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KoncepKoncepččnníí dokumenty dokumenty –– vize vize –– ccííle  le  
financefinance



22

Role krajeRole kraje

kraje zde jsou devkraje zde jsou deváátý rok tý rok –– z hlediska vez hlediska veřřejnejnéé sprspráávy jde o vy jde o 
mladou institucimladou instituci
prvnprvníí a za záásadnsadníí ambicambicíí kraje (a kakraje (a kažžddéého ho úúřřadu) je zajiadu) je zajiššttěěnníí
chodu vechodu veřřejnejnéé sprspráávy, dalvy, dalšíší ččááststíí je  zastje  zastřřeeššovováánníí
plnohodnotnplnohodnotnéého a celkovho a celkovéého rozvoje krajeho rozvoje kraje
povinnost zpracovpovinnost zpracováávat koncepvat koncepččnníí dokumenty vyplývdokumenty vyplýváá z z 
platných zplatných záákonkonůů

Smysl koncepSmysl koncepččnníích dokumentch dokumentůů
spolespoleččnnáá platforma, na kterplatforma, na kteréé se vse vššichni dokichni dokáážžeme spoleeme společčnněě
shodnoutshodnout
stanovuje rozvojovstanovuje rozvojovéé ccíílele
podklad pro plpodklad pro pláánovnováánníí daldalšíšího rozvoje a vyuho rozvoje a využžititíí finanfinanččnníích ch 
prostprostřředkedkůů



Základní koncepční a strategické
dokumenty pro oblast RLZ 

Program rozvoje Plzeňského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Plzeňského kraje
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Program rozvoje PlzeProgram rozvoje Plzeňňskskéého kraje (1)ho kraje (1)

základním koncepčním dokumentem kraje, povinnost 
zpracovávat vyplývá ze zákona
První vytvořen v r. 2003, jeho aktualizace zahájena v r. 2006, 
aktualizovaná verze schválena ZPK 8.9.2008
zpracovatelem je Regionální rozvojová agentura PK
Program rozvoje Plzeňského kraje nabízí ve střednědobém 
výhledu přehled hlavních problémů a rozvojových možností
na území kraje, formuluje cíle, směry a priority rozvoje území
kraje, avšak nepředstavuje vyčerpávající soubor technických 
úkolů. 
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Program rozvoje PlzeProgram rozvoje Plzeňňskskéého kraje (2)ho kraje (2)

globglobáálnlníí ccííl rozvoje Plzel rozvoje Plzeňňskskéého kraje: ho kraje: „„ZvýZvýššit kvalitu it kvalitu žživota ivota 
obyvatel Plzeobyvatel Plzeňňskskéého kraje.ho kraje.““
stavstavíí na prvnna prvníí mmíísto naplsto naplňňovováánníí potpotřřeb obyvatel, hmotných eb obyvatel, hmotných 
i nehmotných. i nehmotných. 
SpecifickSpecifickéé ccííle Programu:le Programu:

UdrUdržžet postavenet postaveníí PlzePlzeňňskskéého kraje z hlediska ekonomickho kraje z hlediska ekonomickéé
výkonnosti v rvýkonnosti v ráámci mci ČČRR
Zkvalitnit podmZkvalitnit podmíínky pro nky pro žživot, vzdivot, vzděělláánníí a pra prááci v Plzeci v Plzeňňskskéém krajim kraji
ZlepZlepššit technickou vybavenost sit technickou vybavenost síídel a jejich vazbydel a jejich vazby
Eliminovat hlavnEliminovat hlavníí problprobléémy a rizika v my a rizika v žživotnivotníím prostm prostřřededíí



Program rozvoje PlzeProgram rozvoje Plzeňňskskéého kraje (3)ho kraje (3)

Na zNa záákladkladěě specifických cspecifických cííllůů Programu byly Programu byly 
vymezeny problvymezeny probléémovmovéé okruhy podle odvokruhy podle odvěětvovtvovéého ho 
principu. principu. 

ProblProbléémovmovéé okruhy:okruhy:
EKONOMIKA, EKONOMIKA, 
LIDSKLIDSKÉÉ ZDROJE,ZDROJE,
ÚÚZEMNZEMNÍÍ ROZVOJ ROZVOJ 
ŽŽIVOTNIVOTNÍÍ PROSTPROSTŘŘEDEDÍÍ
PrPrůřůřezový okruh VENKOVezový okruh VENKOV
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Program rozvoje PlzeProgram rozvoje Plzeňňskskéého kraje (4)ho kraje (4)

ProblProbléémový okruh mový okruh LidskLidskéé zdrojezdroje pojpojíímmáán vn v souvislosti ssouvislosti s ostatnostatníími mi 
okruhy. okruhy. ČČlenleněěn na opatn na opatřřeneníí::

2.1. Vzd2.1. Vzděělláávváánníí
2.2. Soci2.2. Sociáálnlníí a zdravotna zdravotníí ppééččee
2.3. Zam2.3. Zaměěstnstnáávváánníí osob se speciosob se speciáálnlníími potmi potřřebamiebami
2.3. Kultura a volný 2.3. Kultura a volný ččasas

VzdVzděělláávváánníí je zde pojje zde pojíímmááno vno v celceléém rozsahu, nenm rozsahu, neníí momožžnnéé oddodděělovat lovat 
od sebe jeho jednotlivod sebe jeho jednotlivéé slosložžkyky

CCííle:le:
ZvýZvýššit podit podííl dl děěttíí a mla mláádedežže zapojený do ze zapojený do záájmovjmovéého mimoho mimošškolnkolníího ho 
vzdvzděělláávváánníí
ZpZpřříístupnit vzdstupnit vzděělláávváánníí i znevýhodni znevýhodněěným skupinným skupináám obyvatelm obyvatel
PPřřizpizpůůsobit oborovou strukturu odbornsobit oborovou strukturu odbornéého vzdho vzděělláávváánníí potpotřřebebáám m 
trhu prtrhu práácece
Realizovat systRealizovat systéém celom celožživotnivotníího uho uččeneníí
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Dlouhodobý zDlouhodobý záámměěr vzdr vzděělláávváánníí a rozvoje a rozvoje 
vzdvzděělláávacvacíí soustavy Plzesoustavy Plzeňňskskéého kraje (1)ho kraje (1)

druhým koncepdruhým koncepččnníím dokumentem zm dokumentem záásadnsadníího významu pro oblast ho významu pro oblast 
šškolstvkolstvíí a vzda vzděělláávváánníí je Dlouhodobý zje Dlouhodobý záámměěr vzdr vzděělláávváánníí a rozvoje a rozvoje 
vzdvzděělláávacvacíí soustavy Plzesoustavy Plzeňňskskéého krajeho kraje
povinnost jeho zpracovpovinnost jeho zpracováánníí vyplývvyplýváá ze zze záákona kona čč. 561/2004 Sb., . 561/2004 Sb., 
vv sousouččasnosti se aktualizuje kaasnosti se aktualizuje kažžddéé dva roky (povinnost ze zdva roky (povinnost ze záákona)kona)
zpracovzpracováánníí zajizajiššťťuje vlastnuje vlastníími silami Omi silami OŠŠMS, nMS, náávrh projednvrh projednáávváán ve n ve 
výborech ZPK a se socivýborech ZPK a se sociáálnlníími partnery mi partnery 
TýkTýkáá se se šškolskkolskéé soustavy, pojsoustavy, pojíímmáá vzdvzděělláávváánníí vv celceléé šíšířři vi vččetnetněě daldalšíšího ho 
vzdvzděělláávváánníí
Rozvoj spoleRozvoj společčnosti a vzdnosti a vzděělláávváánníí –– zabývzabýváá se hlavnse hlavníími trendy rozvoje mi trendy rozvoje 
ekonomiky a spoleekonomiky a společčnosti, znosti, záákladnkladníími východisky pro zmmi východisky pro změěny ny 
vzdvzděělláávacvacíího systho systéému, evropskými souvislostmi ve vzdmu, evropskými souvislostmi ve vzděělláávváánníí



Dlouhodobý zDlouhodobý záámměěr vzdr vzděělláávváánníí a rozvoje a rozvoje 
vzdvzděělláávacvacíí soustavy Plzesoustavy Plzeňňskskéého kraje (2)ho kraje (2)

DalDalšíší vzdvzděělláávváánníí vv DZ PK:DZ PK:

podporovat nabpodporovat nabíídku daldku dalšíšího vzdho vzděělláávváánníí na zna záákladnkladníích, ch, 
ststřřednedníích a vych a vyššíšších odborných ch odborných šškolkoláách a v dalch a v dalšíších ch 
vzdvzděělláávacvacíích institucch institucíích pch přředevedevšíším s vyum s využžititíím finanm finanččnníích ch 
prostprostřředkedkůů ESF (trvale),ESF (trvale),
podporovat nabpodporovat nabíídku programdku programůů DV dle aktuDV dle aktuáálnlníích potch potřřeb eb 
kraje pkraje přředevedevšíším s vyum s využžititíím finanm finanččnníích prostch prostřředkedkůů ESF ESF 
(trvale),(trvale),
vytvovytvořřit informait informaččnníí a poradenský systa poradenský systéém nabm nabíídky dky 
vzdvzděělláávacvacíích pch přřííleležžitostitostíí v oblasti DV (2009), v oblasti DV (2009), 
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Rada kraje pro RLZRada kraje pro RLZ

Role Rady kraje pro RLZRole Rady kraje pro RLZ

spolespoleččnnáá platforma pro výmplatforma pro výměěnu informacnu informacíí, diskusi, diskusi
prostor pro projednprostor pro projednáánníí nnáávrhvrhůů opatopatřřeneníí se socise sociáálnlníími mi 
partnerypartnery
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Zdroje pro rozvoj RLZ a dalZdroje pro rozvoj RLZ a dalšíšího ho 
vzdvzděělláávváánníí

ppřředpokledpoklááddáá se vyuse využžititíí daldalšíších zdrojch zdrojůů mimo krajský rozpomimo krajský rozpoččet, et, 
ppřředevedevšíším fondm fondůů EUEU
kraj plnkraj plníí roli administrroli administráátora podpor vtora podpor v rráámci programmci programůů EU, EU, ČČR apod.R apod.
kraj zkraj z vlastnvlastníích zdrojch zdrojůů pompomááhháá jednotlivým jednotlivým žžadateladatelůům zm z řřad ad 
ppřřííspspěěvkových organizacvkových organizacíí do rdo růůzných fondzných fondůů, pokud program nap, pokud program napřř. . 
vyvyžžaduje spolufinancovaduje spolufinancováánníí; svou roli p; svou roli přřitom hraje soulad zitom hraje soulad záámměěru ru 
ss koncepkoncepččnníími dokumenty krajemi dokumenty kraje
shoda zajishoda zajiššttěěna napna napřř. v. v rráámci specifických kritmci specifických kritééririíí pro hodnocenpro hodnoceníí
projektprojektůů



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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