Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9 / 2019
z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 24. října 2019
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

L. Matějovicová, R. Nachtmann, P. Škanta
K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
Omluveni:
P. Červenka, P. Havlík
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) oficiálně zahájila
K. Fridrichová v 10,30 hod. a uvedla, že povede jednání společně s předsedkyní VKMP L. Matějovicovou.
Přivítala všechny přítomné členy a omluvila nepřítomné. Konstatovala, že VKMP byla svolána v souladu
se Statutem MAS Naděje o.p.s. V době zahájení jednání VKMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto
zápisu) přítomen dostatečný počet členů VKMP, a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.
Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Závěrem řídící jednání
konstatovala, že podklady k projednávaným bodům byly členům VKMP předány kanceláří MAS Naděje o.p.s.
elektronicky a že poslední jednání VKMP ze dne 22. října 2019 se z důvodu neusnášeníschopnosti
neuskutečnilo, o čemž byl vyhotoven protokol.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 24. října 2019
Řídící jednání předložila návrh programu jednání VKMP dne 24. října 2019.
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 24. října 2019
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 967/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálního
podnikání – provoz – III.“ – OPZ
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů na základě návrhu nezávislého hodnotitele
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
6. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 2019/2 s názvem „Podpora komunitního života na venkově 2019“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů na základě návrhu nezávislého hodnotitele
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o původním návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP50/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
program jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 24. října 2019.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání VKMP je navrhována L. Matějovicová. Zapisovatelkou se navrhuje
jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o původním
návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP51A/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Lucii
Matějovicovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. ze dne 24. října 2019.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP51B/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje
Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 24. října 2019.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
K. Fridrichová zrekapitulovala všechna usnesení ze dne 23. září 2019 a konstatovala, že z tohoto jednání
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 23. září 2019 na vědomí. Jiný návrh nebyl
předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP52/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu manažerky pro SCLLD o kontrole plnění usnesení z jednání Výběrové
komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. září 2019.
Ad 5)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 967/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem
„Podpora sociálního podnikání – provoz – III.“ – OPZ

a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
V úvodu manažerka pro SCLLD v krátkosti uvedla základní informace o Strategii CLLD a o programovém rámci
OPZ. V rámci školení byli členové VKMP seznámeni s komplexní dokumentací, která souvisí s ukončenou
výzvou „Podpora sociálního podnikání – provoz – III.“. Detailní informace o výzvě jsou uvedeny v prezentaci
(příloha č. 2 tohoto zápisu).
Dokumentace k ukončené výzvě „Podpora sociálního podnikání – provoz – III.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 3 tohoto zápisu);
• Informace a způsobu hodnocení a výběru projektů (příloha č. 4 tohoto zápisu);
• Podrobný popis podporovaných aktivit (příloha č. 5 tohoto zápisu).
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – provoz – III.“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby podílející
se na hodnocení projektů obsahující postup v případě střetu zájmů/nepodjatosti k hodnoceným projektům.
b) Předvýběr projektů doporučených k podpoře
Na začátku projednávání bylo provedeno šetření o střetu zájmů. Nikdo z přítomných členů VKMP
se nepřihlásil, tzn. že nikdo z členů VKMP není ve střetu zájmů k projednávané žádosti o podporu.
Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena dne 1. května 2019 a příjem žádostí byl ukončen dne
23. srpna 2019 (výzva byla prodloužena, původní termín ukončení 23. července 2019 byl posunut z důvodu
zvýšení absorpční kapacity projektových záměrů v území). Seminář pro žadatele se uskutečnil dne
11. července 2019.
V rámci této výzvy byla podána 1 žádost o podporu s těmito základními informacemi:
• „Sociální
podnik
Videologic“,
žadatel: Videologic
s.r.o.,
IČ:
22773592,
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015466 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána
elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí 3.321.525,00 Kč.
Nově vzniklý sociální podnik vytvoří 6 pracovních míst, která budou obsazena osobami z cílových skupin
(dále také CS). Pod vedením ředitele sociálního podniku a mentora budou osoby zaškoleny a stanou se
kmenovými zaměstnanci firmy. Hlavním zaměřením žadatele je činnost v oblasti marketingu. Sociální
podnik má jako hlavní podnikatelskou aktivitu nově vzniklou službu – ON LINE MARKETING,
která současně rozvíjí stávající podnikatelskou aktivitu žadatele. Projekt splnil hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 6 tohoto zápisu). Dle požadavku řídícího orgánu OPZ byl vypracován
expertní posudek (příloha č. 7 tohoto zápisu), na základě kterého, projekt splnil minimální bodovou hranici
pro získání podpory (získal 90 bodů).
Členové VKMP obdrželi vytištěné kontrolní listy pro věcné hodnocení žádosti, zpracované externím
hodnotitelem. Dle hodnocení experta je cíl projektové žádosti relevantní, protože se zaměřuje na sociální
podnikání s cílem pomoci osobám, které mají ztížený vstup na trh práce. Podnikatelský plán a proces práce
s CS je přehledný, srozumitelný a efektivní, klíčové aktivity mají logickou návaznost na výstupy a termíny.
Připomínkou experta je, že mentor pro cílovou skupinu zaměstnanou v sociálním podniku by měla být osoba
s dlouhodobými zkušenostmi s prací s touto CS tak, aby individuální prací byly naplňovány jak jejich potřeby
(pracovní návyky, sebejistota, schopnosti time managementu), tak ekonomické zájmy firmy (eliminace
fluktuace, výpadků apod.). V rámci školení pro nové zaměstnance by bylo vhodné kromě povinných školení
(BOZP) zařadit také odborná školení (práce se sociálními sítěmi a platformami, ale rovněž školení soft skills),
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neboť obecně bude CS vyžadovat minimálně pozvolnou sociální a pracovní integraci. Na závěr expert
konstatoval, že žadatel má provozní, finanční a administrativní kapacitu projekt realizovat.
Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium a zdůvodnění bodového hodnocení experta. Po vzájemné diskuzi
se členové VKMP shodli na bodovém hodnocení, které navrhl expert, a toto hodnocení bylo zaznamenáno
do kontrolního listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 50 bodů. Hodnocený
projekt získal ve věcném hodnocení 90 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha č. 8 tohoto
zápisu).
Manažerka pro SCLLD proto navrhla výsledky věcného hodnocení schválit. Jiný návrh nebyl předložen
ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP53/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje,
že projekt společnosti Videologic s.r.o., IČ: 22773592 s názvem „Sociální podnik Videologic“
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015466) získal ve věcném hodnocení 90 bodů a splnil podmínky
věcného hodnocení.
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
Do výzvy byl podán 1 projekt, který splnil podmínky z hlediska přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného
hodnocení. Navrhuje se projekt doporučit ke schválení podpory jeho realizace. Byl vypracován zápis z jednání
VKMP (příloha č. 9 tohoto zápisu), podepsaný všemi členy VKMP. Tento zápis bude sloužit jako podklad
pro závěrečný výběr projektů k realizaci ze strany Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
(dále také VVMP).
Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný návrh. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP54/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje
Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti Videologic s.r.o.,
s názvem
IČ:
22773592
s názvem
„Sociální
podnik
Videologic“
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015466) schválit k realizaci.
Ad 6)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 2019/2 s názvem „Podpora komunitního života
na venkově 2019“

a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
K. Fridrichová seznámila členy VKMP se základními dokumenty nadřazené výzvy Ústeckého kraje z Programu
rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020. Individuální výzva MAS Naděje o.p.s. č. 2019/2 byla vyhlášena 2. září
2019 a příjem žádostí byl ukončen 30. září 2019. Seminář pro žadatele se uskutečnil 10. září 2019. Detailní
informace o výzvě jsou uvedeny v prezentaci (příloha č. 10 tohoto zápisu).
Výzva má 3 oblasti podpory:
1. Podpora akcí zaměřených na rozvoj spolkové činnosti;
2. Podpora akcí zaměřených na rozvoj komunitního života;
3. Podpora akcí zaměřených na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru a sportovních
zařízení v území MAS Naděje o.p.s.
Dokumentace k ukončené výzvě „Podpora komunitního života na venkově 2019“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 11 tohoto zápisu);
• Kritéria věcného hodnocení (příloha č. 12 tohoto zápisu);
• Kontrolní list věcného hodnocení (příloha č. 13 tohoto zápisu);
Kompletní dokumentace výzvy byla členům VKMP zaslána v předstihu na e-mail jako podklad k jednání.
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Podpora komunitního života na venkově 2019“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby podílející
se na hodnocení projektů obsahující postup v případě střetu zájmů/nepodjatosti k hodnoceným projektům.
b) Předvýběr projektů doporučených k podpoře
Na začátku projednávání bylo provedeno šetření o střetu zájmů. Nikdo z přítomných členů VKMP
se nepřihlásil, tzn. že nikdo z členů VKMP není ve střetu zájmů k projednávané žádosti o podporu.
Členům VKMP byly předány kontrolní listy věcného hodnocení sloužící jako pracovní materiál pro členy VKMP
zpracovaný dvěma pracovníky kanceláře MAS Naděje o.p.s. Každý projekt může získat nejvýše 35 bodů,
pro schválení finanční podpory musí získat minimálně 20 bodů.
Ve výzvě č. 2019/2 „Podpora komunitního života na venkově 2019“ byly podány 3 žádosti o podporu:
•
Obec Louka u Litvínova, IČ: 00266043, projekt s názvem „Oživme TÁBOR“, reg. č. 2019/2/01 (žádost
o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové
způsobilé výdaje činí 40.000,00 Kč. Projekt je zaměřen na vybudování odpočinkové zóny nejen
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pro maminky s dětmi, ale zároveň bude sloužit jako místo, kde se budou moci scházet obyvatelé okolních
bytů. Do realizace projektu se zapojí obyvatelé obce. Součástí bude uspořádání slavnostního předání
nového koutku a uspořádání prvního ročníku akce s názvem „Oživme TÁBOR“ za účasti místních
sportovních spolků. Cílem je přilákat obyvatele obce a opět obnovit život na venkově, na veřejných
prostranstvích. Projekt splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 14 tohoto zápisu),
dle podpůrného hodnocení, které provedla kancelář MAS Naděje o.p.s., projekt splnil minimální bodovou
hranici pro finanční podporu (20 bodů) a získal 25 bodů (příloha č. 15 tohoto zápisu). Z tohoto důvodu
bude projekt doporučen k podpoře.
•
Město Meziboří, IČ: 00266086, projekt s názvem „Se světýlkem za Ježíškem“, reg. č. 2019/2/02 (žádost
o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové
způsobilé výdaje činí 40.000,00 Kč. Jedná se o celoměstskou akci, která má světský i duchoví charakter
k navození adventního období ve městě. Akce podporuje celospolečenské setkávání všech věkových
kategorií a různých skupin obyvatel, zejména mládeže. Městem projde lampionový průvod za doprovodu
Dechového orchestru ZUŠ Litvínov, hasiči připraví doprovodný program, např. ohnivou show, malování
přáníček pro Ježíška a vypuštění lampionků štěstí. Součástí je také občerstvení v podobě stánků. Cílem
je vytvoření vhodných podmínek pro kulturní vyžití občanů, setkávání obyvatel všech věkových kategorií
a zapojení dětí, celých rodin a místních spolků do kulturního dění. Projekt splnil hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnost (příloha č. 16 tohoto zápisu), dle podpůrného hodnocení kanceláře MAS Naděje
o.p.s. projekt splnil minimální bodovou hranici pro finanční podporu (20 bodů) a získal 25 bodů (příloha
č. 17 tohoto zápisu). Z tohoto důvodů bude projekt doporučen k podpoře.
•
FrýTajm Osek, p.o., IČ: 07135033, projekt s názvem „Peklo v Oseku 2019“, reg. č. 2019/2/03 (žádost
o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové
způsobilé výdaje činí 40.000,00 Kč. Jedná se o přehlídku a show masek čertů, která pochází z Rakouska
pod názvem Krampus, a uspořádání doprovodného programu a stánkového prodeje. Do akce se zapojí
i neziskové organizace, např. DDM Osek, s tanečním vystoupením dětí či přehlídkou zájmových kroužků.
Místní spolky uspořádají pro návštěvníky soutěže o ceny. Projekt přispěje k rozvoji a propojování
komunitního života občanů města Osek a blízkého okolí. Cílem je nabídnout místní služby a představit
všechny možnosti, jak trávit volný čas nejen pro jednotlivce, ale také pro celé rodiny. Projekt splnil
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 18 tohoto zápisu), dle podpůrného hodnocení
kanceláře MAS Naděje o.p.s. projekt splnil minimální bodovou hranici pro finanční podporu (20 bodů)
a získal 25 bodů (příloha č. 19 tohoto zápisu). Z tohoto důvodu bude projekt doporučen k podpoře.
Členové VKMP se shodli, že žádosti o dotaci získaly dostatečný počet bodů, splnily tak podmínky věcného
hodnocení a budou proto doporučeny k podpoře. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné
připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP55A/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt obec Louka u Litvínova, IČ: 00266043 s názvem „Oživme TÁBOR“
(reg. č. 2019/2/01) získal ve věcném hodnocení 25 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP55B/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt města Meziboří, IČ: 00266086 s názvem „Se světýlkem za Ježíškem“
(reg. č. 2019/2/02) získal ve věcném hodnocení 25 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP55C/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt spolku FrýTajm Osek, p.o., IČ: 07135033 s názvem „Peklo v Oseku 2019“
(reg. č. 2019/2/03) získal ve věcném hodnocení 25 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
Do výzvy byly podány 3 projekty, které splnily podmínky z hlediska přijatelnosti, formálních náležitostí
a věcného hodnocení. Navrhuje se projekty doporučit ke schválení podpory jejich realizace. Byl vypracován
zápis z jednání VKMP (příloha č. 20 tohoto zápisu), podepsaný všemi členy VKMP. Protože všechny projekty
dosáhly stejného počtu bodů, budou v zápise řazeny tak, jak byly doručeny na kancelář MAS Naděje o.p.s.
Tento zápis bude sloužit jako podklad pro závěrečný výběr projektů k realizaci ze strany VVMP.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP56A/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt obce Louka
u Litvínova, IČ: 00266043 s názvem „Oživme TÁBOR“ (reg. č. 2019/2/01) schválit k realizaci.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP56B/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt města Meziboří,
IČ: 00266086 s názvem „Se světýlkem za Ježíškem“ (reg. č. 2019/2/02) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP56C/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt organizace
FrýTajm Osek p.o., IČ: 07135033 s názvem „Peklo v Oseku 2019“ (reg. č. 2019/2/03) schválit
k realizaci.
Ad 7) Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Ad 8) Závěr jednání
K. Fridrichová poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 12,00 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřila: L. Matějovicová

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..

Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3
4
5
6

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

Prezenční listina
Prezentace „Podpora sociálního podnikání – provoz – III.“
Text výzvy „Podpora sociálního podnikání – provoz – III.“
Informace a způsobu hodnocení a výběru projektů
Podrobný popis podporovaných aktivit
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Podpora sociálního podnikání –
provoz – III.“
Expertní posudek projektu „Podpora sociálního podnikání – provoz – III.“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Podpora sociálního podnikání – provoz – III.“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Prezentace „Podpora komunitního života na venkově 2019“
Text výzvy „Podpora komunitního života na venkově 2019“
Kritéria věcného hodnocení
Kontrolní list věcného hodnocení
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Oživme TÁBOR"
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Oživme TÁBOR“
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Se světýlkem za Ježíšem“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Se světýlkem za Ježíškem“
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Peklo v Oseku 2019“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Peklo v Oseku 2019“
Zápis z jednání výběrového orgánu
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