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• území, vykazující na základě analýzy území znaky zaostávání a 
pomalejšího vývoje ekonomického pilíře rozvoje území
Např.: vývoj HDP/obyv. (cíl konvergence – podpora regionů s 
nižším HDP/obyv. než je 75% průměru EU), hrubé měsíční 
mzdy, míry nezaměstnanosti, podnikatelské aktivity, …

• Aktualizace vymezení HSO s novým plánovacím obdobím 2007 
– 2013 – tj. nové dokumenty EU, národní, krajské (Strategie 
rozvoje kraje, Program rozvoje kraje)

 

Hospodářsky slabé oblasti



  

• Intenzita bytové výstavby (7) – dokončené byty v období 2000 – 2005

• Index vzdělanosti (8) – obyvatelé s vyšším než základním vzděláním

• Index ekonomického zatížení (10) – poměr mezi ekon. neaktivními a aktivními obyv.

• Počet pracovních příležitostí (14) – poměr mezi vyjížďkou a dojížďkou za prací

• Míra nezaměstnanosti (15) – počet registrovaných nezaměstnaných

• Intenzita podnikatelské aktivity (15) – počet podnikatelských subjektů

• Daňové příjmy (7) – daňové příjmy jednotlivých obcí

• Dopravní obslužnost (13) – počet spojů veřejné dopravy ve středu a v sobotu

• Technická infrastruktura (3) – domy napojené na kanalizaci, vodovod a plynovod

• Občanská vybavenost (7) – počet ordinací praktického lékaře a existence základní školy

• Hustota zalidnění (1) – počet obyvatel na jednotku rozlohy

Metodika nového vymezení - ukazatele



  

Hospodářsky podprůměrné oblasti
• výsledná hodnota nižší než průměr LK
• 156 obcí (73 %)
• 169 044 obyvatel (39 %)

Hospodářsky slabé oblasti
• vymezené v rámci „hospodářsky podprůměrných oblastí“
• výsledná hodnota nižší než stanovená kritická hranice
• 127 obcí (59 %)
• 124 702 obyvatel (29 %)

Ostatní oblasti
• výsledná hodnota vyšší než průměr LK

Výsledek vymezení



  



  

Regionální politika

• Cíl regionální politiky:
- vyvážený rozvoj 3 pilířů rozvoje území (pilíř, 

ekonomický, environmentální, sociální)
- využití potenciálu pro rozvoj území a zvyšování 

konkurenceschopnosti
- odstraňování rozdílů ve vývoji území
- konvergence regionů



  

Hospodářsky slabé oblasti
• Grantový fond LK – program č.18 – Program podpory 

hospodářsky slabých oblastí LK

Hospodářsky podprůměrné oblasti
• evropské finanční zdroje – především operační programy

Finanční podpora



  



  



  

Okruh žadatelů

• obce HSO LK
• svazky obcí 
• fyzické osoby – OSVČ
• právnické osoby s max. 249 zaměstnanci 
• nestátní neziskové organizace 



  

Kritéria pro hodnocení u fyzických či 
právnických osob 

1. rozvoj diverzifikace ekonomické základny 
(vznik pracovních míst)

2. vazba na realizační výstupy Programu 
rozvoje LK

3. provázanost projektu s dalšími aktivitami 
v území

4. vliv projektu na rozvoj HSO



  

Kritéria pro hodnocení u obcí, svazků obcí Kritéria pro hodnocení u obcí, svazků obcí 
či neziskových organizacíchči neziskových organizacích

1. rozvoj diverzifikace ekonomické 
základny

2. vazba na realizační výstupy 
Programu rozvoje LK

3. vliv projektu na rozvoj HSO



  

• max. 250 000 Kč (OSVČ + PO 49%; 
Obce, svazky, NNO 75%)

• Žádost poštou či na podatelně KÚ a nově 
také elektronicky

• 7. výzva GF 18 v 2. pol. 2009



  

Grantový fond, program č. 1Grantový fond, program č. 1
Liberecký kraj vyhlašuje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. 

a s usnesením zastupitelstva čtvrtou výzvu k 
předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého

kraje z programu
č. 1 – Podpora hospodářského a regionálního rozvoje

- zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů
Předmětem podpory bude zpracování projektových žádostí (včetně jejich příloh) o 

dotace z evropských fondů v rámci jednotlivých výzev v letech 2009 a 2010, 
do výše 90% (max. 100 tis. Kč) skutečně vynaložených nákladů.

Příjem žádostí bude ukončen 30.4.2009
Podrobné informace:

www.kraj-lbc.cz → Grantový fond → 2009
tel.: 485 226 323, zuzana.rasinova@kraj-lbc.cz

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
Mgr. Zuzana Rašínová, projektový manažer Oddělení řízení grantových schémat

zuzana.rasinova@kraj-lbc.cz
Tel.: 485 226 323


