ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
dovolte mi si úvodem vypůjčit slova Vladimíra Herberta a Hany Breňové, kteří komentují Regionální tematické atlasy ve výuce zeměpisu, a to proto,
abych deﬁnovala cíl a účel Atlasu regionálního rozvoje Libereckého kraje, který otvíráte:
„Člověk si váží především toho, co dobře zná. Není tomu jinak se vztahem každého z nás k okolí svého bydliště, ke svému regionu. K vlastnímu
seznamování je samozřejmě nejlepší vyrazit přímo do terénu. Kraj lze však poznávat rozmanitými formami, kombinací různých metod, a právě regionální
atlas bezesporu mezi ně patří.”
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů je odborem, který má velmi široký záběr svých činností, kam svými aktivitami zasahuje. Dá se říct,
že „nos strkáme” takřka do všech oblastí činnosti Libereckého kraje. Jsme ti, kteří podporují, provázejí či pomáhají svým kolegům z jiných rezortů.
Určujeme ale směr a udáváme vize a trendy rozvoje našeho kraje, a to prostřednictvím celé řady strategických dokumentů, jejichž jsme tvůrci či
spolutvůrci. Pomáháme se širokou problematikou správného užívání a čerpání evropských dotací. Komunikujeme s podnikateli, lídry inovací
a hybateli výzkumu a vývoje v území. Prostřednictvím navázané mnohaleté spolupráce s místní univerzitou usilujeme o podporu vzdělanosti
a proﬁlování odborníků na místní úrovni, zejména v technických oborech. Spolupracujeme s neziskovým sektorem, což je široká a rozmanitá skupina
aktivních obyvatel našeho kraje. Bylo by toho opravdu mnoho ...
A protože bychom se rádi představili, a to jinou, zajímavější formou, tedy nejen textem, přicházíme se „svým” Atlasem regionálního rozvoje
Libereckého kraje, který si klade za cíl popsat region i naše aktivity, jež se snažíme pro toto území vykonávat. Zkrátka - co je regionální rozvoj zač, co
řeší, čím se zabývá ...
Snažili jsme se o co nejvýstižnější formu, jak nás a své aktivity představit. Je mým velkým přáním, abyste si se zaujetím Atlas prohlédli a získali
představu o tom, co je výše popsáno a nepovažovali čas strávený nad těmito stránkami za neužitečný.
Příjemnou zábavu.
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