
Liberec 25. září 2015 

 

Tisková zpráva 
Náměstek Korytář jednal se starosty o IPRÚ 

 

Setkání zástupců Liberce se zástupci obcí, které jsou začleněny do Integrovaného plánu 

rozvoje území Liberec- Jablonec nad Nisou (IPRÚ), proběhlo ve čtvrtek dopoledne v budově 

radnice. 

Schůzku zorganizoval náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan 

Korytář s kolegy z odboru strategického rozvoje především proto, aby byli zástupci jednotlivých 

obcí seznámeni s aktuálním stavem přípravy IPRÚ a domluvili se na společném postupu při 

podávání projektů v rámci IPRÚ a celkově se zlepšila vzájemná komunikace.  Přítomen byl také 

Lukáš Pleticha, náměstek primátora pro rozvoj ze Statutárního města Jablonec nad Nisou. 

Po úvodních informacích o aktuálním stavu přípravy Integrovaného plánu rozvoje území 

rozvinula intenzivní diskuse, kde došlo k vyjasnění mnoha otázek. Ukázalo se i to, že některé 

problémy vycházejí spíše z nedorozumění, než z toho, že by město nechtělo s dalšími obcemi 

spolupracovat.   

Korytář nabídl starostům ještě jedno kolo jednání o projektech, které by bylo možné do procesu 

přípravy IPRÚ zařadit.  „Město Liberec je přirozeným lídrem regionu, proto je na nás i větší 

odpovědnost i za rozvoj širšího území.  Příští týden obešleme ještě jednou všechny obce v území 

s dopisem, ve kterém je vyzveme, aby sepsaly seznam svých projektových záměrů, a pokusíme 

se společně hledat možnosti jejich financování,“ uvedl Jan Korytář.  

Jednání se zúčastnil také starosta Janova nad Nisou, Daniel David, který po setkání řekl: „Jsem 

rád, že se setkání uskutečnilo. Bude-li to pokračovat v tomto duchu, tak to bude jedině dobře. 

Spousta z nás se dozvěděla nové věci.“ 

Obcí ve strategickém územním plánování je celkem 24. Přípravou IPRÚ se statutární město 

Liberec zabývá od roku 2014. Oblasti, ve kterých lze o dotaci prostřednictvím IPRÚ žádat, jsou 

čtyři: zaměstnanost, sociální soudržnost, vzdělávání a udržitelná mobilita. Další oblasti (např. 

životní prostředí, zdravotnictví) jsou podporovatelné z Operačních programů pouze 

prostřednictvím individuálních projektů. V únoru 2016 je naplánováno předložení strategického 

dokumentu IPRÚ ke schválení do zastupitelstev měst Liberec a Jablonec nad Nisou. 
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