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Vymezení RLZ

Organizační struktura + principy

Strategie RLZ (národní a regionální)

Inspirační databanka Topregion.cz

Rozvojový program pro manažery
RLZ v krajích
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Rozvoj lidských zdrojů – cílené 
vytváření příležitostí a 
motivace k učení, vzdělávání, 
rozvoji pro zlepšování výkonu 
a sociální integrace  
jednotlivců, týmů, organizací, 
komunit, regionů. 
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Globální cíl:
Vytvořit „učící se“ prostředí pro efektivní 
vzdělávání, učení, rozvoj všech občanů, 
motivující k průběžnému zvyšování 
individuální hodnoty kvalifikace, vedoucí 
k rozvoji znalostí a dovedností pro 
udržitelnou zaměstnatelnost v průběhu 
celého života a motivující jednotlivce, 
firmy a společnost k osvojení si kultury 
celoživotního učení. 
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Rada vlády RLZ             Krajské rady RLZ
národní priority                    krajské priority 
národní politika krajská politika

Odborné zázemí Odborné zázemí
globální a sektorové specifické analýzy a
analýzy a prognózy LZ               prognózy LZ             
systémová opatření systémová opatření
I A M P služby I A M P služby 

informační a komunikační sítě
formalizovaná partnerství



Model podpory strategického řízení 
RLZ

Principy:

Propojení 
zaměstnanosti,vzdělávání,podnikání,
výzkumu
RLZ a zaměstnanost strategickou 
prioritou
Partnerství a spolupráce
Informační a komunikační sítě
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Strategie RLZ pro ČR
Program realizace Strategie RLZ pro ČR

Strategie RLZ ve všech krajích
Model regionální strategie RLZ

zaměstnavatelé, jednotlivci a 
vzdělavatelé
kvalitní nabídka a motivace cílových 
skupin
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Inspirační databanka Topregion.cz

Rozvojový program pro manažery
RLZ v krajích

Pracovní setkání – poradenství, 
výměna zkušeností, benchmarking
Program mobilit Leonardo da Vinci
Transfer know-how z evropských 
programů
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