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Odborná pracovní skupina Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje (dále jen OPS SUR LK ) je poradním orgánem zadavatele, tj. Libereckého kraje, pro zpracovávání Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje a pro řešení otázek souvisejících se zaváděním principů udržitelného rozvoje v běžných rozhodovacích procesech řízení rozvoje Libereckého kraje.  Při sestavování této pracovní skupiny bylo dbáno na to, aby každý její člen byl znalcem Libereckého kraje z hlediska své profese, měl povědomí významu principů udržitelného rozvoje a ovládal komunikativní přístupy při řešení problematických otázek. Snahou při sestavování této odborné skupiny bylo také podchytit zastoupení všech skupin společnosti, které se spolupodílí na životě a rozvoji Libereckého kraje (tzv. „stakeholders“) . V této OPS jsou tudíž zástupci jak samospráv LK, tak podnikatelů, nevládních organizací, vzdělávacích, kulturních, sportovních i zdravotních institucí, ale také pracovníků orgánů státní správy. Nutno podotknout, že činnost v OPS je zcela dobrovolná, bez nároků na honorář. 
Jménem Odboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje je na tomto místě vhodné všem členům OPS SUR LK poděkovat za aktivní přístup při řešení problematik souvisejících s udržitelným rozvojem Libereckého kraje.  
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