
Seminář pro žadatele
„5. výzva OPZ MAS Podchlumí

-

Prorodinná opatření II“
19.9.2019 13:00



Program semináře

▪ Seznámení s výzvou

▪ Podporované aktivity

▪ Podání žádosti o dotaci

▪ Hodnocení a výběr projektů

▪ Diskuze a dotazy



3. Výzva OPZ MAS Podchlumí – Sociální podnikání

Číslo výzvy 887/03_16_047/CLLD_16_01_053

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční osa 2.3 Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech 

Typ výzvy kolová

Území realizace Území MAS Podchlumí



Termíny výzvy
Datum vyhlášení výzvy MAS 28.08.2019

Datum zpřístupnění  28.08.2019 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o 
podporu

28.08.2019 12:00

Datum ukončení příjmu žádostí o 
podporu

13.12.2019 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické 
realizace projektu

31.12.2022



Alokace výzvy 

Celková alokace výzvy:   2 468 990 Kč

Min. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu 400 000 Kč 

Max. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu 2 468 990 Kč 



Vymezení oprávněných žadatelů
▪ Místní akční skupina

▪ Obce

▪ Dobrovolné svazky obcí

▪ Organizace zřizované 
obcemi

▪ Nestátní neziskové 
organizace

▪ Obchodní korporace

▪ OSVČ

▪ Poradenské a vzdělávací 
instituce

▪ Poskytovatelé sociálních 
služeb

▪ Školy a školská zařízení



Míra podpory – rozpad financování
Typ příjemce Evropský 

podíl
Příjemc

e
Státní 

rozpočet

▪Školy, školská zařízení

▪PO vykonávající činnost škol a školských 
zařízení

▪Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost (OPS, spolky, NNO)

až 100 % 85 % 0 % 15 %

▪Obce

▪DSO

▪Příspěvkové organizace obcí a DSO

až 95 % 85 % 5 % 10 %

▪Ostatní subjekty/příjemci (obchodní 
společnosti, družstva, statní podniky, OSVČ) až 85 % 85 % 15 % 0 %

Forma financování:  ex ante nebo ex post



Spolufinancování
▪ Případné příspěvky rodičů (ponížené o úhradu výdajů

mimo rozpočet projektu, např. stravné dětí) mohou být
zahrnuty do spolufinancování ze strany příjemce. Pokud
by částka vybraných příspěvků přesáhla výši
spolufinancování, bude se jednat o příjmy projektu, což by
vedlo ke snížení podpory projektu ze zdrojů ŘO.

▪ Výdaje, které nebudou součástí projektu (stravné dětí),
ale jsou nezbytné pro realizaci projektu, je potřeba přesně
definovat v projektové žádosti.



De minimis – základní určování

Prorodinná 
opatření (de 

minimis)

Dětské skupiny

ANO u podnikových DS
v případě podniku soutěžícího 

na trhu

NE u DS pro veřejnost

Příměstské tábory

ANO,  v případě provozování 
na základě živnosti

NE, v případě provozování 
mimo živnost, např. NNO v 

rámci své hlavní činnosti

Zařízení péče o děti

ANO, pokud je to podnikové 
zařízení

NE, pokud zřizuje škola, 
případně i jakýkoliv jiný 
subjekt, který nebude 

konkurovat komerčním 
kroužkům 



Podmínky veřejné podpory – 4 znaky
1. Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků.

2. Podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní.

3. Je ovlivněn obchod mezi členskými státy.

4. Je narušena hospodářská soutěž nebo hrozí její narušení.

Blokové výjimky

Podpora de minimis



Příjmy projektu
▪ Příjmem projektu se rozumí příjmy vygenerované projektem v době realizace projektu
▪ Mezi příjmy projektu patří např. příjmy za poskytované služby (konferenční poplatky, poplatky za
školení apod.), příjmy za prodej výrobků, které vznikly v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik
byly vynaloženy výdaje projektu); pronájem prostor, zařízení, softwaru atd. financovaných v rámci
projektu atd.
▪ Příjmem projektu nikdy nejsou úroky z bankovního účtu, obdržené platby ze smluvních
pokut, peněžní jistota
▪ Do žádosti o podporu se uvádí pouze „předpokládané čisté příjmy“
do řádku „Jiné peněžní příjmy“ (v případě vyrovnávací platby vypočtené na listu ISKP přílohy 11A) – o
tyto příjmy bude vždy snížena poskytnutá podpora ŘO
▪ Čistým příjmem je ta částka příjmů, která převyšuje částku vlastního financování způsobilých výdajů
projektu ze zdrojů příjemce (pokud příjemce má vlastní financování viz povinná míra
spolufinancování)
▪ Nepředpokládané i předpokládané čisté příjmy se budou reportovat průběžně ve Zprávách o
realizaci projektu (ZoR)



Podporované aktivity 
A.  Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem zařízení

A.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
A.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
A.3 Příměstské tábory
A.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

B.  Podpora dětských skupin
B.1 Dětská skupina pro veřejnost
B.2 Podniková dětská skupina

C.  Vzdělávání pečujících osob



Podporované aktivity 
A.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní 
vyučování (ranní či odpolední pobyt)

▪ vybudování a provoz zařízení mimo školní výuku pro děti 1. stupně ZŠ 

▪ zajištění péče o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání (vč. brzkých ranních hodin, pozdního 
odpoledne) 

▪ nejde o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit 

▪ min. kapacita 5 dětí (na jednu pečující osobu je optimální počet nejvýše 15 dětí)

▪ s rodiči dětí musí příjemce v průběhu realizace uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby 
s aktualizací na každé pololetí školního roku (není součástí žádosti o podporu)

▪ do rozpočtu projektu lze zahrnout také náklady na doprovody dětí do zařízení a náklady na 
pečující osobu v době pobytu skupiny dětí ve venkovních prostorách



Podporované aktivity 
A.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

▪ vázáno pouze na aktivity v prorodinných opatřeních  - Zařízení péče o děti zajišťující péči o 
děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) a Dětské skupiny - nemohou 
být realizovány jako samostatný projekt

▪ pro předškolní i školní děti (1. stupeň ZŠ)

▪ jedno dítě může využít doprovod (tam a zpět) maximálně 3 x týdně  

▪ s rodiči dětí musí příjemce v průběhu realizace uzavřít písemnou smlouvu o poskytování 
služby s aktualizací na každé pololetí školního roku (není součástí žádosti o podporu)

▪ doporučujeme vést denní evidenci převáděných dětí



Podporované aktivity 
A.3 Příměstské tábory

▪ zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin (do 15ti let věku, v odůvodněných 
případech i pro předškolní děti – zavřená MŠ)

▪ konání příměstského tábora je omezena pouze v pracovní dny, nepobytové tábory

▪ min. kapacita je 10 dětí

▪ s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby

▪ může být realizován jako samostatný projekt

▪ nemůže být souběžně realizován v kombinaci s aktivitou A.2 Doprovody na kroužky a 
zájmové aktivity

▪ nutné vést denní evidenci přítomných dětí



Podporované aktivity 
A.3 Příměstské tábory

▪ nejedná se o hrazení volnočasových aktivit dětí na táboře, z projektu se hradí pečující 
osoba

▪ z rozpočtu projektu lze hradit pečující osoby, pronájem prostor, drobné sportovní 
vybavení, výtvarné potřeby

▪ nelze hradit stravné dětí, výlety, vstupné (na to si rodiče připlácejí)

▪ z nepřímých nákladů lze dále hradit např. pomocný personál (kuchařka, zdravotník)

▪ doporučujeme popsat už v žádosti, co bude a co nebude hrazeno rodiči

▪ projekt může být až na 3 roky, aktivity se mohou opakovat



Podporované aktivity 
A.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 
příměstského tábora

▪ pro předškolní i školní děti (1. stupeň ZŠ)

▪ může být realizováno jako samostatný projekt

▪ splnění kritéria neexistence vhodného spojení hromadnou dopravou, příp. vhodné časové 
pokrytí spojů hromadné dopravy nebo její komplikovanost

▪ pouze jako služba – není možné využití vlastního dopravního prostředku příjemce dotace 
nebo rodiče dítěte

▪ s rodiči dětí musí příjemce v průběhu realizace uzavřít písemnou smlouvu o poskytování 
služby s aktualizací na každé pololetí školního roku (není součástí žádosti o podporu)



Podporované aktivity 
B.1 a B.2 Dětské skupiny pro podniky i veřejnost

vytvoření nových/transformaci stávajících zařízení pro péči o dítě od 1 roku věku do zahájení 
povinné školní docházky

▪ zajištění potřeb dítěte, výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků 
dítěte. 

▪ pouze zařízení péče o děti mimo režim školského zákona 

▪ min. kapacita 5 dětí, max. 24 dětí (navýšení není možné ani dočasně)

▪ dětská skupina pro veřejnost – provozovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče nebo jiné 
pečující osoby

▪ podniková dětská skupina – provozovatel musí být zaměstnavatelem rodiče, nebo mít 
dohodu se zaměstnavatelem rodiče



Podporované aktivity 
B.1 a B.2 Dětské skupiny pro podniky i veřejnost

▪ podpora pro zařízení mimo školský zákon

▪ služba poskytovaná mimo domácnost dítěte

▪ oprávnění a evidence poskytovatelů – správní řízení (lhůta 30 dnů + případné prodloužení)

▪ právo poskytovat službu péče o dítě v DS vzniká datem zápisu do evidence

▪ povinné dokumenty: žádost o zápis do evidence, pojistná smlouva, stanovisko krajské 
hygienické stanice, doklad o vlastnických či jiných právech k objektu (oprávnění využívat 
prostory pro DS) 

Transformace lesní školy/MC na dětské skupiny



Podporované aktivity 
B.1 a B.2 Dětské skupiny pro podniky i veřejnost - legislativa

▪ Zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování péče v dětské skupině 
https://www.mpsv.cz/cs/19908

▪ Vyhláška č. 281/2014 Sb. 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/20049/vyhlaska_281_2014_Sb.pdf

▪ Vyhláška č. 410/2005 Sb. 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/20050/vyhlaska_410_2005_Sb.pdf

▪ Postup pří zřízení DS https://www.mpsv.cz/files/clanky/21381/zrizeni_DS.pdf

▪ Péče o dítě v DS https://www.mpsv.cz/files/clanky/21382/pece.pdf

▪ Infoweb http://www.dsmpsv.cz/cs/

https://www.mpsv.cz/cs/19908
https://www.mpsv.cz/files/clanky/20049/vyhlaska_281_2014_Sb.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/20050/vyhlaska_410_2005_Sb.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/21381/zrizeni_DS.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/21382/pece.pdf
http://www.dsmpsv.cz/cs/


Podporované aktivity 
C. Vzdělávání pečujících osob

▪ profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce

▪ musí odpovídat potřebám podporované cílové skupiny 

▪ musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění

▪ uplatnění například v dětských skupinách, v dětských klubech, na příměstských táborech 
nebo jako OSVČ. 



Indikátory - se závazkem

Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Typ 

indikátoru

6 00 00 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

5 00 01
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení Osoby Výstup

▪ Povinnost stanovit v žádost cílové hodnoty indikátorů včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty

▪ Případná změna, je považována za změnu podstatnou, jejich nedodržení je sankciováno 



Indikátory - bez závazku 
Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

6 25 00
Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své 
účasti Osoby Výsledek

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Osoby Výsledek

6 28 00

Zvýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřující si 
kvalifikaci nebo jsou zaměstnáni, a to i OSVČ Osoby Výsledek

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

5 01 10 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku Osoby Výsledek

5 01 20 Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let Osoby Výsledek

8 05 00
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) Dokumenty Výstup



Cílové skupiny
▪ Osoby pečující o malé děti

▪ Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Projekt musí mít vždy přímý dopad na cílovou skupinu osob

Cílové skupiny - indikátory
▪ 6 00 00 – podpořený rodič, který se díky umístění dítěte do projektu mohl zapojit na 

trhu práce 

▪ 5 00 01 – relevantní pro aktivity na podporu zařízení péče o děti v době mimo školní 
vyučování, dětských skupin a příměstských táborů

▪ 5 01 10 a 5 01 20 – relevantní v případě aktivit na podporu dětských skupin



Cílové skupiny
▪ Cílová skupina projektů jsou rodiče, nikoli děti

▪ Možno započítat jen jednoho z rodičů (popř. osob pečujících o dítě ve společné 
domácnosti)

▪ V jednom zařízení je více sourozenců nebo jedno dítě využívá více služeb –
podpořenou osobou je však pouze jeden z rodičů

▪ Střídavá péče – podpořenou osobou je jedna osoba z každé domácnosti 

▪ Matka na rodičovské dovolené – nutná vazba na trh práce (pracovní smlouva)



Podmínky cílové skupiny
▪ Příjemce má pro každé dítě písemně doloženo, že oba rodiče/osoba pečující o dítě splňuje 
jedno z kritérií: 

➢ jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost

➢ v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či 
rekvalifikace

▪ Rodiči jsou uvedeny v přihlášce dítěte do zařízení, rodič dále doloží doklady:
➢ potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru s uvedením doby trvání pracovního poměru, 

OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění

➢ nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání, osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu

➢ Osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a 
certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu 

Pozn. Vzory potvrzení budou k dispozici na webu



Podmínky dokládání vazby rodičů na TP
▪ musí být doložena před přijetím dítěte do zařízení a aktualizace s každou monitorovací 
zprávou

▪ musí pokrývat celé období docházky dítěte (povinnost aktualizace v případě změny)

▪ potvrzení budou předmětem kontroly na místě

▪ Písemné smlouvy o poskytování služby

- musí být uzavřeny/aktualizovány alespoň na každý školní rok

- u příměstských táborů musí být uzavřeny/aktualizovány na každý turnus, popř. 
turnusy, pokud jsou realizovány ve stejném školním roce



Způsobilost výdajů
Časová způsobilost:

▪ Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy 
MAS, tj. 28.8.2019

▪ Náklady vzniklé v době realizace projektu 

▪ Maximální délka projektu 36 měsíců

▪ Nejzazší termín ukončení realizace projektu 31.12.2022

Věcná způsobilost:

▪ Viz kapitola 6. Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 



Věcná způsobilost výdajů
Investiční výdaje:

▪ Investiční výdaje = odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než
40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč)

▪ Podíl investičních výdajů v rámci celkových způsobilých výdajů nesmí být vyšší
než 50 %

Křížové financování:

▪ Pro tuto výzvu není relevantní



Celkové způsobilé výdaje
a) Přímé náklady – přímá podpora cílové 
skupiny

▪ Osobní náklady 

▪ Cestovné 

▪ Zařízení, vybavení a spotřební materiál 

▪ Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov

▪ Odpisy

▪ Nákup služeb 

▪ Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč) 

b) Nepřímé náklady 

25% z přímých způsobilých nákladů

▪ Administrativa, řízení projektu

▪ Odpisy, nájemné (k administraci projektu)

▪ Energie

▪ Pojištění odpovědnosti za škodu 

(přesný výčet položek ve Specifické části pravidel 
pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně 
vzniklými výdaji a případně také s nepřímými 
náklady) 



Způsobilé výdaje
▪ jsou v souladu s právními předpisy (zejména legislativou EU a ČR) 

▪ jsou v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory 

▪ jsou přiměřený (viz kapitola 6.1 Specifické části pravidel pro žadatele 
a příjemce)

▪ vznikly v době realizace projektu a byly uhrazen nejpozději do okamžiku ukončení 
administrace závěrečné zprávy o realizaci projektu

▪ váží se na aktivity projektu, které jsou územně způsobilé (území MAS Podchlumí)

▪ jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné



Nezpůsobilé výdaje - příklady
▪ stravné pro děti

▪ zajištění výletů – náklady na dopravu/cestovné, vstupné, potravinové balíčky

▪ náklady na napsání projektu



Přílohy
Není relevantní

Důležité odkazy

➢ Výzva MAS: http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-op-zamestnanost/

➢ Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

➢ Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817

➢ Dokumenty MPSV vydané pro potřeby OPZ: https://www.esfcr.cz/dokumenty

➢ Příručka pro vyplnění projektové žádosti v ISKP: http://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-
v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-op-zamestnanost/
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
https://www.esfcr.cz/dokumenty
http://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956


Podání žádosti o dotaci
▪ Elektronicky prostřednictvím IS KP 14+ (MS 2014+)

▪ Žadatel musí mít aktivní datovou schránku a vlastnit elektronický podpis

▪ Pokyny k vyplnění žádosti

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-
zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956


Portál IS KP 14+
▪ Otevírat pouze přes prohlížeč Internet Explorer! - nejnovější verze  
webová stránka https://mseu.mssf.cz

▪ Registrace žadatele 

▪ Vyplnění elektronické žádosti (PŘÍRUČKA OPZ „Pokyny k vyplnění 
žádosti o podporu v IS KP14+“ (v aktuálním vydání) zveřejněna na 
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

▪ Elektronický podpis statutárního zástupce 

https://mseu.mssf.cz/
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz


Hodnocení a výběr projektů
1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí - hodnotí kancelář MAS
Podchlumí (dle kritérií v příloze č. 1 výzvy)

2. Věcné hodnocení projektů – provádí Výběrová komise MAS Podchlumí
(dle kritérií v příloze č. 1 výzvy)

3. Výběr projektu – provádí Rada spolku MAS Podchlumí

4. Závěrečné ověření způsobilosti projektů – provádí MPSV



Hodnocení a výběr projektů
Fáze Lhůta

Kontrola přijatelnosti a 

formálních náležitostí
do 20 pracovních dní od uzávěrky příjmu žádostí

Odvolání do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku

Věcné hodnocení

do 40 pracovních dní od kontroly přijatelnosti a 

formálních náležitostí

Odvolání do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku

Výběr projektů

do 15 pracovních dní od dokončení věcného 

hodnocení

Závěrečné ověření 

způsobilosti MPSV

není závazně určeno (cca do 10 pracovních dní od 

odeslání z MAS)

Vydání právního aktu 

MPSV do 3 měsíců od výběru žádosti o podporu



Informace 
▪ Odkaz na výzvu MAS včetně příloh http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-op-
zamestnanost/

▪ Portál MPSV https://www.esfcr.cz/

▪ MS 2014+ - IS KP 14+ https://mseu.mssf.cz

▪ Pokyn k vyplnění žádosti o podporu https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-
potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

▪ Obecná a specifická část pravidel pro žadatele a příjemce 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

▪ Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817

http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-op-zamestnanost/
https://www.esfcr.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817


Kontakty
MAS Podchlumí, z. s.

Holovousy 39

508 01 Hořice

Email: mas@podchlumi.cz

Ing. Tereza Šubrtová +420 777 854 526 subrtova@podchlumi.cz

Mgr. Kristýna Švůgerová +420 724 164 673 svugerova@podchlumi.cz

mailto:subrtova@podchlumi.cz
mailto:stepankova@podchlumi.cz


Děkujeme za pozornost 
a těšíme se na Vaše 

žádosti ☺


