
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) 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 
se sídlem: Předměstská 286, 507 43 Sobotka 
IČ: 25988417 

Oficiální název strategie Integrovaná strategie území Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj 2014 až 2020. 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj byla 29.4.2003 
pravomocně zapsána do  rejstříku obecně prospěšných společností. 
V roce 2009 jsme získali podporu z Osy IV. Programu rozvoje venkova 
Mze. 
Na území leží 40 obcí; je zde typická rozdrobená sídelní struktura, v 
níž převažují malé a velmi malé obce. Žije zde více než 41 000 
obyvatel, jejichž počet mírně roste zejména migrací; území zasahuje 
do 3 krajů. Středočeského (24 obcí), Libereckého (10 obcí) a 

Královéhradeckého (6 obcí). Rozloha území je více jak 397 km2. 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Integrovaná strategie území OPS pro Český ráj je vytvořena jako 
základní podmínka pro možnost propojeného a integrovaného 
čerpání finančních prostředků z fondů Společného strategického 
rámce v programovém období 2014-2020. Tento rozvojový 
dokument analyzuje a vyhodnocuje silné a slabé stránky, problémy a 
potřeby území, určuje prvky, které mají rozvojový potenciál, a k 
tomu definuje konkrétní opatření. Strategie je zpracována v souladu 
s několika základními principy: 
- zapojení širokého okruhu místních aktérů do zpracování strategie, 
prohloubení a rozšíření místního partnerství 
- projednávání jednotlivých kroků při zpracování strategie 
komunitním způsobem s respektem k principům transparentnosti a 
demokratického rozhodování 
- zohlednění výsledků relevantních strategických dokumentů 
existujících na území OPS pro Český ráj 
- respektování principů udržitelného rozvoje a rovnováhy jeho 3 
stavebních pilířů (ekologického, ekonomického a sociálního). 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Luděk Láska, ředitel OPS pro Český ráj 

laska.ludek@seznam.cz 
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

21.9.2014 



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

www.craj-ops.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. 

 


