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Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v souvislosti s přípravou Evropské unie a jednotlivých členských států na nové plánovací období 
2014-2020 zahájil také Liberecký kraj aktualizaci základních strategických dokumentů, kterými 
jsou Strategie rozvoje Libereckého kraje a Program rozvoje Libereckého kraje. Cílem obou 
dokumentů je nastavit na nové plánovací období strategické cíle, opatření a aktivity, které bude 
Liberecký kraj v příštím období podporovat a které pomohou řešit problémy a potřeby subjektů 
z celého kraje.

Prvním krokem přípravy byla aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020, která 
byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 25. 9. 2012 usnesením č. 336/12/ZK a stala 
se tak základním východiskem pro zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020.

V současné době má Liberecký kraj připravenou pracovní verzi Programu rozvoje kraje na 2014–
2020. S touto verzí chceme seznámit zástupce obcí a veřejnost v kraji a umožnit jim uplatnit své 
podněty, náměty či připomínky a podílet se tak na tvorbě tohoto dokumentu. Za tímto účelem 
připravuje Liberecký kraj projednání ve všech obcích s rozšířenou působností, na které Vás srdečně
zvu. Harmonogram jednání je následující:

ORP termín místo konání

Česká Lípa 24. 2. 2014, od 15:00 hodin
MěÚ Česká Lípa, č.p.2, velká zasedací místnost 
(3. patro)

Nový Bor 24. 2. 2014, od 15:00 hodin
MěÚ Nový Bor - budova A, velká zasedací 
místnost (3. patro)

Železný Brod 26. 2. 2014, od 15:00 hodin
MěÚ Železný Brod, budova B, zasedací místnost 
(2. patro)

Semily 26. 2. 2014, od 15:00 hodin MěÚ Semily, Husova 82, Divadelní sál (2. patro)

Liberec 27. 2. 2014, od 15:00 hodin Krajský úřad Libereckého kraje, zasedačka č. 326

Jablonec n. N. 27. 2. 2014, od 15:00 hodin Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., malý sál   

Frýdlant 3. 3. 2014, od 15:00 hodin MěÚ Frýdlant, zasedací místnost č. 21 (1. patro)

Tanvald 3. 3. 2014, od 15:00 hodin MěÚ Tanvald, velká zasedací místnost (2. patro)

Turnov 5. 3. 2014, od 15:00 hodin
MěÚ Turnov, A. Dvořáka 335, zasedací místnost 
č. dv. 215 (1. patro)
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Jilemnice 5. 3. 2014, od 15:00 hodin MěÚ Jilemnice, zasedací místnost č. 206 (1. patro)

Pracovní verze Programu rozvoje Libereckého kraje bude zveřejněna od 14. 2. 2014 na webových 
stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje pod odkazem www.kraj-lbc.cz/prlk, kde najdete i 
veškeré důležité informace týkající se tohoto dokumentu.

Vaše podněty a připomínky zasílejte elektronicky na adresu lukas.chmel@kraj-lbc.cz a to 
nejpozději do 14. 3. 2014.

S případnými dotazy se obracejte na RNDr. Ivanu Pecháčkovou, e-mail: ivana.pechackova@kraj-
lbc.cz, tel: 485 226 572.

Zároveň Vás prosím o zveřejnění a šíření této pozvánky ve Vaší obci nebo městě, názor veřejnosti 
je pro nás velmi důležitý.

Děkuji za spolupráci, s pozdravením

Rozdělovník:
obce Libereckého kraje 
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