PROJEKTY LIBERECKÉHO KRAJE
Projekty Libereckého kraje od roku 2014

Liberecký kraj realizuje projekty spoluﬁnancované
z evropských dotačních fondů. Projekty jsou uskutečňované na území kraje a vedou ke zhodnocení
a zkvalitnění majetku a služeb, které kraj poskytuje
svým obyvatelům (ať už přímo, nebo prostřednictvím svých příspěvkových organizací).
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zobrazeny jsou všechny realizované nebo dokončené projekty
Libereckého kraje ﬁnancované z evropských zdrojů k 31. 3. 2018,
které mají konkrétní dopad do území (nejsou zahrnuty projekty
s dopadem na celý kraj nebo jeho část a projekty, které jsou v přípravě)

Projekty podle fáze realizace

Investiční projekty Libereckého kraje za období 2004 - 2017
zobrazeny jsou všechny dokončené investiční projekty Libereckého kraje
ﬁnancované z evropských zdrojů k 31. 12. 2017, kde je příjemcem Liberecký kraj

Počet projektů

Projekty podle tématického zaměření

dokončené projekty
projekty v realizaci

školství
doprava
kultura
životní prostředí

Celkové náklady projektu
méně než 1 mil. Kč
1 - 10 mil. Kč
10 - 50 mil. Kč
více než 50 mil. Kč

Projekty podle zdroje ﬁnancování
Regionální operační program NUTS2 SV
Integrovaný regionální operační program
Operační program Životní prostředí

část projektu
1 projekt
2 projekty
3 projekty

Integrovaný operační program
Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

4 projekty

sociální věci
zdravotnictví

Studie
odtokových
poměrů

Snížení energetické
náročnosti
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Chotyně

Nový Bor
Studie odtokových
poměrů

CVIKOV Ošetření aleje
Snížení energetické
náročnosti
JABLONNÉ V P.
Rekonstrukce
silnice
SLOUP
V Č.
Ošetření aleje
Snížení energetické
náročnosti
Podpora populací
kuňky ohnivé
COV
Snížení energetické
náročnosti
Snížení
COV
energetické náročnosti
ČESKÁ LÍPA
Snížení
energetické
náročnosti

0

Frýdlant

Česká Lípa

Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

jedná se zpravidla
o rekonstrukce silnic

Ošetření aleje

Studie
odtokových
poměrů

KAMENICKÝ
ŠENOV
COV
Ošetření
aleje
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FRÝDLANT
COV

Jindřichovice
p. S.

Studie
odtokových
poměrů

Snížení
energetické
náročnosti

Snížení
energetické
náročnosti

Projekt Silnice II/273
úsek hranice kraje - Okna

Cvikov
Jablonné
v P.

Volfartice

Liberec

Muzeum
COV

Jablonec
n. N.

Česká Lípa

LIBEREC
JABLONEC N. N.

Zahrádky

Ošetření aleje

Mimoň

Ošetření aleje

COV

Vysoké n. J.
Vítkovice
Železný Brod

VYSOKÉ N. J.
COV

Turnov
COV
TURNOV

Semily

Jilemnice

SEMILY

Muzeum

JILEMNICE

Rekonstrukce
ulic a křižovatek

Rekonstrukce
silnice

Libštát

Rekonstrukce
silnice

COV = centrum odborného vzdělávání

Lomnice n. P.
Ošetření aleje

Některé projekty mají dopad na celé území Libereckého kraje nebo jeho část a nelze
je proto přehledně znázornit v mapě. Od roku 2014 se to týká zejména projektů
z oblasti regionálního rozvoje, školství a sociálních věcí, které mají celokrajský
charakter.

http://projekty.kraj-lbc.cz

Lůžkový hospic v Libereckém kraji

Investiční projekty Libereckého kraje za období 2004 - 2017

6

započteny jsou všechny dokončené investiční projekty Libereckého kraje ﬁnancované
z evropských zdrojů k 31. 12. 2017, kde je Liberecký kraj příjemcem
(v členění po správních obvodech obcí s rozšířenou
působností)

Správní obvody obcí s rozšířenou
působností
Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod
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počet projektů

431
celkové náklady (v mil. Kč)
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Přehled investičních projektů Libereckého kraje
období 2004-2013

období 2014-2017 (stav k 31. 3. 2018)

realizováno 115 projektů
celkové náklady ... 2,6 miliardy Kč

dokončené projekty:
2 projekty
celkové náklady ... 61 milionů Kč
projekty v realizaci:
23 projektů
celkové náklady ... 947 milionů Kč

Klenotnice - Muzeum
Českého ráje v Turnově
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Investiční projekt
Jedná se o projekt, prostřednictvím kterého je
pořizován či zhodnocován majetek. V rámci takového projektu jsou realizovány stavby, pořizována
technologie či movité věci. Jedná se například o
rekonstrukci silnice, opravu objektu či pořízení
technologie pro výuku žáků.
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71

projekty v přípravě:
38 projektů
celkové náklady ... 2,7 miliardy Kč
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184

ostatní

(nezařaditelné
pod ORP)

III/28724 Malá Skála - Frýdštejn, rekonstrukce silnice
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