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a Liberecký kraj v EU



O Evropské unii dnes v médiích většinou převládají negativní 
zprávy, a to má za důsledek, že o Evropské unii mluvíme jako 
o vzdáleném projektu, který se nás netýká. Proto vítám iniciativu 
informačního střediska Europe Direct Liberec, které připravilo tuto 
publikaci. Najdete v ní informace o tom, co přináší členství v EU 
přímo našemu kraji. Jde nejenom o dotace na konkrétní projekty, 
ale členství znamená i další konkrétní přínosy, které nelze penězi 
vyčíslit a které mají např. pro studenty či obyvatele příhraničních 
regionů velký význam. Publikace také ukazuje, že kraj v rámci 
EU aktivně pracuje a politiku a programy EU ovlivňuje. Chápeme 
totiž Evropskou unii jako náš projekt, za který neseme svůj díl 
zodpovědnosti.

Martin Půta 
hejtman Libereckého kraje

Evropská unie  
v Libereckém kraji

Evropská unie pomáhá Libereckému kraji 
v jeho rozvoji. Do Libereckého kraje bylo 

mezi lety 2007–2013 investováno téměř 
18‚6 mld. Kč z evropských fondů. Výdaje 

na politiku soudržnosti představují 
zhruba třetinu evropského rozpočtu. 

Jedná se o proplacené vyúčtované prostředky příjemců se sídlem v Libereckém kraji ze 
zdrojů EU v programovém období 2007–2013. Zdroj informací: Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR (http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mapa-projektu)
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3‚1 mld. 
do ochrany a zlepšení 
životního prostředí 
v Libereckém kraji
Příklad → Projekt Čistá Jizera II – 
rekonstrukce kanalizace a čističky odpadních 
vod v Lomnici nad Popelkou a Rokytnici nad 
Jizerou (EU přispěla 254‚4 mil. Kč z OP Životní 
prostředí)
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3‚7 mld. 
na rozvoj městských 
a venkovských oblastí, 
regionální dopravní infrastruktury a podporu 
cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Liberecký kraj měl možnost společně 
s Královehradeckým a Pardubickým krajem 
řídit vlastní regionální operační program 
(ROP NUTS II Severovýchod). O projektech se 
tak rozhodovalo přímo v regionu. Příklad → 
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 
(EU přispěla 292 mil. Kč z ROP Severovýchod)

842 mil. 
na regionální infrastrukturu veřejných služeb v Libereckém kraji
Příklad → vybudování heliportu v Krajské nemocnici Liberec: (EU přispěla 29‚75 mil. Kč z Integrovaného 
operačního programu) MUDr. Jan Lejsek: „Díky možnosti přistávat přímo v areálu nemocnice dochází 
k podstatnému zkrácení doby mezi příjmem tísňové výzvy a okamžikem předání pacienta na cílové 
pracoviště, resp. okamžikem možného zahájení specializované nemocniční léčby.“ 

2‚1 mld. 
do oblasti výzkumu a vývoje 
v Libereckém kraji
Příklad → Centrum rozvoje strojírenského 
výzkumu Liberec – vznik špičkového 
výzkumného a vývojového pracoviště pro 
rozvoj nových technologií v oblasti středního 
a přesného strojírenství (EU přispěla 633‚4 
mil. Kč z OP Výzkum a vývoj pro inovace)

3‚44 mld. 
do rozvoje dálnic, silnic 
a železničních tratí 
v Libereckém kraji
Příklad → Rekonstrukce silnice z Jablonce 
nad Nisou do Tanvaldu (EU přispěla 
321‚4 mil. Kč z OP Doprava) 

2‚4 mld. 
na podporu podnikání 
a inovací v Libereckém kraji
Příklad → Vybudování Centra pro výzkum 
a vývoj nanovlákenných materiálů 
a technologii nanospider (EU přispěla 
62‚6 mil. Kč z OP Podnikání a inovace)

334 tis. 
na podporu rybářství 
v Libereckém kraji
Globálním cílem Operačního programu 
Rybářství  je udržitelná a konkurenceschopná 
akvakultura založená na inovacích, 
konkurenceschopnosti, znalostech 
a účinnějším využití zdrojů.

Příklad → Modernizace akvakultury 
společnosti Rybářství Doksy spol. s r.o.  
(EU přispěla 236 tis. Kč z OP Rybářství)

176‚4 mil.
na odstraňování povodňových 
škod z Fondu solidarity EU 
Liberecký kraj využil v letech 2010 a 2013 
pomoc z Fondu solidarity, kterým Evropská 
unie pomáhá regionům zasaženým přírodními 
katastrofami. Jednalo se např. o obnovou 
infrastruktury v oblasti energetiky, vodního 
hospodářství, telekomunikací, dopravy, 
zdravotnictví a vzdělávání.

Příklad → Obec Višňová – oprava mostu 
a dopravní infrastruktury po povodni 

350 mil. 
do rozvoje lidských zdrojů 
a podpory zaměstnanosti 
v Libereckém kraji
Příklad → Služby sociální prevence 
v Libereckém kraji – poskytování a rozvoj 
sociálních služeb především služeb sociální 
prevence a jejich dostupnost osobám sociálně 
vyloučeným nebo ohroženým sociálním 
vyloučením (EU přispěla 172‚5 mil. Kč z OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost)

1‚4 mld. 
do vzdělávání  
v Libereckém kraji
Příklad → Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Libereckém kraji 
(EU přispěla 42‚6 mil. Kč z OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost)
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… Studium v EU
Přes 500 studentů z Technické 
univerzity v Liberci studovalo 
či pracovalo v zahraničí přes 
ERASMUS
ERASMUS+ je program pro studenty vysokých 
škol, který umožňuje studentům vycestovat za 
studiem či za prací až na 12 měsíců do jiných 
zemí Evropy. V letech 2010–2013 vycestovalo 
500 studentů TUL. Naopak na TUL studovalo 
přes 300 zahraničních studentů. 

25 let 
spolupráce
Přeshraniční spolupráce 
se sousedním Německem 
a Polskem 
V Libereckém kraji již přes 25 let funguje 
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, který byl vůbec 
prvním euroregionem ve střední a východní 
Evropě. Díky pracovním skupinám euroregionu 
a mnoha projektům se podařilo nastartovat 
spolupráci a zlepšit situaci v mnoha oblastech: 
od životního prostředí, přes dopravu, 
cestovní ruch, krizové řízení, vzdělávání až po 
spolupráci knihoven. Evropská unie finančně 
podporuje přeshraniční spolupráci již od 
90. let min. století. Jen za poslední programové 
období 2007–2013 EU podpořila 25 velkých 
česko-polských projektů za 500 mil. Kč a přes 
220 malých česko-polských projektů za 
75 mil. Kč. Podobně bylo realizováno v rámci 
česko-saské spolupráce 35 velkých projektů 
za 500 mil. Kč a přes 160 malých projektů za 
40 mil. Kč. 

Příklad → Třístranný orchestr mládeže 
EUROPERA složený z žáků hudebních škol ze 
všech tří zemí Euroregionu 

Příklad → Přeshraniční spolupráce 
zdravotnických záchranných služeb 
v Euroregionu Nisa (EU přispěla 16 mil. Kč 
z OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko)

9 let otevřených 
hranic
Cestování bez hraničních 
kontrol v rámci Schengenu
Díky členství v Evropské unii existují otevřené 
hranice a lidé mohou svobodně cestovat 
napříč Evropou bez zdlouhavé kontroly na 
hranicích každého státu. Dříve bylo např. 
z Hrádku nad Nisou do sousední Žitavy 
nejbližší spojení autem přes hraniční přechod 
ve Varnsdorfu – 60 km! 

Díky Schengenu je dnes také možné 
překračovat hranici na jakémkoliv místě – tzn. 
i tzv. telenou hranici. To využívají především 
obyvatelé příhraničních obcí a turisté. 

Informace o EU
Informační středisko EUROPE 
DIRECT Liberec
Evropská komise zřizuje v Libereckém kraji 
své informační středisko pro veřejnost. 
Hostitelskou organizací, která také přispívá 
na jeho provoz, je Euroregion Nisa. Středisko 
jednak poskytuje veřejnosti informace 
o Evropské unii, pořádá různé akce, odborné 
přednášky a besedy pro veřejnost. Poskytuje 
ale také Evropské komisi pravidelnou zpětnou 
vazbu o situaci a problémech Libereckého 
kraje. Více na zadní obálce.

Příklad → Den jazyků v Krajské  
vědecké knihovně

3 v 1
S jednou jízdenkou  
po třech zemích
Cestování s jízdenkou Euro-Nisa můžete 
využít veřejnou dopravu na celém území 
Libereckého kraje, v německých okresech 
Bautzen a Görlitz a na území Dolnoslezského 
vojvodství v Polsku. V jednom dni si tak 
můžete vyjet lanovkou na Ještěd či podniknout 
rodinný výlet parním vláčkem na Oybin. 



Liberecký kraj v EU
Liberecký kraj není jen pasivním příjemcem evropských 
dotací a regulí, ale snaží se aktivně evropskou 
legislativu a činnost Evropské unie ovlivňovat.



12 let
v Bruselu
Liberecký kraj má již od roku 
2005 v Bruselu své zastoupení 
Již rok po vstupu České republiky do Evropské 
unie se rozhodl Liberecký kraj mít v Bruselu své 
zastoupení a získávat informace z první ruky. 
Vybudované kontakty kraj využívá především při 
ovlivňování nastavení regionální politiky (evropských 
fondů) i při řešení konkrétních problémů či získávání 
prostředků na konkrétní projekty. Dále monitoruje 
vývoj evropské legislativy a zprostředkovává 
spolupráci s dalšími evropskými regiony.

Liberecký kraj 
ve Výboru 
regionů
Hlas Libereckého kraje při
tvorbě evropské legislativy

Evropský výbor regionů je shromážděním EU 
regionálních a místních zástupců ze všech 
28 členských států. Jeho úkolem je zapojit 
orgány regionální a místní samosprávy do 
rozhodovacího procesu v EU a informovat je 
o politikách EU. Evropský parlament, Rada 
a Evropská komise konzultují Výbor v oblastech 
politik týkajících se regionů a měst. Má 350 členů 
a 350 náhradníků. Česká republika nominuje 12 
členů a 12 náhradníků. 

Členem Výboru regionů nominovaným Asociací 
krajů ČR je hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta, který se aktivně účastní plenárních 
zasedání. Dalším členem Výboru regionů 
nominovaným Svazem měst a obcí ČR je 
místostarosta obce Rádlo Pavel Branda. Ten 
pracuje především v komisi pro politiku územní 
soudržnosti a rozpočet COTER. 

Liberecký kraj je aktivní především v oblasti 
přeshraniční spolupráce. Ve Výboru regionů 
inicioval založení meziregionální skupiny pro 
přeshraniční spolupráci, které Pavel Branda 
předsedá a která sdružuje přibližně 30 členů 
z více jak 14 členských států a při přijímání 
stanovisek zabezpečuje prosazování zájmů 
příhraničních regionů. 

Liberecký kraj také v Bruselu pořádá odborné 
konference a také hostí výjezdní zasedání 
v Libereckém kraji. 

Příklad → Pavel Branda byl zpravodajem 
Výboru regionů pro Fond solidarity EU. Tzn. že 
připravoval stanovisko k tomuto nařízení za celý 
Výbor regionů. Díky jeho spolupráci s Evropským 
parlamentem se tak do finální podoby nařízení 
dostaly konkrétní návrhy jak fond zlepšit, které 
vycházely ze zkušenosti Libereckého kraje 
s tímto fondem po povodních. V celé Evropské 
unii a kandidátských zemích tak nyní Fond 
solidarity poskytuje pomoc rychleji a více 
zohledňuje potřeby postižených měst a regionů.

2
miliony 

EUR

Příklad → Zastoupení Libereckého kraje se 
podařilo získat přímo z rozpočtu EU 2 miliony 

EUR na pořádání Zimního evropského 
olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 

2011 v Libereckém kraji. Jednalo se o velký 
úspěch. Bylo potřeba podat pozměňující 

návrhy přes evropské poslance, obhájit 
akci v rozpočtovém výboru Evropského 

parlamentu a zajistit její vrácení do evropského 
rozpočtu poté, co jej Rada zredukovala. 



• Chtěli byste se zeptat, jak to v Evropě chodí a nevíte koho?
• Zajímá Vás, co se v Evropě aktuálně děje?
• Ještě doma nemáte publikace o EU?
• Zajímá Vás, kde sehnat peníze na Váš projektový záměr?

Informační středisko EUROPE DIRECT Liberec je tu pro Vás.
bezplatná linka: 00 800 678 910 11
e-mail: ed@europedirect.cz
www.europe-direct.cz

Finančně podpořeno z prostředků Evropské unie.
Odpovědnost za informace uvedené v této publikaci nese autor.
Evropská komise žádným způsobem neodpovídá za jakékoli případné použití informací obsažených v publikaci.

Publikaci připravilo Informační středisko Europe Direct Liberec při Euroregionu Nisa ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje.  
AUTOŘI: Pavel Branda a Michaela Horáková.
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