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Datum finální registrace na RO SZIF

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A Informace o žadateli
1.Opatření:

2.Podopatření:

3.Operace:

4.Název operace:

19

19.2

19.2.1

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

5.Prioritní oblast:

6B
6.Název MAS:

MAS Podlipansko, o.p.s.
7.Číslo Fiche:

8.Název Fiche:

9.Související článek:

11

Občanská vybavenost na venkově

20

10.Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami):

Zkvalitnění zázemí pro kulturní a společenské aktivity v obci Polepy u Kolína.
11.Pracoviště SZIF příslušné k administraci žádosti:

RO Praha

Údaje o žadateli
Právnická osoba:

12.Právnická osoba

/ Fyzická osoba

13.Plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Ano

14.Název:

15.Právní forma:

Obec Polepy

801-Obec

Fyzická osoba:
16.Titul před:

17.Jméno:

/ Ne

19.Titul za:

18.Příjmení:

20.Rodné číslo:

21.Datum narození:

/

Právnická i fyzická osoba:
22.IČ:

23.DIČ (je-li přiděleno):

24.Internetové stránky:

00235644

CZ00235644

www.obecpolepy.cz

O

Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
25.Ulice:

26.Č.p./Č.e.:

27.Č.o.:

131

29.Obec:

28.PSČ:

2 8 0

0 2

Polepy

30.Část obce/městská část:

31.NUTS 4/ LAU 1 (okres):

Polepy

Kolín

32.Telefon:

33.Mobilní telefon:

34.E-mail:

321 725 362

724 180 515

oupolepy@volny.cz

Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)
35.Ulice:

36.Č.p./Č.e.:

40.Část obce/městská část:

41.NUTS 4/ LAU 1 (okres):

37.Č.o.:

38.PSČ:

39.Obec:

Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací
42.Titul před:

43.Jméno:

44.Příjmení:

Ing.

Rostislav

Vodička

46.Telefon:

47.Mobilní telefon:

48.E-mail:

321 725 362

724 180 515

oupolepy@obecpolepy.cz

45.Titul za:

Elektronický podpis
Jméno:

Kateřina
Příjmení:

Pospíšilová
Funkce osoby:

projektová manažerka

Podpis:

Ing. Kateřina
Pospíšilová,
Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
Kateřina Pospíšilová,
Ph.D.
Datum: 2020.10.26
16:18:13 +01'00'

Žádost o dotaci musí být po výběru projektů na Místní akční skupině a zároveň předtím než žadatel zašle Žádost
na Portál farmáře, elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo zaměstnancem příslušné MAS.
Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva

Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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Registrační číslo žádosti

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 Popis projektu - všeobecná strana
Projekt
1.Popis projektu:

Pro zlepšení úrovně obcí pořádaných společenských a kulturních akcí nejen v objektu obecního domu - bývalé Vébrovy restaurace (č.p. 148 a č.p. 3)
je třeba:
1.vybudovat podlahu v předsálí a parapety v sálu a předsálí. Podlaha bude prkenná, ve vstupech budou kombinované čistící zóny (rohožky a koberce),
2. Vybavit sál osvětlovací technikou, oponou a závěsy na oknech. Osvětlovací technika bude mobilní - použitelná i v exteriéru.
3. Vydláždit před vstupy do sálu a předsálí kamennou dlažbou chodník. Podél chodníku mimo tento projekt osázet květinový záhon a na zbytku plochy
před budovou vysít trávník. Součástí vybavení venkovního prostoru bude koš na třídění odpadu - viz 5.
4. Pro možnost pořádání akcí i na zahradě Vébrovy restaurace pořídit profesionální párty stan 6 x 12 m a dva nůžkové stany (3 x 3 metry a 3x6
metrů)
5. Pro další podporu třídění odpadů pořídit odpadkové koše do interiéru a exteriéru umožňující odkládat vytříděné složky odpadu.
2.Popis současného stavu a zdůvodnění projektu:

V současné době je objekt Vébrovy restaurace cca 7 let ve stavu průběžně probíhající rekonstrukce. Obálka budovy je zateplená, má nová okna a
dveře, je hotová přístavba se sociálním zázemím, technickou místností, skladem audiotechniky v přízemí. Objekt je napojený na vodovod, kanalizaci a
plynovod. Dvůr a vjezd do dvora jsou zadlážděny kamennou dlažbou, zahrada je pravidelně udržovaná a slouží pro pořádání různých obecních akcí, z
nichž hlavní je již tradiční polepské posvícení. Nyní probíhají přípravné práce pro položení parketové podlahy v sále. Parketová podlaha nebude
součástí tohoto projektu, již proběhl výběr zhotovitele a je podepsána smlouva o dílo. Sál i předsálí jsou stavebně dokončené kromě podlahy, tzn. že
jsou vybaveny kompletní elektroinstalací, sál je opatřen i odvětráním, jsou dokončené omítky.
Zbývající část objektu A je před rekonstrukcí vnitřních prostor, část B před rekonstrukcí celkovou. Připravujeme výběrové řízení na projektanta
prováděcí dokumentace. Cílovým stavem je vznik "obecního domu" s úřadovnou obecního úřadu, s knihovnou, sálem jako zázemím pro společenské a
kulturní akce, zahradou s vesnickou minizoo (nyní chováme malé stádo koz). Ve stodole, která je součástí objektu Vébrovy restaurace, je technické
zázemí pro obecní aktivity.
3.Výsledky projektu:

1.
2.
3.
4.
5.

Dřevěná podlaha v předsálí. Parapety.
Divadelní vybavení sálu - opona, závěsy. Mobilní pódiové osvětlení.
Chodník z kamenné dlažby před vstupy do sálu a předsálí.
Párty stan a nůžkové stany.
Odpadkové koše na třídění odpadu - venkovní i vnitřní.

4.Udržitelný rozvoj:

Projekt má neutrální vliv na životní prostředí

Ostatní
5.Uveďte další údaje, informace, sdělení k projektu:

Rozsah zadláždění kamennou dlažbou před vstupy bude proveden odchylně od projektové dokumentace pro stavební povolení. Dle prohlášení místně
příslušného stavebního úřadu se jedná o nepodstatné změny, které lze zhojit při kolaudačním řízení. Není k jejich provedení třeba předchozího
souhlasu stavebního úřadu. V projektové dokumentaci je předsálí - místnost 1.13 označeno jako výčep. Tato místnost bude sloužit jako vstupní
prostora a během realizace projektu ani v blízké budoucnosti nebude vybavena pro účel výčepu.

Nová pracovní místa, která jsou předmětem preferenčního kritéria
0

6.Počet pracovních míst
7.Popis náplně práce:

Harmonogram projektu
8.Předpokládáné datum zahájení fyzické realizace projektu

01.10.2020

9.Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu

31.07.2021

10.Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na MAS

17.08.2021

11.Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF

01.09.2021

Místa realizace projektu
12.Identifikace:

X

Objekt/předmět č. 1

Č.ř.

Budova Vébrovy restaurace

13.Ulice:

14.Č.p./Č.e.:

15.Č.o.:

1.

17.Obec:

16.PSČ:

148

2 8 0

0 2

Polepy

19.NUTS 4/ LAU 1 (okres):

18.Část obce/městská část:

X

Kolín

X

Č.ř. 20.Katastrální území:

1. Polepy u Kolína
Č.ř. 21.Parcelní číslo 22.Druh parcely 23.Typ parcely

24.List vlastnictví

25.Druh pozemku 26.Způsob ochrany

27.Právní vztah

X 1. 24/2

Stavební

Katastr nemovitostí

10001

Vlastnické právo - výhradní vlast

X 2. 24/2

Pozemková

Katastr nemovitostí

10001

Vlastnické právo - výhradní vlast

Přidat parcelu

Přidat katastr.území

Přidat obec

Přidat objekt/předmět

28.Popis umístění projektu:

Stavební úpravy jsou umístěny v objektu Vébrovy restaurace č.p. 148 - podlaha a parapety. Tamtéž bude umístěno i divadelní vybavení a uskladněny
Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva

Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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Registrační číslo žádosti

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 Popis projektu - všeobecná strana
stany. Kamenná dlažba a zahradnické úpravy budou podél severozápadní strany budovy.

Zpracovatel projektu
Zpracovatel projektu - právnická osoba:
29.Název:

30.IČ:

Zpracovatel projektu - fyzická osoba:
31.Titul před:

32.Jméno:

Číslo předtisku: 2020075004011036

33.Příjmení:

34.Titul za:

Kolo příjmu: 4.výzva

Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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Registrační číslo žádosti

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B2 Popis projektu - specifika článku 20)
1.Režim podpory:

Režim de minimis
2.Projekt zahrnuje výdaje na oblast
a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

d) Obchody pro obce

e) Vybrané kulturní památky

f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

g) Stezky

h) Muzea a expozice pro obce

Řízení stavebního úřadu
3.Podléhá projekt (popř. část projektu) řízení
stavebního úřadu?

Ano

Ne

4.Bude celý objekt sloužit cílům článku nařízení?

Ano

Ne

Pro oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
14.Evidenční číslo knihovny v Evidenci knihoven
evidovaných Ministerstvem kultury
15.Název knihovny
16.Předpokládaný provozovatel spolkové činnosti

Číslo předtisku: 2020075004011036

obec Polepy

Kolo příjmu: 4.výzva

Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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Registrační číslo žádosti

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B3 Zakázky
X

Zakázka č. 1

1.Specifikace druhu zadavatele:

Veřejný
2.Název veřejné zakázky:

Polepy 148, dřevěná podlaha a parapety
3.Druh veřejné zakázky:

4.Druh zadávacího/výběrového řízení:

Stavební práce

Výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

5.Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým
nákupem? (odpověď nelze po zaregistrování Žádosti o dotaci změnit)
6.Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace
7.DPH z celkových výdajů, na které může být posk. dotace

9.Dotace vztahující se na zakázku

128 800,00 Kč

12.Poměr peněžních prostředků na zakázku z veřejných zdrojů

X

Ne

0,00 Kč
161 000,00 Kč

11.Hodnota zakázky

Ano (rovna nebo vyšší
než 500 tis. Kč)

161 000,00 Kč

8.Výdaje, ze kterých je stanovena dotace

10.Výdaje, na které není požadována dotace (bez DPH)

Ano (nižší než
500 tis. Kč)

0,00 Kč
161 000,00 Kč
80 %

Zakázka č. 2

1.Specifikace druhu zadavatele:

Veřejný
2.Název veřejné zakázky:

Divadelní vybavení - opona, závěsy, osvětlení, párty stany, odpadkové koše pro třídění odpadu.
3.Druh veřejné zakázky:

4.Druh zadávacího/výběrového řízení:

Dodávky

Výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

5.Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým
nákupem? (odpověď nelze po zaregistrování Žádosti o dotaci změnit)
6.Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace
7.DPH z celkových výdajů, na které může být posk. dotace

9.Dotace vztahující se na zakázku

316 580,80 Kč

12.Poměr peněžních prostředků na zakázku z veřejných zdrojů

X

Ne

67 700,00 Kč
395 726,00 Kč

11.Hodnota zakázky

Ano (rovna nebo vyšší
než 500 tis. Kč)

395 726,00 Kč

8.Výdaje, ze kterých je stanovena dotace

10.Výdaje, na které není požadována dotace (bez DPH)

Ano (nižší než
500 tis. Kč)

0,00 Kč
328 026,00 Kč
80 %

Zakázka č. 3

1.Specifikace druhu zadavatele:

Veřejný
2.Název veřejné zakázky:

Chodník z kamenné dlažby
3.Druh veřejné zakázky:

4.Druh zadávacího/výběrového řízení:

Stavební práce

Výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

5.Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým
nákupem? (odpověď nelze po zaregistrování Žádosti o dotaci změnit)
6.Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace

75 625,00 Kč

7.DPH z celkových výdajů, na které může být posk. dotace

13 125,00 Kč

8.Výdaje, ze kterých je stanovena dotace

75 625,00 Kč

9.Dotace vztahující se na zakázku

60 500,00 Kč

10.Výdaje, na které není požadována dotace (bez DPH)
11.Hodnota zakázky
12.Poměr peněžních prostředků na zakázku z veřejných zdrojů

Ano (nižší než
500 tis. Kč)

Ano (rovna nebo vyšší
než 500 tis. Kč)

Ne

0,00 Kč
62 500,00 Kč
80 %
Přidat zakázku

Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva

Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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Registrační číslo žádosti

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B3 Zakázky
35.Celková hodnota zakázek na dodávky
36.Celková hodnota zakázek na služby
37.Celková hodnota zakázek na stavební práce

328 026,00 Kč
0,00 Kč
223 500,00 Kč

38.Vysvětlující komentář k zakázkám (v případě potřeby) - pole slouží žadateli k zdůvodnění či popisu např. skutečnosti, kdy v rámci projektu nebude načítat předpokládané hodnoty dodávek, služeb či stavebních prací, které tvoří jeden funkční celek zakázky a jsou zadávány v časové souvislosti; nebo informování o dílčích zakázkách; nebo
k identifikaci nákupů (do 20 tis. Kč), které hodlá žadatel provést přímo u jednoho dodavatele (viz podmínka Pravidel); aj.:

Výběr zhotovitele prkenné podlahy a parapetů bude probíhat v souladu s pravidly pro zadávání veř. zakázek SZIF - verze 5, bod 2.4.7. jako výběrové
řízení mimo režim zákona. Vzhledem k předchozím (cca 10 mil. Kč) a očekávaným (min. 5 mil. Kč) výdajům na rekonstrukci budovy č.p. 148 Vébrovy restaurace je částka 160 tis. Kč hluboko pod hranicí 20% z celkové částky rekonstrukce, tedy lze výběr zhotovitele provést dle mírnějších
pravidel. Výběr zhotovitele prkenné podlahy v předsálí bude probíhat separátně od výběru zhotovitele parketové podlahy v sále, kde již byl zhotovitel
vybrán a smlouva podepsána před podáním této žádosti o dotaci. Prkenná podlaha v předsálí bude realizována v případě získání dotace, předpoklad
realizace - 2. pol. roku 2021. V případě nezískání dotace bude realizace odložena na později. Není zde tedy časová souvislost. Navíc se jedná o jiný
okruh dodavatelů (specializované firmy na parkety x masivní prkenné podlahy). Hodnoty zakázek nebudou načítány.
Výběr zhotovitele kamenné dlažby před budovou: Jelikož mají dlaždičské a truhlářské práce naprosto odlišný charakter, budeme je poptávat
separátně. Pokud bychom prováděli výběr jediného zhotovitele, který by byl schopen provádět obě "řemesla", zákonitě bychom dostali nabídku, jejíž
cena by obsahovala i marži za zprostředkování dodávky od jednotlivých specialistů. Dlažba bude z kamenné mozaiky k jejímuž pokládání je třeba
skutečně specializovaného řemeslníka.

Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva
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Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
C1 Výdaje projektu
Označení výdaje

X

ř. 1

2.Kód: 053

8.Zakázka

Popis technického řešení/technických parametrů:

X ř. 1

7.Položka

X ř. 2

7.Položka

X ř. 3

Popis technického řešení/technických parametrů:
7.Položka Divadelní opona 19,23m2, horizont 21,38m2, okenní zatemňovací závěsy 8 x 5,9m2, dráhy pro zavěšení. Dle cenové nabídky v

X ř. 4

7.Položka

Zhotovení dřevěné podlahy, 55 m2, smrková prkna 3 cm s povrchovou úpravou drásáním a olejem, soklová lišta 40 m,
Popis technického řešení/technických parametrů:

Dřevěné parapety, 8 ks (2 ks smrkové - 2 x 1m2, 6 ks dubové - 6x 1m2)

příloze.

Popis technického řešení/technických parametrů:

Odp. koše na třídění odpadů. 1 ks venkovní (3 x 65 litrů) -10.889-, 2 ks vnitřní (3 x 60 litrů) - 2 x 5.058,13.Počet jednotek:

14.Max. výše limitu (Kč):

0
ř. 2

2.Kód: 055

X ř. 1

7.Položka

Popis technického řešení/technických parametrů:

2.Kód: 062

X ř. 1

7.Položka

X ř. 2

7.Položka

X ř. 3

7.Položka

X ř. 4

7.Položka

138 500

0

138 500

Zakáz. 1

22 500

0

22 500

Zakáz. 2

126 600

25 400

152 000

Zakáz. 2

17 359

3 646

21 005
16.Celkem VZD:

Přidat položku

Zakáz. 3

Chodník z kamenné dlažby 4x6 cm, 51 m2.
13.Počet jednotek:

14.Max. výše limitu (Kč):

0
ř. 3

Zakáz. 1

334 005

oblast f) Doplňující výdaje jako součást projektu

12.Jednotka:

X

11.Výdaje,
ze kterých
je stanovena
dotace (Kč)*

oblast f) Kulturní a spolková zařízení

12.Jednotka:

X

Celkové výdaje, na které může
být poskytnuta dotace (Kč)
9.Výše výdaje
10.DPH
(bez DPH)

62 500

13 125

75 625
16.Celkem VZD:

Přidat položku

75 625

oblast f) Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost
Popis technického řešení/technických parametrů:

pódiové osvětlení - mobilní. 10 ks svítidel, ovládací pult, kabeláž, příhradová konstrukce. Dle cenové nabídky v příloze.
Popis technického řešení/technických parametrů:

Párty stan 6 x 12 m - 1 ks
Popis technického řešení/technických parametrů:

Nůžkový stan 3 x 6 m - 1 ks
Popis technického řešení/technických parametrů:

Nůžkový stan 3 x 3 m - 1 ks
12.Jednotka:

13.Počet jednotek:

14.Max. výše limitu (Kč):

350 000

Přidat kód

Zakáz. 2

126 100

26 481

152 581

Zakáz. 2

26 711

5 609

32 320

Zakáz. 2

18 870

3 963

22 833

Zakáz. 2

12 386

2 601

14 987
16.Celkem VZD:

Přidat položku

222 721
632 351

20.Celkem

632 351

* žadatelé, kteří nemají nárok na odpočet, uvedou částku vč. DPH

Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) - členění dle zakázek
Č.ř.

21.Označení
zakázky

Výdaje za položky, na které není
požadována dotace (Kč)
24.Bez DPH
25.DPH

22.DPH za celou
23.Popis výdajů, na které není požadována dotace
zakázku (Kč)

X 1.

Přidat řádek
Číslo předtisku: 2020075004011036

26.Celkem

0

Kolo příjmu: 4.výzva

Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

/

/

/

Menu
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Registrační číslo žádosti

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
C2 Struktura financování
Struktura financování projektu
1. Celkové výdaje projektu

6 3 2 3 5 1 Kč
0 Kč

2. Výdaje, na které není požadována dotace
3. Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace
4. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace
5. Procento dotace
6. Výdaje pro spolufinancování (dotace) = hodnota pole 4. x hodnota pole 5./100
7. Příspěvek společenství - EU (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele
8. Příspěvek společenství - EU (Kč) = hodnota pole 6. x hodnota pole 7. / 100
9. Příspěvek z národních zdrojů (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele
10. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) = hodnota pole 6. x hodnota pole 9. / 100
11. Soukromé výdaje = hodnota pole 3. - hodnota pole 6.

Číslo předtisku: 2020075004011036

6 3 2 3 5 1 Kč
6 3 2 3 5 1 Kč
8 0 %
5 0 5 8 8 0 Kč
6 4 %
3 2 3 7 6 3 Kč
3 6 %
1 8 2 1 1 7 Kč
1 2 6 4 7

1 Kč

Kolo příjmu: 4.výzva
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Žadatelem požadované body za preferenční kritéria
1.Text
Č.ř.

2.Vysvětlení

5.Body

3.Odpověď

4.Odůvodnění žadatele
Přínos projektu k udržitelnému rozvoji
Součástí projektu jsou (i jako nezpůsobilý výdaj) výdaje na energetické úspory, třídění/zpracování odpadů, ozelenění okolí.
Tyto výdaje jsou minimálně v hodnotě 1% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

1.

1. Projektem vzniknou E úspory - např. zateplením budov, zavedením nových zařízení/technologií.
Srovnání úspory E se děje oproti původně použité technologii/zařízení či porovnáním stavu před a po realizaci projektu. Úsporu energií žadatel doloží při podání Žádosti o platbu na MAS, např. prostou
kopií energetických štítků staré a nové technologie, prohlášením o shodě, produktovým listem, potvrzením výrobce, údaji z technické dokumentace nebo jiným prokazatelným způsobem, popř.
doložením kopie průkazů PENB před a po realizaci projektu prokazujícím snížení energetické náročnosti budovy.
Hodnocení bude provedeno z údajů uvedených v žádosti o dotaci. Kontrola bude provedena po podání Žádosti o platbu z příloh, kterými doloží úsporu E na základě porovnání parametrů starého/nového
zařízení/technologie, či E náročnosti budovy.

1

2. Součástí projektu je investice do třídění/zpracování odpadů - např. nádoby na tříděný odpad (min. na 3 druhy odpadu), kompostéry, gastrokompostéry.
Hodnocení bude provedeno z údajů uvedených v Žádosti o dotaci.
Kontrola bude provedena z příloh Žádosti o platbu (účetní doklady, fotodokumentace) a při fyzické kontrole na místě.
3. Součástí projektu je ozelenění - v rámci projektu budou ozeleněny nové plochy nebo novou zelení zkultivovány stávající plochy
Hodnocení bude provedeno z údajů uvedených v Žádosti o dotaci a jejích příloh (žadatel doloží fotodokumentaci plochy před ozeleněním).
Kontrola bude provedena z příloh Žádosti o platbu (účetní doklady, fotodokumentace ozeleněné plochy po realizaci projektu) a při fyzické kontrole na místě.
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí - splněno 1 z uvedených dílčích kritérií.

ANO - splněno 1 z uvedených dílčích kritérií

Koše na třídění odpadů - papír plasty, sklo + SKO
Vazba na specifické cíle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) "Společně 2014+".

2.

Pro hodnocení a kontrolu bude doložena příloha Soulad se Strategií CLLD "Společně 2014+" s uvedením konkrétních specifických cílů a opatření SCLLD, které realizovaný projekt naplňuje. Přílohy
Soulad se Strategií CLLD "Společně 2014+" a Přehled Prioritních oblastí, specifických cílů a opatření jsou přílohami výzvy.
Toto kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.
Projekt má vazbu na 3 a více specifických cílů Strategie CLLD.

5

Vazba na 3 a více specifické cíle SCLLD

viz příloha
Velikost obce, ve které se daný projekt realizuje

3.

Pro hodnocení a kontrolu bude využita statistika "Počet obyvatel v obcích MAS Podlipansko" k 1.1.2020 (Zdroj ČSÚ) uveřejněné na stránkách https://podlipansko.cz. V případě realizace projektu ve více
obcích se pro hodnocení použije velikost nejmenší obce.
Toto kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.
Počet obyvatel v obci, na jejímž území bude projekt realizován, je v rozmezí 500-999.

5

500-999

Viz web Podlipansko

Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva
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Publicita a propagace projektu a MAS Podlipansko a komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je propagace projektu MAS Podlipansko a CLLD.
Propagační aktivity bodované v tomto kritériu nesmí být totožné s povinnou publicitou projektu.
Žadatel konkrétně popíše jaké nástroje/formy propagace MAS/CLLD v projektu uskuteční.
Formy propagace projektu: 1) informace v médiích, 2) informace na webu (vyjma webu žadatele), 3) jiná průkazně doložitelná forma propagace.
Za vhodné propagační nástroje se v tomto případě považuje písemná informace v tisku či v dalších médiích, kde bude jasně uvedeno z jakých zdrojů byla dotace pořízena, přičemž bude uveden i odkaz
na MAS Podlipansko a metodu CLLD. Dále je za vhodnou aktivitu považována prezentace na webu vhodného subjektu. Prezentace projektu na webu žadatele/příjemce dotace je nástrojem povinné
publicity a do propagačních aktivit bodovaných v rámci tohoto kritéria ji nelze započítat.
4.

5

Propagační nástroj musí být realizován v době od podání Žádosti o dotaci na MAS do data podání Žádosti o platbu na MAS.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci (příp. Hlášení o změnách) a ze Žádosti o platbu. Při Žádosti o platbu bude jako příloha doloženo, že aktivity/nástroje byly uskutečněny. Za formu doložení je
považováno doložení propagačního nástroje z tisku či médií (článek z novin, spot z rádia, obecní zpravodaj), printscreen z webu apod.
Splnění bude kontrolováno při předložení Žádosti o platbu.
Žadatel se zaváže ke 3 formám propagace projektu.

Tři formy propagace projektu

Polepské listy, Podlipanský zpravodaj, regionální tisk. web a FB Podlipansko, informační tabulka ve vstupu do Vébrovy restazrace.
Součástí Žádosti o dotaci je analýza rizik.
Posuzuje se, zda je v projektu reflektována existence rizik při realizaci aktivit a při finančním a provozním řízení projektu.
V projektu jsou uvedena hlavní rizika a způsob jejich eliminace.

5.

Žadatel pro hodnocení a kontrolu doloží k Žádosti o dotaci vyplněnou nepovinnou přílohu Hlavní rizika projektu dle vzoru MAS.
V příloze budou uvedena hlavní rizika v realizační fázi a fázi udržitelnosti projektu a způsob jejich eliminace. Reálně nastavená rizika projektu budou obsahovat alespoň: 1) druh rizika a fázi projektu, ve
které je možné riziko očekávat, 2) závažnost rizika na bodové škále 1 (nejnižší) - 5 (nejvyšší), 3) pravděpodobnost výskytu rizika na bodové škále 1 (nejnižší) - 5 (nejvyšší) a 4) popis předcházení/
eliminaci rizika.

5

Kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.
Žadatel v příloze Hlavní rizika projektu uvedl hlavní rizika v realizační fázi a fázi udržitelnosti projektu a způsob jejich
eliminace a to v požadovaném znění (v členění dle nepovinné přílohy).

ANO - Hlavní rizika projektu jsou reálně nastavena

viz příloha
Finanční náročnost projektu - výše požadované dotace
6.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, případně Hlášení o změnách.
Výše požadované dotace je v rozmezí 500 001 - 600 000 Kč.

5
500 001 - 600 000 Kč

Je požadována dotace ve výši 505 880 Kč.

Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva
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Rozpočet - efektivita, hospodárnost, ověřitelnost, odůvodněnost
Posuzuje se, do jaké míry je rozpočet jasný, podrobný (tj. kumulativní položky v minimální míře) a navrhované výdaje včetně jejich relativní výše jsou nutné k realizaci a odpovídají obvyklé tržní
úrovni, případné odchylky jsou odůvodněny.
Stavební úpravy - doložen položkový rozpočet s výkazem výměr (postačuje 1 nabídka), kumulativní položky max. 10 % z celkových nákladů projektu. Žadatel doloží rozpočet jako nepovinnou přílohu.
7.

Stroje/zařízení/technologie/vybavení - uvedeno zdůvodnění výběru daného typu stroje/zařízení/technologie/vybavení, Žadatel doloží předběžný cenový průzkum (postačuje 1 nabídka) jako nepovinnou
přílohu.

5

Hodnocení a kontrola budou provedeny ze Žádosti o dotaci a jejích příloh. Kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.
Popis projekt a rozpočet splňuje výše uvedené požadavky.

Rozpočet je jasný, podrobný, adekvátní

Jsou předloženy nabídkové rozpočty a cenový marketing.

8.

Žadatelem je NNO
Hodnocení a kontrola budou provedeny z údajů v Žádosti o dotaci. Kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.
Žadatelem není NNO.

0

NE

Žadatelem je obec.
Součet bodů

31

Minimální počet bodů

20

Žadatel se odesláním Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím PF zavazuje k plnění preferenčních kritérií, za které požaduje body. V případě, že by přesto v rámci hodnocení MAS body nebyly přiděleny,
pozbývá závazek ke konkrétnímu/konkrétním kritériu/kritériím platnosti.

Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva
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Č.ř. 1.Opatření SCLLD

2.Podopatření SCLLD

3.% podíl aktivit
na daném pod/opatření

X 1. 3.11

100

Přidat řádek

4.Kontrolní součet % (musí být 100)

100

5.Název projektu:

6.Číslo Fiche:

Zkvalitnění zázemí pro kulturní a společenské aktivity v obci Polepy u Kolína.

11

Na základě hodnocení Výběrového orgánu MAS dle preferenčních kritérií v příslušné Fichi byly žadateli přiděleny následující body
7.Text
Č.ř.

8.Vysvětlení

11.Body

9.Odpověď

10.Odůvodnění Výběrového orgánu MAS
Přínos projektu k udržitelnému rozvoji
Součástí projektu jsou (i jako nezpůsobilý výdaj) výdaje na energetické úspory, třídění/zpracování odpadů, ozelenění okolí.
Tyto výdaje jsou minimálně v hodnotě 1% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

1.

1. Projektem vzniknou E úspory - např. zateplením budov, zavedením nových zařízení/technologií.
Srovnání úspory E se děje oproti původně použité technologii/zařízení či porovnáním stavu před a po realizaci projektu. Úsporu energií žadatel doloží při podání Žádosti o platbu na MAS, např. prostou
kopií energetických štítků staré a nové technologie, prohlášením o shodě, produktovým listem, potvrzením výrobce, údaji z technické dokumentace nebo jiným prokazatelným způsobem, popř.
doložením kopie průkazů PENB před a po realizaci projektu prokazujícím snížení energetické náročnosti budovy.
Hodnocení bude provedeno z údajů uvedených v žádosti o dotaci. Kontrola bude provedena po podání Žádosti o platbu z příloh, kterými doloží úsporu E na základě porovnání parametrů starého/nového
zařízení/technologie, či E náročnosti budovy.

1

2. Součástí projektu je investice do třídění/zpracování odpadů - např. nádoby na tříděný odpad (min. na 3 druhy odpadu), kompostéry, gastrokompostéry.
Hodnocení bude provedeno z údajů uvedených v Žádosti o dotaci.
Kontrola bude provedena z příloh Žádosti o platbu (účetní doklady, fotodokumentace) a při fyzické kontrole na místě.
3. Součástí projektu je ozelenění - v rámci projektu budou ozeleněny nové plochy nebo novou zelení zkultivovány stávající plochy
Hodnocení bude provedeno z údajů uvedených v Žádosti o dotaci a jejích příloh (žadatel doloží fotodokumentaci plochy před ozeleněním).
Kontrola bude provedena z příloh Žádosti o platbu (účetní doklady, fotodokumentace ozeleněné plochy po realizaci projektu) a při fyzické kontrole na místě.
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí - splněno 1 z uvedených dílčích kritérií.

ANO - splněno 1 z uvedených dílčích kritérií

Žadatel se zavázal ke splnění 1 dílčího kritéria - investice do třídění odpadů.
Vazba na specifické cíle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) "Společně 2014+".

2.

Pro hodnocení a kontrolu bude doložena příloha Soulad se Strategií CLLD "Společně 2014+" s uvedením konkrétních specifických cílů a opatření SCLLD, které realizovaný projekt naplňuje. Přílohy
Soulad se Strategií CLLD "Společně 2014+" a Přehled Prioritních oblastí, specifických cílů a opatření jsou přílohami výzvy.
Toto kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.
Projekt má vazbu na 3 a více specifických cílů Strategie CLLD.

5

Vazba na 3 a více specifické cíle SCLLD

Vazba na 3 a více cílů SCLLD. Doloženo přílohou.

Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva
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Velikost obce, ve které se daný projekt realizuje

3.

Pro hodnocení a kontrolu bude využita statistika "Počet obyvatel v obcích MAS Podlipansko" k 1.1.2020 (Zdroj ČSÚ) uveřejněné na stránkách https://podlipansko.cz. V případě realizace projektu ve více
obcích se pro hodnocení použije velikost nejmenší obce.
Toto kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.
Počet obyvatel v obci, na jejímž území bude projekt realizován, je v rozmezí 500-999.

5

500-999

Počet obyv. k 1.1.2020 - 645
Publicita a propagace projektu a MAS Podlipansko a komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je propagace projektu MAS Podlipansko a CLLD.
Propagační aktivity bodované v tomto kritériu nesmí být totožné s povinnou publicitou projektu.
Žadatel konkrétně popíše jaké nástroje/formy propagace MAS/CLLD v projektu uskuteční.
Formy propagace projektu: 1) informace v médiích, 2) informace na webu (vyjma webu žadatele), 3) jiná průkazně doložitelná forma propagace.
Za vhodné propagační nástroje se v tomto případě považuje písemná informace v tisku či v dalších médiích, kde bude jasně uvedeno z jakých zdrojů byla dotace pořízena, přičemž bude uveden i odkaz
na MAS Podlipansko a metodu CLLD. Dále je za vhodnou aktivitu považována prezentace na webu vhodného subjektu. Prezentace projektu na webu žadatele/příjemce dotace je nástrojem povinné
publicity a do propagačních aktivit bodovaných v rámci tohoto kritéria ji nelze započítat.
4.

5

Propagační nástroj musí být realizován v době od podání Žádosti o dotaci na MAS do data podání Žádosti o platbu na MAS.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci (příp. Hlášení o změnách) a ze Žádosti o platbu. Při Žádosti o platbu bude jako příloha doloženo, že aktivity/nástroje byly uskutečněny. Za formu doložení je
považováno doložení propagačního nástroje z tisku či médií (článek z novin, spot z rádia, obecní zpravodaj), printscreen z webu apod.
Splnění bude kontrolováno při předložení Žádosti o platbu.
Žadatel se zaváže ke 3 formám propagace projektu.

Tři formy propagace projektu

Žadatel se zavázal ke 3 formám propagace (Polepské listy, Podlipanský zpravodaj, regionální tisk. web a FB Podlipansko, informační tabulka ve vstupu do Vébrovy restaurace.)
Součástí Žádosti o dotaci je analýza rizik.
Posuzuje se, zda je v projektu reflektována existence rizik při realizaci aktivit a při finančním a provozním řízení projektu.
V projektu jsou uvedena hlavní rizika a způsob jejich eliminace.

5.

Žadatel pro hodnocení a kontrolu doloží k Žádosti o dotaci vyplněnou nepovinnou přílohu Hlavní rizika projektu dle vzoru MAS.
V příloze budou uvedena hlavní rizika v realizační fázi a fázi udržitelnosti projektu a způsob jejich eliminace. Reálně nastavená rizika projektu budou obsahovat alespoň: 1) druh rizika a fázi projektu, ve
které je možné riziko očekávat, 2) závažnost rizika na bodové škále 1 (nejnižší) - 5 (nejvyšší), 3) pravděpodobnost výskytu rizika na bodové škále 1 (nejnižší) - 5 (nejvyšší) a 4) popis předcházení/
eliminaci rizika.

5

Kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.
Žadatel v příloze Hlavní rizika projektu uvedl hlavní rizika v realizační fázi a fázi udržitelnosti projektu a způsob jejich
eliminace a to v požadovaném znění (v členění dle nepovinné přílohy).

ANO - Hlavní rizika projektu jsou reálně nastavena

Doloženo přílohou.

Číslo předtisku: 2020075004011036
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Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
E2 Preferenční kriteria přidělená MAS
Finanční náročnost projektu - výše požadované dotace
6.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, případně Hlášení o změnách.

5
500 001 - 600 000 Kč

Výše požadované dotace je v rozmezí 500 001 - 600 000 Kč.
Výše požadované dotace je 505 880 Kč.
Rozpočet - efektivita, hospodárnost, ověřitelnost, odůvodněnost

Posuzuje se, do jaké míry je rozpočet jasný, podrobný (tj. kumulativní položky v minimální míře) a navrhované výdaje včetně jejich relativní výše jsou nutné k realizaci a odpovídají obvyklé tržní
úrovni, případné odchylky jsou odůvodněny.
Stavební úpravy - doložen položkový rozpočet s výkazem výměr (postačuje 1 nabídka), kumulativní položky max. 10 % z celkových nákladů projektu. Žadatel doloží rozpočet jako nepovinnou přílohu.
7.

Stroje/zařízení/technologie/vybavení - uvedeno zdůvodnění výběru daného typu stroje/zařízení/technologie/vybavení, Žadatel doloží předběžný cenový průzkum (postačuje 1 nabídka) jako nepovinnou
přílohu.

5

Hodnocení a kontrola budou provedeny ze Žádosti o dotaci a jejích příloh. Kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.
Popis projekt a rozpočet splňuje výše uvedené požadavky.

Rozpočet je jasný, podrobný, adekvátní

Rozpočet je odůvodněný, CN doloženy.

8.

Žadatelem je NNO
Hodnocení a kontrola budou provedeny z údajů v Žádosti o dotaci. Kritérium slouží pouze pro hodnocení stavu při podání Žádosti o dotaci na MAS.

0

NE

Žadatelem není NNO.
ne

Členové (hodnotitelé) Výběrového orgánu MAS
X

1.

X

3.

31
20

Přidat člena

Josef Klouda
..............................................................................................................
Jméno a příjmení člena (hodnotitele) výběrového orgánu

Iveta Librová
..............................................................................................................
Jméno a příjmení člena (hodnotitele) výběrového orgánu

Číslo předtisku: 2020075004011036

Součet bodů
Minimální počet bodů

X

2.

X

4.

Josef Krombholz
..............................................................................................................
Jméno a příjmení člena (hodnotitele) výběrového orgánu

..............................................................................................................
Jméno a příjmení člena (hodnotitele) výběrového orgánu

Kolo příjmu: 4.výzva
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19.2.1

operace

-

indikátory

Hodnotící

venkovaF

rozvoje

Programu

z

dotaci

o

Žádost

Registrační číslo žádosti

Hlavní efekt 6B

1. Prioritní oblast

2. Typ žadatele

Obec (vč. příspěvkových organizací obcí, spolků obcí, s.r.o, a.s. a podobných subjektů s vazbou na obec
Mikro

3. Velikost podniku

Malý

Střední

Velký

4. Počet zaměstnanců

Polepy u Kolína

5. Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku

6. Oblast intervence (podle sídla podniku)

Mimo oblasti s přírodním
znevýhodněním

Horské méně příznivé
oblasti (typy H1-H5)

Ostatní méně příznivé
oblasti (typy O1-O3)

Specifické méně příznivé
oblasti typu S

7. Datum vzniku právnické osoby
8. Účetní období

Od

Do

9. Bilanční suma roční rozvahy

EUR

10. Roční obrat

EUR

13. Předpokládaný počet nově vytvořených
pracovních míst
14. Cílová skupina projektu

0
Zemědělci

Lesníci

Společnost

Režim de minimis

15. Režim veřejné podpory
16. Počet obyvatel, kteří mají prospěch
ze zlepšených služeb / infrastruktur

650

17. Délka nově vybudovaných stezek

0 km

18. Délka rekonstruovaných stezek

0 km

19. Celková délka stezek zahrnutých do projektu

0 km

20. Jedná se o naučnou stezku

Potravináři

Ano

Ne

Monitorovací indikátory stanovené MAS
Č.ř. 24.Monitorovací indikátor

25.Měrná jednotka

26.Počet

1.

Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva
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prohlášení

Čestná

venkovaG

rozvoje

Programu

z

dotaci

o

Žádost

Registrační číslo žádosti

Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR
- prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,
- prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči SZIF,
- prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
- prohlašuji, že v Žádosti uvedená právnická osoba k datu podání Žádosti o dotaci není v likvidaci,
- prohlašuji, že na právnickou osobu uvedenou v Žádosti o dotaci k datu podání této žádosti nebylo soudem vydáno rozhodnutí o úpadku a způsobu
jeho řešení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- prohlašuji, že výdaje financované z PRV nejsou současně financovány formou příspěvků ze strukturálních fondů, z Fondu soudržnosti nebo jiného
finančního nástroje Unie. Toto ustanovení neplatí v případě, že dochází k současnému čerpání finanční prostředky na způsobilé výdaje z PRV i z
jiných finančních nástrojů EU, jestliže jsou použity pouze na financování vlastního podílu žadatele/příjemce dotace na projektu. V případě podpor
poskytovaných Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem můžu z těchto zdrojů současně čerpat finanční prostředky na všechny výdaje
financované z PRV. V obou případech však dodržím podmínku zachování maximální míry či výše podpory stanovené předpisy Evropské unie,
- prohlašuji, že k datu podání Žádosti o dotaci, není předmět projektu zatížen žádnými právy třetích osob, které by znemožňovaly právnické osobě
provozovat předmět projektu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,
- v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR stanovené
Pravidly pro žadatele.
Výše uvedená čestná prohlášení žadatel/příjemce dotace prohlašuje k datu podání Žádosti o dotaci.
Jsem si vědom(a) případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení/těchto čestných prohlášení.
Jsem si vědom(a), že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České
republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
Jsem si vědom(a), že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 59
Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data
prvního zveřejnění.
Jsem si vědom(a) svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, aktuálně účinných právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně právních předpisů EU.
Jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti budou Státním zemědělským fondem zpracovávány v listinné i elektronické formě
pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence, účetnictví SZIF i Ministerstva zemědělství ČR. Uvedené osobní údaje budou
zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice 95/46/ES.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů budou ode dne účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zveřejněny na www.szif.cz.
Výše uvedená Čestná prohlášení budou stvrzena odesláním Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře.
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list

Záznamový

venkovaH

rozvoje

Programu

z

dotaci

o

Žádost

Registrační číslo žádosti

1.Název projektu:

Zkvalitnění zázemí pro kulturní a společenské aktivity v obci Polepy u Kolína.
2.Název MAS:

MAS Podlipansko, o.p.s.

Údaje o žadateli
3.Název:

Obec Polepy

Záznamový list - záznam o dokumentech a úkonech
Č.ř.

8.Dokument/úkon

Provedl
9.Datum

10.Příjmení

X 2. Výzva k doplnění

10.09.2020

Pospíšilová

X 3. Doplnění žadatelem

16.09.2020

Vodička

X 4. AK a KP

05.10.2020

Pospíšilová

X 5. Odesláno Potvrzení o provedených kontrolách

12.10.2020

Pospíšilová

X 6. Věcné hodnocení VK

05.10.2020

Výběrová komise MAS-P, Librová

X 7. Výběr projektů k podpoře Radou MAS-P

13.10.2020

Rada MAS-P, Urbanec

X 8. Odeslána informace o výběru/nevýběru ŽoD k realizaci

16.10.2020

Pospíšilová

X 9. Předání elektronicky podepsané ŽoD včetně příloh žadateli k registraci přes PF

26.10.2020

Pospíšilová

1. Podání Žádosti o dotaci na MAS

Vodička

Přidat řádek

Číslo předtisku: 2020075004011036

Kolo příjmu: 4.výzva

