s nejvyšší finanční dotací, které byly ukončeny v roce 2021 a realizovány v Libereckém kraji.
Datovým zdrojem byla sestava z monitorovacího systému MS2014+ ze dne 11. 1. 2022 k 31.12.2021.
1) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:
název projektu

registrační číslo

Zavedení do výroby nových decentrálních
vzduchotechnických jednotek DUPLEX Inter

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012103

stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie, která umožní zavedení inovovaného
procesu výrobu a zavedení inovovaného produktu - nového druhu decentrálních
vzduchotechnických jednotek s označením DUPLEX Inter.

název projektu
Zavedení do výroby nových semidecentrálních
vzduchotechnických jednotek DUPLEX Silent

registrační číslo
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012123

celkové výdaje projektu

doba realizace

116 598 045 Kč 12/2017 – 12/2020
nositel projektu

místo realizace

ATREA s.r.o.

Jablonec nad Nisou

celkové výdaje projektu

doba realizace

109 541 476,38 Kč 02/2018 – 02/2021

stručný popis projektu

nositel projektu

místo realizace

Cílem projektu je zavedení inovovaného procesu výroby a inovovaného produktu - nového
druhu semidecentrálních vzduchotechnických jednotek DUPLEX Silent.

ATREA s.r.o.

Jablonec nad Nisou

název projektu

registrační číslo

celkové výdaje projektu

doba realizace

Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor
Libereckého kraje

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_113/0012672

stručný popis projektu
Záměrem projektu je vytvoření nové sdílené inovační infrastruktury Inovačního centra podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje (IC-PILK) o kapacitě 3767, 74 m2, a to jako
nástroje pro další rozvoj lokálního podnikání v Libereckém kraji se službami explicitně
zaměřenými na podporu start-up a etablovaných malých a středních firem. Místem realizace
projektu je budova č. p 525/4 v obci Liberec IV - Perštýn, v ulici U Jezu, která je registrována v
databázi brownfieldů.

108 724 752,65 Kč 10/2018 – 10/2020
nositel projektu

místo realizace

Liberecký kraj

Liberec

2) Operační program Doprava:
název projektu

registrační číslo

Silnice I/15 Kravaře, obchvat

CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000152

stručný popis projektu
Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/15 v celkové délce hlavní trasy 2,715 km v
kategorii S 9,5/70, která je řešena jako jihovýchodní obchvat obce Kravaře. Realizací projektu
dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva
hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/15, zkrácení
jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Kravaře včetně bezpečnosti
chodců.

celkové výdaje projektu

doba realizace

236 930 492 Kč 10/2017 – 04/2020
nositel projektu

místo realizace

Ředitelství silnic a dálnic
ČR

Česká Lípa

3) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání:
název projektu

registrační číslo

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje I

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

celkové výdaje projektu

doba realizace

56 791 985,89 Kč 07/2018 – 08/2020

stručný popis projektu
Cílem tohoto projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve
schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. (KAP LK I.).
Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje (LK) a 24 středních škol (za
současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických
poraden (PPP) a Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace (KVK).

nositel projektu

místo realizace

Liberecký kraj

Liberec

název projektu

registrační číslo

celkové výdaje projektu

doba realizace

Efektivní proces transferu technologií na Technické
univerzitě v Liberci

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000631

32 210 710,16 Kč 02/2017 – 01/2021

stručný popis projektu
Technická univerzita v Liberci aplikuje v praxi systém transferu technologií (TT), který je
založen na procesní podpoře původce předmětu transferu. Cílem projektu je vybudovat a
implementovat efektivní systém, který bude poskytovat odpovídající servis původci na cestě
od vzniku předmětu až po jeho uplatnění v aplikačním prostředí a zároveň jej zachová jako
klíčovou osobu v procesu TT. Systém bude zároveň sloužit jako informační zdroj pro trvalé
zlepšování procesu TT.

nositel projektu

místo realizace

Technická univerzita v
Liberci

Liberec

název projektu

registrační číslo

celkové výdaje projektu

doba realizace

MAP Českolipsko a Novoborsko II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645

stručný popis projektu
nositel projektu
Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená
společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné
řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Projekt
rozvíjí vizi akce KLIMA a vytváří trvalé vazby spolupráce při zvyšování kvality vzdělávání v ORP
Česká Lípa a Nový Bor.
LAG Podralsko z. s.

Kč
místo realizace

Zahrádky

4) Operační program Životní prostředí:
název projektu

registrační číslo

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164

celkové výdaje projektu

doba realizace

140 400 000 Kč 09/2017 – 01/2021

stručný popis projektu

nositel projektu

místo realizace

Výměna stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech v
Libereckém kraji.

Liberecký kraj

Liberec

název projektu

registrační číslo

celkové výdaje projektu

doba realizace

Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových
opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004679

stručný popis projektu

31 853 743,46 Kč 10/2017 – 11/2018
nositel projektu

místo realizace

Účelem projektu je řešení povodňových opatření vodního zdroje umístěného v záplavovém
území, odstranění zdravotních rizik chlorovaných uhlovodíků a železa z pitné vody stávajícího
vodního zdroje pro skupinový vodovod Turnov a zvýšení kapacity stávající úpravny vody na
Vodohospodářské
50 l/s.
sdružení Turnov

Turnov

název projektu

registrační číslo

doba realizace

Revitalizace Příšovky II. etapa

CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/0002408

celkové výdaje projektu

29 076 905 Kč 12/2017 – 02/2020

stručný popis projektu

nositel projektu

místo realizace

Revitalizace Příšovky II. etapa

Obec Příšovice

Příšovice

5)

Integrovaný regionální operační program:

název projektu

registrační číslo

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč.
mostních objektů)

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008553

celkové výdaje projektu

doba realizace

162 046 860,34 Kč 03/2016 – 04/2021

stručný popis projektu
nositel projektu
Předmětem projektu "Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních
objektů)" je kompletní rekonstrukce stávajících částí silnice II/610 a III/2797 v úseku od
hranice Libereckého a Středočeského kraje směrem přes křižovatku ulic Nádražní a
Přepeřská v Turnově až po sjezd z dálnice D10. Stavba má za cíl zvýšení bezpečnosti a
komfortu silničního provozu. Komunikace II/610 a III/2797 jsou důležitou součástí silniční sítě
Libereckého kraje.
Liberecký kraj

místo realizace

název projektu

doba realizace

registrační číslo

Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s.
v budovách "I" a "E"
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002540

celkové výdaje projektu

Liberec

148 763 200,74 Kč 02/2018 – 02/2021

stručný popis projektu
nositel projektu
Cílem projektu je modernizace a humanizace poskytované péče na Oddělení psychiatrie KNL,
a.s. a rozšíření poskytování akutní lůžkové péče, ambulantní a stacionární péče se zlepšením
regionální dostupnosti této zdravotní péče v Libereckém kraji. Hlavní podporovanou
aktivitou projektu je rekonstrukce a rozšíření dvou objektů psychiatrického oddělení Krajské Krajská nemocnice
nemocnice Liberec, a.s. a pořízení souvisejícího přístrojového vybavení a vybavení nábytkem. Liberec, a.s.

místo realizace

název projektu

doba realizace

registrační číslo

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001709

celkové výdaje projektu

Liberec

99 438 998,33 Kč 09/2015 – 12/2020

stručný popis projektu
nositel projektu
Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet kulturní bohatství Severočeského
muzea v Liberci a zároveň podnícení zájmu o jeho prezentaci široké veřejnosti. Předmětem
projektu jsou stavební úpravy budovy SČM Liberec (bezbariérovost, klimatické podmínky pro
vystavování exponátů, bezpečnost), rozšíření výstavních prostor, vybavení interiéru
mobiliářem vč. interaktivních či edukativních prvků a restaurování sbírkových předmětů.
Rizika se pohybují v přijatelném intervalu míry ohrožení.
Liberecký kraj

místo realizace

Liberec

6) Operační program Zaměstnanost:
název projektu
Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se
zdravotním postižením v Libereckém kraji

registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

celkové výdaje projektu

doba realizace

124 870 062,6 Kč 01/2017 – 12/2021

stručný popis projektu
Obsahem projektu je zajištění dostupnosti, rozvoje a poskytování sociálních služeb dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to Osobní asistence (§ 39), Podpora
samostatného bydlení (§ 43), Sociálně terapeutické dílny (§ 67), Sociální rehabilitace (§ 70) v
souladu se schváleným SPRSS LK 2014-2017. Projekt tak umožní osobám se zdravotním
postižením setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí za podpory služeb v komunitě,
jejich integraci do běžného života a na trh práce.

nositel projektu

místo realizace

Liberecký kraj

Liberec

název projektu

registrační číslo

celkové výdaje projektu

doba realizace

3K pro praxi - Koncepčně a Komplexně ke
Kompetencím pro praxi

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928

14 991 720 Kč 08/2017 – 09/2020

stručný popis projektu
nositel projektu
Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby s
kumulací hendikepů a osoby vracející se na trh práce po rodičovské dovolené směrem na trh
práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného vzdělávání a dalších
podpůrných nástrojů, které přispějí k sociální integraci cílové skupiny (CS) a usnadní získání
dlouhodobého pracovního uplatnění. Projekt zároveň řeší samotné pracovní uplatnění CS
projektu v dotčeném regionu.
Sdružení TULIPAN, z.s.

místo realizace

název projektu

registrační číslo

doba realizace

JobPoint mezi horami

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006937

celkové výdaje projektu

Liberec

12 483 975 Kč 08/2017 – 12/2020

stručný popis projektu
nositel projektu
Projekt reaguje na problém disparity na TP a problém růstu míry nezam., které byly
identifikovány v IPRÚ Liberec-Jablonec n/N. Konkrétně pomůžeme 240 lidem: dl.
nezaměstnaným, lidem nad 50 let a pečujícím o malé děti překonat hendikepy a nástrahy, na
které na TP naráží. Posílíme jejich sebevědomí, poradíme, jak uspět na TP a jak se vypořádat
s negativními zkušenostmi. Pomůžeme zhodnotit jejich silné a slabé stránky a sladit je s
aktuálními požadavky místních firem. Zaměstnání získá 84 z nich.
Centrum Kašpar, z. s.

místo realizace

Liberec

