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1. Vymezení pojmů

Vize - výstižně a stručně vyjadřuje, čeho bude realizací rozvojové strategie města dosaženo.
Priority – tři oblasti rozvoje, na které bude strategie zaměřena.
Strategické cíle - naplňují vizi. 
Specifické cíle - naplňují jednotlivé strategické cíle, konkretizují je a specifikují kroky, jimiž bude
naplnění  strategických  cílů  rozvojové  strategie  dosaženo,  a  to  prostřednictvím  nastavených
opatření a aktivit, jejichž uskutečněním bude vytýčených specifických cílů, strategických cílů i
vize dosaženo.
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2. Úvod

Strategie  rozvoje   města  Lomnice  nad  Popelkou  je  nástrojem investičně  finančního  plánování
města, podpůrný plánovací dokument, který může sloužit i pro plánovací účely jak pro neziskový,
tak podnikatelský sektor v působnosti města Lomnice nad Popelkou. Smyslem a cílem sestavení
rozvojové strategie města je především zajistit zdravý udržitelný rozvoj města.

Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou vychází ze zpracované socioekonomické analýzy –
analytického profilu, který město nechalo zpracovat v roce 2014. Vzhledem k tomu, že statistické
údaje  a  sledované  ukazatele  v  rámci  analytické  části  nejsou statickými  položkami,  nýbrž  se  v
průběhu času mění, nejsou již všechny výroky, které jsou v rámci SWOT analýzy definovány, zcela
aktuální. Návrh strategie je sestaven tak, že tyto vývojové změny akceptuje a připravuje aktuální
reakci na současný sociálně ekonomický stav rozvojového území města Lomnice nad Popelkou. V
rámci  přílohy  č.  1  jsou  z  dokumentu  popisujícího  analytický  profil  města  shrnuty  hlavní
socioekonomické závěry. V příloze č. 2 je z analytického profilu města Lomnice nad Popelkou v
upravené verzi  přejata  SWOT analýza.  Úprava  SWOT analýzy je  provedena pouze  v označení
jednotlivých výroků v rámci příslušných čtyřech kvadrantů SWOT analýzy, aby s těmito výroky
mohlo být přehledněji pracováno při sastavování návrhové – strategické části dokumentu, kdy v
příloze č. 7 je rozpracován přehled vazeb navržených priorit, strategických cílů, specifických cílů a
opatření  pro  jejich  naplnění  vzhledem  k  výrokům  ve  SWOT.  Ze  socioekonomické  analýzy
vyplynuly 3 klíčové oblasti rozvoje, tj. 3 Priority pro rozvoj území města Lomnice nad Popelkou.

P1 
LIDÉ

P2 
EKONOMICKÝ

POTENCIÁL

P3 
KRAJINA A ZDRAVÉ

PROSTŘEDÍ

S analýzou SWOT při tvorbě návrhové části bylo pracováno následujícím způsobem:

S - SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY

O - PŘÍLEŽITOSTI SO STRATEGIE WO STRATEGIE

T - HROZBY ST  STRATEGIE WT  STRATEGIE

Co je podstatou těchto strategií?
SO STRATEGIE  - využít silné stránky na získání výhody
WO STRATEGIE – překonat slabiny využitím příležitostí
ST STRATEGIE – využít silné stránky na ochranu proti hrozbám
WT STRATEGIE – minimalizovat náklady a čelit hrozbám

Strategie rozvoje Města Lomnice nad Popelkou je postavena především na strategii WO a SO, méně
se uplatnila strategie ST. Dílčí vazby jsou patrné v rámci schématického přehledu  v příloze č. 7.

Město Lomnice nad Popelkou je součástí Místní akční skupiny  Brána do Českého ráje a během
posledních  dvou let  se  město zapojilo  do tvorby integrované strategie  SCLLD MAS Brána do
Českého ráje. V tomto strategickém dokumentu jsou na základě proběhlých dotazníkových šetření a
participativního způsobu tvorby integrované strategie shrnuty i problémy a potřeby za celé území,
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tedy i  problémy a  potřeby města  Lomnice  nad  Popelkou.  Tato  identifikace  problémů a  potřeb
vychází  také  z  dílčího  analytického  dokumentu  města  Lomnice  nad  Popelkou,  který  se  stal
základem pro tvorbu Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou. Již několik let  je významně
akcentováno  napříč  členskými  státy  Evropské  unie   posilování  významu  územní  dimenze  a
prostorové  funkční  závislosti.   K  jejímu  uplatnění  jsou  vytvářeny  ze  strany  Evropské  komise
patřičné mechanismy, které dnes označujeme zejména jako integrované přístupy. Město Lomnice
nad Popelkou má tedy díky tomu, že je členem MAS Brána do Českého ráje, možnost čerpat v
rámci horizontu do roku 2023 alokované prostředky  v rámci SCLLD do tohoto území. Strategie
rozvoje města je zpracována i v provazbě na navržené strategické cíle a opatření v rámci SCLLD
MAS Brána do Českého ráje, přičemž přehled cílů z této integrované strategie je uveden v příloze č.
3. Strategie je samozřejmě v provazbě na strategické dokumenty krajské – viz příloha č. 4, kde jsou
v jednoduchém přehledu uvedeny rozvojové možnosti  LK, dále  v příloze 5 je  obsažena krátká
informace o vymezení hospodařsky slabých oblastí Libereckého kraje ve vazbě na území města
Lomnice nad Popelkou. Do přílohy č. 6 je zakomponován přehled cílů ČR vyplývající ze Strategie
rozvoje  České  republiky  pro  toto  programové  období.  Se  všemi  těmito  nadstavbovými
strategickými dokumenty je Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou v provazbě.  Priority a
strategické cíle nastavené v rámci Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou jsou v souladu s
Principy a Cíli udržitelného rozvoje, prezentované jako program OSN rozvoje na následujících 15
let,  tj.  2015 až 2030, které byly přijaty na summitu OSN v rámci tzv.  Agendy 2030 „Přeměna
našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ v září 2015. Především navazuje na cíl  SDG 11:
Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce.

Ve Strategii města Lomnice nad Popelkou je navržena vize rozvoje města, jsou řešeny 3 priority, 5
strategických  cílů,  11  specifických  cílů  a  27  opatření  pro  naplnění  cílů (v  rámci  nich  jsou
navrženy i rozvojové aktivity). Jednoduché schéma Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou
je součástí  přílohy č. 8. Koincidenční tabulka, resp. analýza vazeb mezi navrženými opatřeními
strategie je k dispozici v příloze č. 10. V rámci strategické části je ke každé skupině opatření v
rámci  příslušného   specifického  cíle  uvedena  i  vazba  na  opatření  nadstavbového  krajského
dokumentu,  a to  Program rozvoje Libereckého kraje (který pokrývá vymezené období  strategie
města a jehož cíle a opatření jsou vázány na Strategii rozvoje LK) a na dotační tituly ve vazbě na
Politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU, především v rámci Cíle 1 – Investice pro
růst a zaměstnanost, kde může být uplatněna dotační podpora v rámci Integrovaného regionálního
operačního  programu  (IROP),  Operačního  programu  Doprava  (OPD),  Operačního  programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a Operačního programu Životní
prostředí  (OPŽP),   Cíle  2  –  evropská  územní  spolupráce,  tj.  Operační  program  Přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Polskou republikou a Operační program Přeshraniční spolupráce mezi ČR a
Svobodným státem Sasko. Město Lomnice nad Popelkou rozvíjí spolupráci na polské straně v rámci
Euroregionu Nisa, potenciál pro přeshraniční spolupráci je i za hranicemi u našich saských sousedů.
A dále  uváděné vazby na oblast Politiky rozvoje venkova a společné námořní a rybářské politiky,
tj. možné je opatření vázat na Program rozvoje venkova. Některá opatření bude možné uchopit při
využití nástroje SCLLD prostřednictvím implementační struktury pro tuto integrovanou strategii v
rámci MAS Brána do Českého ráje (týká se minimálně PRV, IROP, OPZ). Vazby na ostatní dotační
tituly,  jako  jsou  programy  v  rámci  Komunitárních  programů  nebo  uplatnění  v  rámci  např.
Finančních mechanismů EHP/Norsko či Programu švýcarsko-české spolupráce, a dalších programů,
i programů národních a programů Libereckého kraje anebo městských programů pro oblast kultury
a sportu, či odkanalizování, nejsou do strategie zakomponovány. Strategie rozvoje města Lomnice
nad Popelkou bude ve své realizační fázi rozpracovávána do Akčních plánů rozvoje města,  a v
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těchto krátkodobých plánech bude více konkretizována i vazba na konkrétní dotační tituly v rámci
každého běžného roku. 

Aby Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou nebyla pouhým dokumentem, který má své
místo v některém ze zásuvek úřednického aparátu Městského úřadu města Lomnice nad Popelkou,
je zhotoven dokument zajišťující úspěšnou implementaci strategie, a to v rámci přílohy č. 11.

Z přílohy č. 11 vyplývá i závazek města vytvářet a aktualizovat databázi projektových námětů a
průběžný  monitoring  a  hodnocení  strategie,  a  především zapojit  do  celého  procesu  realizace  a
hodnocení jak neziskový, tak podnikatelský sektor a občany v působnosti území města Lomnice nad
Popelkou.  V současné  chvíli  město  Lomnice  nad Popelkou má  v  rámci  databáze  projektových
námětů některé projektové vize, viz příloha č. 9.

Strategie  rozvoje  města  Lomnice  nad Popelkou byla  v průběhu měsíců  července  a  srpna  2016
zvěřejněna  na  webových  stránkách  města  v  její  návrhové  verzi.  Informace  o  zpracování
koncepčního rozvojového dokumentu města a možnost zapojení se do připomínkového řízení,  i
informace o termínu veřejného projednání byla umístěna na začátku měsíce července na webové
stránky města a zároveň do červencového vydání Lomnických novin. Veřejné projednání Strategie
rozvoje města Lomnice nad Popelkou se uskutečnilo dne 07. 09. 2016 ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu města Lomnice nad Popelkou. Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou
byla předmětem projednání zastupitelstvem města dne 21. 09. 2016 a strategie byla  schválena
usnesením Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 66/16/Z. 
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3. Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou

Vize: LOMNICE NAD POPELKOU je prosperující a dynamicky se rozvíjející zdravé
město,  ve  kterém  žijí  lidé  využívající  vnitřní  síly  vycházející  z  tradic,
přírodního a kulturního bohatství,  lidé motivovaní a odhodlaní vytvářet
nové příležitosti a prostor k naplnění spokojeného a kvalitního života pro
další generace. 

Priorita: P1 LIDÉ

Strategický cíl C1: Atraktivní, zdravé a komunikující město
pro  občany  Lomnice  n.  P.,  oblasti  Lomnicka  i  jeho
návštěvníky

Specifický cíl C1.1: Bydlení a technická infrastruktura

Opatření:
O1.1.1: Podpora bytové výstavby za účelem příchodu ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 25 –
39 let do obce 
O1.1.2: Dobudování chybějící technické infrastruktury (plynofikace/ vodovodní a kanalizační síť) v
některých okrajových částech města a její udržování a obnova v částech, kde postupně zastarává;
řešení problematiky brownfields.

Vazba opatření na IROP, OPŽP/PRLK B6, C3

Rozvojové aktivity: 
 Bytová výstavba a  rekonstrukce stávajícího bytového fondu (včetně opatření k snižování

energetické náročnosti)
 Udržování stávajících sítí a podpora investičních aktivit směřovaných do rekonstrukce a 

rozšíření inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody); prioritně řešení brownfields 
a  rozvojových lokalit města, to především bývalé Slévárny Elitex, čp. 137, bývalé 
slepičárny v Želechách, bývalého JZD v Nových Dvorech, bývalého kravína na Košově a 
bývalého zařízení staveniště firmy H plus 
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Specifický  cíl  C1.2:  Kvalitní  vzdělávání  a  dostupné  sociální  a
zdravotní služby

Opatření:
O1.2.1: Rekonstrukce a moderní vybavení školských zařízení
O1.2.2: Opatření podporující vzdělávací a volnočasové aktivity
O1.2.3: Posilování kvality sociální péče a služeb s tím souvisejících
O1.2.4: Opatření směřující k udržení kvalitní zdravotní péče, udržení lékařských kapacit a rozšíření
ordinačních hodin dle potřeb obyvatel města.

Vazba  opatření  na  IROP,  OPVVV,  OPZ,  OP  Přeshraniční  spolupráce  ČR  -  Polsko,  ČR  -
Sasko/PRLK B1, B3,E1

Rozvojové aktivity: 
 Rekonstrukce budov i arealů ZŠ včetně modernizace školních učeben a jejich vybavení
 Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně
 Modernizace školní družiny 
 Zlepšení vybavenosti školských zařízení ve městě 
 Investice do bezbariérových přístupů ve vzdělávacích zařízení ve městě

 Podpora  vzdělávacích  aktivit  na  bázi  exkurzí,  osvětových  akcí  a  tvorba  vzdělávacích
programů

 Podpora programů celoživotního vzdělávání
 Komplexní rekonstrukce ZUŠ
 Rekonstrukce objektu DDM i pro využití ubytovacích možností pro děti a mládež
 Vybudování víceúčelového vzdělávacího centra (nejen pro využití uchopení problematiky

celoživotní vzdělávání)
 Podpora aktivit meziregionální a mezinárodní spolupráce dětí a mláděže i jejich kantorů v

oblasti vzdělávání (nejen v rámci partnerských měst v Euroregionu Nisa)

 Podpora aktivit napomáhajících zvyšovat kvalitu sociálních služeb
 Výstavba domu pro seniory včetně zajištění moderního vybavení 
 Rekonstrukce objektu DPS včetně modernizace potřebného vybavení zařízení
 Podpora  volnočasových  aktivit  organizovaných  pro  seniory  a  zdravotně  znevýhodněné

osoby
 Podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 Podpora aktivit napomáhajících zdravému a efektivnímu rozvoji NNO působících v oblasti

sociální  problematiky,   podpora  tvorby  a  rozvoje  systémů  dobrovolnictví  a  vzdělávání
dobrovolníků

 Podpora  aktivit  směřujících  k  zaměstnávání  osob  se  zdravotním  postižením  a  osob
ohrožených sociálním vyloučením, a to ve vazbě na možné aktivity v rámci opatření O4.3.1
priority P2

 Podpora  aktivit  v  rámci  přeshraniční  a  mezinárodní   spolupráce  za  účelem  předávání
zkušeností a partnerských vazeb v rámci rozvoje a zkvalitňování péče a služeb v sociální
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oblasti
 Podpora sociálního bydlení a startovacích bytů pro mladé rodiny
 Podpora udržení  stability  a  kvalitativní  úrovně v  rámci terénní  ambulantní  pečovatelské

služby ve městě
 Podpora aktivit  směřujících k udržování  a  zvyšování  kvality nabízených pečovatelských

služeb v rámci domu s nájemními byty pro seniory

 Aktivity směřující k účinnému dialogu mezi městem a některými specializovanými lékaři za
účelem nastavit systém ordinačních hodin vyhovujícím obyvatelům města

 Včasná  vyjednávání  a  řešení  zástupců  města  pro  zabezpečení  kvalitních  náhrad
dosluhujících lékařů v rámci příslušných praktických  či specializovaných ordinací

 Zřízení rentgenového pracoviště na poliklinice

Specifický cíl C1.3: Město bezpečné a komunikující

Opatření:
O1.3.1 Opatření směřovaná do zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku obyvatel a města
O1.3.2 Opatření přijatá městem zajišťující účinný dialog samosprávy, státní správy a obyvatel města

Vazba opatření na IROP, OPZ, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, ČR - Sasko/PRLK B7,
E5, E1

Rozvojové aktivity:
 Rozšíření kamerového systému
 Aplikace  zabezpečovacích  zařízení  do  objektů  v  majetku  města  a  jím  zřizovaných

organizacích
 Zvyšování kvality zázemí hasičů města
 Spolupráce města s PČR pro zajištění efektivního řešení vandalismu a kriminality
 Zavádění, rozšíření či rekonstrukce veřejného osvětlení

 Udržování vysoké úrovně informování veřejnosti o dění ve městě prostřednictvím průběžně
aktualizovaného webu města Lomnice n. P., internetových novin, Lomnických novin, úřední
desky, místního rozhlasu, a dalších komunikačních kanálů ve směru k obyvatelům města

 Podpora  participativních  procesů  zaměřených  na  strategický  rozvoj  a  územní  plánování
města, řízení strategických projektů města (prezentace rozvojové politiky města, průběžné
informování  v  rámci  životního  cyklu  projektů  -  především  investičních  strategických
projektech  města,  účasti  na  případových  studiích  dobré  praxe,  či  účinných  školeních
veřejnosti v oblasti participace a plánování rozvoje města, dotační politice a rozpočtových
možnostech města)

 Tematicky  organizované  podvečery  zástupců  města  ve  směru  k  občanovi  týkající  se
řešených problematik (např. strategický rozvoj, spolupráce firemního sektoru s veřejnými
institucemi – možnosti realizace projektů PPP, problematiky vázané na trh práce, atp.)

 Větší zapojení zástupců města, zastupitelů i obyvatel města Lomnice n. p. do rozhodovacích
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procesů  v  rámci  Libereckého  kraje,  tj.  zapojení  do  tematických  pracovních  skupin
vytvářených v oblasti  plánování  regionálního rozvoje území,  dotační  politiky,  regionální
inovační strategie (vazba na podnikatelskou základnu – malé a střední podniky ve městě) a
dalších rozhodovacích struktur např. v oblasti cestovního ruchu či dopravní infrastruktury 

 Podpora  opatření  směřujících  na  účinnější  využívání  dotačních  titulů  (regionálních,
národních, EU a dalších mechanismů mimo prostředků EU a nadačních fondů, atd.) - osvěta
a projektové poradenství ve směru k obyvatelům, firmám a NNO v rámci města Lomnice n.
P.

Strategický  cíl  C2:  Město  Lomnice  n.  P.  dobře  dopravně
dostupné i prostupné

Specifický  cíl  C2.1:  Kvalitní  dopravní  infrastruktura  a  dopravní
obslužnost

Opatření:
O2.1.1   Opatření směřovaná do udržování optimální kvality dopravní infrastruktury
O2.1.2  Opatření  související  s  modernizací  infrastruktury  související  s  veřejnou  hromadnou
dopravou a optimalizací dopravní obslužnosti

Vazba opatření na IROP, OPD/PRLK C1, C2

Rozvojové aktivity:
 Výstavba, oprava, rekonstrukce a údržba místních komunikací
 Rekonstrukce hlavních účelových komunikací
 Humanizace průtahových komunikací města
 Rekonstrukce, údržba a výstavba místních chodníků
 Vybudování obchvatu města
 Aktivní zapojení samosprávy i obyvatel města do procesu plánování a realizace komunikace

R35
 Zajištění optimální kapacity parkovacích mist (na sídlišti, u sportovní haly a v některých

dalších částech města)

 Vybudování  moderního  terminálu  autobusové  dopravy  (revitalizace  prostor  stávajícího
nádraží)  a  související  infrastrukturní  úpravy  autobusových  zastávek  v  rámci  dopravní
obslužnosti  města  veřejnou  hromadnou  dopravou  (zabezpečení  bezbariérového  přístupu,
komplexní rekonstrukce čekáren, implementace moderních informačních systémů, bezpečné
nastupování a vystupování z autobusů)

 Koordinovaný přístup při zajištění optimální obslužnosti především místních obyvatel (ale i
s  titulu  potenciálu  turistického  ruchu)  veřejnou  hromadnou  dopravou  (autobusová,
železniční)
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Strategický cíl C3: Město pro sport a cestovní ruch postavený
na tradicích a  kulturním dědictví

Specifický cíl  C3.1:  Zachování kulturního dědictví,  rozvoj  kultury,
sportu a spolkového života ve městě

Opatření:
O3.1.1 Opatření podporující udržování, zkvalitnění a na základech principů udržitelného rozvoje
rozšiřující kulturní a sportovní zázemí 
O3.1.2  Podpora spolkového života města a volnočasových aktivit obyvatel města 

Vazba opatření na IROP, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, ČR - Sasko/PRLK B4, E1 

Rozvojové aktivity:
 Podpora péče o nemovité a movité památky a jejich oživení (rekonstrukce, obnova, údržba)
 Prezentace  kulturního  dědictví  a  sportovního  potenciálu  Lomnicka  (organizace  expozic,

průvodcovské služby,  vydávání  místopisných publikací  o  kulturním a  sportovním životě
blízkém městu Lomnice n. P., propagace ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu)

 Podpora aktivit zajišťujících udržení prestiže a stávající vysoké kvality sportovních zařízení
(rekonstrukce  objektů,  modernizace  vybavení,  revitalizace  zázemí  a  aktivity  rozšiřující
infrastrukturní  zázemí  sportovního  života  ve  městě  současně  s  rozšířenou  nabídkou
sporovního vyžití  vyhledávanou nejen obyvateli  města,  ale  i  z  titulu rozvoje cestovního
ruchu a nabídky potenciálnímu návštěvníkovi)

 Vytváření  materiálně  technických  a  prostorových  podmínek  pro  volnočasové  zájmové
aktivity v rámci města

 Udržování a rozvoj volnočasových zájmových aktivit a jejich realizace
 Účinná  propagace  činnosti  zájmových  spolků  a  dalších  organizací  aktivních  v  oblasti

volnočasových aktivit města, prezentace nabídky jejich veřejně prospěšných aktivit
 Podpora  spolupráce  zájmových  spolků  a  organizací  v  rámci  aktivit  meziregionální,

přeshraniční a mezinárodní spolupráce

Specifický cíl C3.2: Dynamicky se rozvíjející cestovní ruch

Opatření:
O3.2.1 Zkvalitňování turistické infrastruktury a služeb cestovního ruchu
O3.2.2 Opatření směřující na vytvoření atraktivních balíčků cestovního ruchu (tj. turistické cíle a
produkty)  –  optimalizace  rozvoje  stávající  nabídky  a  inovace  v  nabídce  (navázaná  na  efekty
opatření přijatých i v rámci jiných priorit strategie města Lomnice n. P.)
O3.2.3 Účinnější marketing cestovního ruchu
O3.2.4 Efektivnější rozvoj spolupráce v oblasti cestovního  ruchu

11



STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA LOMNICE NAD POPELKOU

Vazba opatření na IROP, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, ČR – Sasko, PRV/PRLK A4, E1

Rozvojové aktivity:
 Vybudování rozhledny na Morcinově včetně nástupních míst
 Revitalizace areálu koupaliště
 Vybudování  sportovně rekračního areálu  Malá  obora současně s  terénními  stezkami  pro

cyklisty
 Úprava nástupních míst na lyžařskou magistrálu a okruh kolem Lomnice
 Vybudování lesní naučné stezky okolo Tábora
 Zvyšování kvality informačních služeb pro návštěvníky území – vybudování informačního

systému pro turisty a přestavba vnitřních prostor informačního centra
 Podpora  rozvoje doplňkových služeb pro cestovní  ruch (sport,  koupání,  kulturní  vyžití,

wellnes, rybaření, kvalitnější ubytovací a stravovací kapacity šité na míru různým cílovým
skupinám potenciálních návštěvníků)

 Podpora doprovodných aktivit cestovního ruchu v oblasti aktivit společensko, kulturních a
sportovních s cílem zvýšení návštěvnosti Lomnicka

 Podpora  investičních  aktivit  směřovaných  do  infrastruktury  pro  pořádání  kulturních,
společenských  a  sportovních,  či  poznávacích  akcí  s  cílem  zvýšit  zájem  potenciálních
návštěvníků Lomnicka

 Podpora aktivit  investičního i  neinvestičního charakteru pro využití  místních zvyklostí  a
tradic,  atraktivit  kulturních  památek  a  lidové  architektury  (např.  revitalizace  vesnické
památkové  rezervace  Karlov   -  Karlovského  náměstí,  nebo  městské  památkové  zóny –
revitalizace  Husova  náměstí,  atd.)  a  přírodních  zajímavostí  na  pomezí  Českého  ráje  a
Krkonoš

 Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu oblasti Lomnicka
 Zavedení jednotného informačního systému pro návštěvníky Lomnice a Lomnicka
 Tvorba a distribuce propagačních materiálů předmětného území, příp. tvorba marketingové

značky včetně doprovodných opatření,   a to  na základě zpracovaných výstupů a návrhů
marketingové strategie

 Podpora aktivit spojených s účinnou propagací a marketingem území Lomnicka (aktuální
nabídka  na  webu  města,  účast  na  výstavách  a  veletrzích  cestovního  ruchu,  využití
regionálních  i  celostátních  médií  pro  propagaci,  ale  také  médii  v  rámci  přeshraniční
spolupráce)

 Účinná,  důsledná  a  efektivní  spolupráce  se  subjekty  poskytujícími  služby  v  oblasti
cestovního ruchu (místně)

 Rozvíjení účinné spolupráce v rámci regionu Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje,
Pardubického kraje, spolupráce s městy aktivně zapojenými do propagace a nabídky služeb
a  atraktivit  v  oblasti  cestovního  ruchu  v  rámci  území  Českého  ráje  a  Krkonoš,  aktivní
spolupráce v rámci MAS Brána do Českého ráje a mikroregionu Tábor

 Navázání a udržování partnerské přeshraniční spolupráce s partnerem v Polsku ve městě
Jelenia  Góra  v  rámci  Euroregionu  Nisa,  případně  dalších  přeshraničních  partnerů  na
německé  i  polské  straně  hranice  Euroregionu  Nisa,  či  další  mezinárodní  spolupráce  a
propagace území
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Priorita P2:  EKONOMICKÝ POTENCIÁL

Strategický cíl  C4: Město příznivé pro podnikání a pracovní
trh

Specifický cíl C4.1: Rozvoj drobného, malého a středního podnikání,
včetně zemědělského

Opatření:
O4.1.1 Opatření směřovaná k podpoře podnikání včetně zemědělského
O4.1.2 Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů 

Vazba opatření na OPPIK, OPVVV, OPZ, PRV/PRLK A1, A2, B2

Rozvojové aktivity:
 Nákup vybavení,  techniky a  technologií  pro místní  podnikatelské  záměry (zemědělské  i

nezemědělské podnikatelské subjekty)
 Investice do budování a rekonstrukce nemovitostí pro podnikatelskou činnost
 Analýza stavu a návrh na řešení využití objektů v majetku města současně nevyužívaných a

neudržovaných pro účely využití podnikatelskými subjekty
 Finanční podpora legalizace a certifikace provozoven na výrobu potravin
 Podpora v oblasti certifikace značky místních produktů a služeb
 Podpora propagace místních produktů
 Podpora podnikatelských aktivit spojených s prodejem ze dvora v  rámci města, ale i na

regionálních trzích a dalších akcích, tematických veletrzích ČR za účelem prezentace místní
úspěšné podnikatelské základny

 Rozvoj infrastruktury v souvislosti s rozvojem podnikání
 Podpora podnikatelských záměrů navázaných na místní turistickou a cykloturistickou síť a

podnikatelských aktivit napomáhajícím dynamicky rozvíjet  cestovní ruch
 Podpora začinajicich podnikatelů včetně začínajících podnikatelů zemědělců
 Podpora aktivit  směřovaných pro efektivní spolupráci,  sdružování podnikatelů v různých

podnikatelských  svazích,  v  rámci  Hospodářské  komory,  Agrární  komory  ale  i  v  rámci
nových forem spolupráce postavených na vytváření  kvalitního podnikatelského prostředí
formou podnikatelských klubů Business for Breakfast a Networkingu

 Podpora  aktivit  přeshraniční  spolupráce  podnikatelů  v  rámci  Euroregionu  Nisa  i   další
mezinárodní spolupráci 

 Zpracování katalogu drobných, malých a středních podnikatelů a jeho distribuce

 Modernizace výrobních kapacit a a opatření ke snižování výrobních nákladů
 Rekonstrukce podnikatelských nemovitostí za účelem rozšíření výroby
 Podpora podnikání v oblasti tradiční řemeslné výroby
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 Podpora podnikání v oblasti služeb
 podpora  aktivit  v  oblasti  vědy  a  výzkumu,  inovací  v  oblasti  místního  podnikatelského

prostředí (i ve spolupráci se vzdělávacími institucemi)

Specifický  cíl  C4.2:  Zvyšování  informovanosti  a  vzdělanosti
podnikatelů

Opatření:
O4.2.1 Opatření v oblasti efektivního přenosu informací k podnikatelským subjektům

Vazba opatření na IROP, OPPIK, OPVVV, OPZ/PRLK A1, B1, C4

Rozvojové aktivity:
 Zvýšení informovanosti v oblasti legislativy a hygienických předpisů
 Přenos příkladů dobré praxe, včetně exkurzí
 Zkvalitnění dotačního poradenství a asistence při administrativním řešení žádostí o dotace,

veřejných zakázek a změn v legislativě
 Podpora profesního celoživotního vzdělávání

Specifický  cíl  C4.3:  Zvyšování  lokální  zaměstnanosti  a
zaměstnatelnosti

Opatření:
O4.3.1  Opatření vedoucí k podpoře aktivit zvyšujících lokální zaměstnanost
O4.3.2  Opatření  vedoucí  k  rozvoji  lidských  zdrojů  za  účelem  zvyšování  či  získávání  nové
kvalifikace
O4.3.3   Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů

Vazba  opatření  na  OPZ,  IROP,  OPVVV,  OP  Přeshraniční  spolupráce  ČR  –  Polsko,  ČR  -
Sasko/PRLK B2, E1

Rozvojové aktivity:
 Podpora aktivit spolupráce privátního sektoru se školskými zařízeními (exkurze, osvětové

kampaně,  praktické ukázky,  příležitosti  profesního růstu,  atd.   -  aktivní  spolupráce  již  s
dětmi v MŠ, dále ZŠ a středního školství)

 Podpora  aktivit  vzdělávacího  charakteru  s  cílem  předávání  zkušeností,  dovedností  a
informací pro zájemce o podnikání postavené na spolupráci lokálních partnerů na trhu práce

 Podpora  aktivit  posilujících  těsnější  a  účinnější  spolupráci  veřejného,  firemního  a
neziskového sektoru v oblasti řešení problematiky trhu práce a nezaměstnanosti (vytvoření
databáze  nabídky  brigád  v  území,  provazba  nabídky  pracovních  míst  s  ÚP a  místními
zaměstnavateli prostřednictvím webu města)

 Podpora  sociálního  podnikání  –  aktivit  spojených  se  vznikem  a  rozvojem  sociálních

14



STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA LOMNICE NAD POPELKOU

podniků, ale i podpora provozu sociálních podniků

 Rekvalifikační kurzy a další opatření k získání kvalifikace (např. odborné stáže)
 Kurzy pro osoby, které chtějí začít podnikat (s využitím mentoringu a dalších interaktivních

metod)

 Osvěta  a  informování  o  nových  přístupech  v  oblasti  slaďování  rodinného  a  pracovního
života

 Podpora vzniku a provozu dětských skupin, dětských klubů, příměstských prázdninových
táborů, vzdělávání a uplatnění chův, atd.

 Podpora zavádění dělených a zkrácených úvazků, částečného home office
 Podpora  aktivit  spolupráce  města,  zaměstnavatelských  subjektů,  školských  zařízení  a

zaměstnaných rodičů  (měkké aktivity charakteru  společensko,  kulturního,  sportovního či
vzdělávacího) 
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Priorita P3: KRAJINA A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl C5: Město udržující přírodní dědictví, pečující
o přírodu a životní prostředí

 Specifický cíl C5.1: Posílení biodiverzity

Opatření:
O5.1.1 Opatření spojená s revitalizací prvků veřejné zeleně
O5.1.2 Opatření spojená s regenerací a posílením krajinných prvků a struktur
O5.1.3 Opatření trvale rozvíjející  kvalitu v oblasti  městem nastaveného systému sběru a třídění
odpadu, a bioodpadu 
O5.1.4  Opatření  směřující  k  průběžnému  udržování  kvality  vod  a  prevenci  pro  zabezpečení
protipovodňové ochrany

Vazba opatření na OPŽP, PRV/PRLK D2, D3

Rozvojové aktivity:
 Podpora  aktivit  souvisejících  s  průběžnou  údržbou  zeleně  a  její  obnovou  v  krajině  i  v

osídlené části  v rámci území katastrálně vymezeného Města Lomnice n.P.,  např.  obnova
městských parků a zeleně

 Podpora  aktivit  spojených  s  krajinným  plánování,  pořizováním  studií,  posudků  a
projektových dokumentací všech stupňů

 Podpora aktivit směřovaných na preventivní opatření proti erozím, zpomalení povrchového
odtoku vody a adaptaci na změnu klimatu

 Podpora  aktivit  směřujících  k  udržování  a  zvyšování  kvalitativní  úrovně  nastaveného
systému  sběru  a  třídění  komunálního  odpadu  ve  městě  a  biodpadu  (modernizace  a
rozšiřování sběrných dvorů, rozvoj kompostáren, organizace motivačních soutěží)

 Koordinace spolupráce jednotlivých aktérů (Město Lomnice n.P., Státní pozemkový úřad,
správci toků, vlastníci pozemků, zemědělci, NNO, apod.)

 Péče o funkčnost  retenčních prvků,  zvyšování  retenční  schopnosti  rybníků,  rekonstrukce
hráze rybníka v Oboře, revitalizace  rybníka Matouš, podpora oživování vodních ploch –
zarybňování, atp., čištění studánek, jarní úklid kolem toků s využitím dobrovolnictví, a jiné
související aktivity

 Vypracování digitálního povodňového plánu a analýza odtokových poměrů
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Specifický cíl C5.2: Environmentální výchova a osvěta

Opatření:
O5.2.1 Vzdělávací a osvětová opatření v oblasti obnovitelných zdrojů a úspory energie, nakládání s
odpady a problematiky odpadních vod

Vazba opatření na OPVVV, OPŽP, PRV/PRLK D4

Rozvojové aktivity:
 Podpora aktivit  týkajících se environmentální výchovy (pro  školy - MŠ, ZŠ i střední šk.,

NNO,  občany  města,  atd.)  včetně  pořízení  vzdělávacích  materiálů  a  pomůcek  s
environmentální tématikou (podpora – údržba stávajících a vznik nových naučných stezek s
tématem životní prostředí - v provazbě na podpořené aktivity v rámci opatření O3.2.1)

 Poskytování  informací  a  poradenství  při  využívání  dotačních  titulů  v  oblasti  lokálního
čištění odpadních vod, obnovitelných zdrojů a úspory energie a nakládání s odpady

 Zřizování environmentálních vzdělávacích přírodních parků a jejich zapojení do systému
školního vzdělávacího procesu a veřejných volnočasových aktivit (podpora pobytu v přírodě
a budování kladného vztahu a silného pouta ke krajině) – spolupráce v rámci Víceúčelového
vzdělávacího centra 

 Podpora  aktivit  osvěty o  důležitosti  retence  vody  v  krajině  (organizování  přednášek,
workshopů, výstav, apod.) 

 Zprostředkování informací a poradenství o programu Zelená úsporám ve směru k občanům
města Lomnice n.P. 
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