
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) 

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Oficiální název strategie Království – Jestřebí hory – podhorský region jako atraktivní místo pro 
 spokojený život a pobyt (pracovní název)

  

Stručné představení 
nositele strategie (max. 
500 znaků) 

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. vznikla v roce 
2006 a působí na velké části okresu Trutnov, nachází se na území obcí 
Batňovice, Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Olešnice, 
Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Kocbeře, Kohoutov, Libňatov, Malé 
Svatoňovice, Maršov u Úpice, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, 
Staré Buky, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice, Vítězná, Vlčice a 
Vlčkovice v Podkrkonoší. Region sousedí s Polskem. 

  

Stručné představení 
strategie (max. 1000 
znaků) 

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Království – Jestřebí 
hory, o.p.s. na období let 2014 – 2022 je stěžejním dokumentem pro 
místní rozvoj konkrétní subregionální oblasti – území působnosti MAS. 
Daný dokument je vypracován v souladu s aktuální verzí metodiky – 
Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
programové období 2014 – 2020.  

Integrovaná strategie území (ISÚ) představuje střednědobou strategii 
řešeného území, přičemž navazuje na původní strategický dokument 
MAS – Strategický plán LEADER, který byl schválen 26. 3. 2008 na 
valném shromáždění MAS a aktualizován dne 12. 12. 2011, rovněž na 
valném shromáždění MAS. 

ISÚ jednoznačně vychází ze základních principů dlouhodobě 
udržitelného rozvoje území a jejím smyslem je určit konkrétní možnosti 
a potenciál řešeného území a navrhnout jasná a přesně určená 
opatření směřující k jeho rozvoji. Základním pravidlem při zpracování 
ISÚ je zachování pravidel a základních principů konceptu udržitelného 
rozvoje, což znamená navrhovat takové cíle a opatření, jež dbají na 
vyrovnanost základních pilířů života, kterými jsou ekonomický, sociální 
a environmentální rozměr. 
 

Kontaktní osoba a e-
mail pro zasílání 
připomínek ke strategii 

Jan Balcar, Balcar@kjh.cz 
 



Nejzazší termín pro 
zaslání připomínek 

19.9.2014 

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

www.kjh.cz 

 

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. 

 


