
Šablona pro zveřejnění integrované strategie  

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE 

FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. 

Název nositele strategie 
(organizace, která zodpovídá za 
vytvoření a realizaci strategie) 

LAG Podralsko z.s. 

Oficiální název strategie SCLLD LAG Podralsko 
 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

LAG Podralsko vznikla v květnu 2004. Hlavním úkolem je 
celkový rozvoj regionu Podralsko,  především na principech 
iniciativy Evropské unie LEADER.  Tento program LAG 
Podralsko realizuje od roku 2006. Náplň činnosti -  Příprava 
projektů a zajištění jejich realizace v programu LEADER a 
dalších, spolupráce s obcemi, NNO, podnikateli  z území 
působnosti, poskytování poradenství  při  zpracovávání 
žádostí  o dotace a granty, realizace vlastních projektů 
v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

SCLLD LAG Podralsko vznikla komunitním způsobem 
projednávání aktérů rozvoje regionu na celém území. Úvodem 
podává informaci o LAG Podralsko z.s., historii působení a 
zkušenostech MAS s rozvojem území. Dále definuje 
odpovědnost za realizaci strategie a způsob komunitního 
projednávání SCLLD v území. Po popisu vyhodnocování SCLLD 
následuje podrobná analytická část, zaměřená na vymezení a 
základní popis území, socioekonomickou analýzu – 
obyvatelstvo, technickou a dopravní infrastrukturu, životní 
prostředí, život v obcích, podnikání, výrobu, zaměstnanost, 
řízení obcí, informovanost a spolupráci mezi obcemi a cestovní 
ruch. Následně představujeme celkovou SWOT analýzu, 
souhrnné analytické závěry a vyhodnocení rozvojového 
potenciálu území,  zmapování strategií v území. V návrhové 
části stanovujeme cíle a jejich prioritizaci, návrh konkrétních 
opatření i integrované a inovativní prvky ve strategii.  

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

PhDr. Dagmar Strnadová, manažerka LAG Podralsko z.s. 
e-mail: manager@lagpodralsko.com 



Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

19.9.2014 

Odkaz na www stránky organizace 
(případně na www stránky, kde lze 
získat více informací) 

www.lagpodralsko.com 

 

Pozn.: šablona slouží pro uveřejnění informací na webu MMR, samotné připomínkování probíhá 

v režii nositele, tj. prostřednictvím jeho webových stránek nebo prostřednictvím kontaktních osob a 

emailů. Souhrnné připomínky budou zveřejněny zároveň na webu MMR. 

 


