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VIZE
Varianta 1.
Liberec je srdcem severu Čech uprostřed jedinečné horské přírody. Vstřícné a otevřené
město nabízí vzdělání na prestižních vysokých a středních školách, které vychovávají
všestranně připravené odborníky pro podniky využívající špičkových moderních
technologií. Město žije bohatým kulturním a společenským životem stejně tak i sportem a dalšími
volnočasovými aktivitami jako pro místní, tak návštěvníky. Sounáležitost obyvatel s městem je
dána kvalitními podmínkami pro život a moderním stylem řízení města otevřeným spolupráci se
napříč všemi sektory.

Varianta 2.








Liberec bude významným evropským městem s obnovenou metropolitní funkcí, jehož vliv
bude přesahovat hranice mezi státy. Moderní řízení města podporuje komunikaci a
spolupráci s veřejností a zástupci všech sektorů.
Bude centrem kultury a vzdělanosti, městem prestižních vysokých a středních škol, které
vychovávají všestranně připravené odborníky. Místní univerzita a vysoké školy budou
propojeny s vývojovými a výzkumnými pracovišti, která se budou podílet na zavádění nových
technologií do místních průmyslových podniků. V návaznosti na progresivní průmyslové
obory bude rostoucí počet pracovních míst ve městě nabízet sektor služeb.
Město bude nabízet příjemné podmínky pro kvalitní život, bezpečné bydlení, dostatečnou síť
zdravotnických a sociálních služeb, vzdělávacích institucí a dalších. Město přátelské a
tolerantní vůči příslušníkům jiných národů a kultur.
Jedinečná poloha města uprostřed přírody nabízí nadstandardní možnosti pro sportování a
trávení volného času nejen pro místní, ale i pro turisty a návštěvníky. Poloha a okolí města
bude i díky výborné dopravní dostupnosti a napojení Liberce na evropskou komunikační síť
využita pro rozvoj cestovního ruchu a pořádání akcí mezinárodního významu.

GLOBÁLNÍ CÍLE
1. Přitažlivé město pro obyvatele i turisty nabízí kromě dostupné přírody v bezprostředním okolí
města i odpovídající podmínky pro sportování a další možnosti trávení volného času.
2. Vyvážený a udržitelný ekonomický rozvoj je založen na využití moderních technologií a spolupráci
s vysokými školami a výzkumnými centry. Kvalitní a vzdělaná pracovní síla nachází ve městě
odpovídající kulturní a společenské vyžití.
3. Vysoká kvalita života obyvatel města v mnoha oblastech zvyšuje atraktivitu bydlení v Liberci ,jak
pro stávající obyvatele města, tak pro nově příchozí.
4. Moderně spravované město spolupracující se sousedními obcemi, regionem, euroregionem stejně
tak s obyvateli města, podnikatelskou veřejností, občanským sektorem a dalšími.

STRATEGICKÉ CÍLE
A. konkurence schopná ekonomika a podnikání
B. Životní podmínky
C. Životní prostředí
D. Udržitelná mobilita a technická infrastruktura
E. Veřejná správa, územní spolupráce, občanská společnost

