REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN
Regionální akční plán (RAP) je dokument,
který zkoumá potenciál území
Libereckého kraje z hlediska
projektů ﬁnancovaných
z evropských fondů.
Obsahuje projekty a záměry
organizací působících na území
kraje s cílem zjistit, jaký je v kraji
potenciál pro investice
z veřejných prostředků
formou dotace.

Projekty evidované v Regionálním akčním plánu
přehled všech projektů evidovaných v RAP v březnu 2018 *
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V březnu 2018
bylo v RAP evidováno
celkem 2 692 projektů,
z toho 1080 je územně
zařaditelných ke
konkrétní obci.
U zbylých 1 612
projektů není obec
realizace vyplněna
nebo mají dopad do
většího území, případně
celého kraje.
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* započteny jsou
pouze ty projekty,
které jsou územně
zařaditelné ke konkrétní obci

www.rsk-lk.cz
Realizované projekty

projekty evidované v RAP v březnu 2018, které byly úspěšně
ukončeny nebo jsou v realizaci *
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Liberec (2,15 mld. Kč)

Počet všech evidovaných projektů v obci
podíl na 1 projektu
1 - 5 projektů
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Tématické zaměření projektů
celkové náklady všech projektů podle vybraného
tématického zaměření projektu (v mil. Kč)*
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