Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2020
z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 9. ledna 2020
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

L. Matějovicová, R. Nachtmann, J. Veverka
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 9,00 hod. a uvedla, že povede jednání společně s členkou VKMP L. Matějovicovou.
Přivítala všechny přítomné členy a omluvila nepřítomné. Přestavila přítomným členům VKMP nového
člena VKMP – J. Veverku, který ve VKMP zastupuje partnera Videologic s.r.o. (soukromý sektor, zájmová
skupina „Ostatní podnikatelé“) zvoleného na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. dne 20. listopadu 2019 místo Obce Braňany zastoupené P. Škantou – starostou obce.
Konstatovala, že VKMP byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. a že 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.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 9. ledna 2020
Řídící jednání předložila návrh programu jednání VKMP dne 9. ledna 2020.
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 9. ledna 2020
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. Volba předsedy Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. B76/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Prorodinná
opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.“ – OPZ
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů na základě návrhu nezávislého hodnotitele
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
7. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. B75/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora
sociálního podnikání – provoz – IV.“ – OPZ
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů na základě návrhu nezávislého hodnotitele
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
8. Diskuze, různé
9. 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. VKMP1/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje program jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
dne 9. ledna 2020.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání VKMP je navrhován R. Nachtmann. 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.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP2A/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Radoslava Nachtmanna ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 9. ledna 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP2B/2020: 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 9. ledna 2020.
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 24. října 2019 a konstatovala, že z tohoto jednání
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
V době od posledního jednání VKMP proběhlo jedno hlasování prostřednictvím per rollam. Dle Jednacího
řádu VKMP se záznam o usnesení schválených per rollam připojuje k zápisu z nejbližšího jednání VKMP
a je schvalován společně s ním. Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášené dne 22. listopadu 2019
a ukončené dne 26. listopadu 2019 (příloha č. 2 tohoto zápisu).
Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 24. října 2019 a hlasování per rollam
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. VKMP3/2020: 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 24. října 2019 a usnesení
z hlasování per rollam. Hlasování per rollam bude přiloženo k zápisu z jednání dne 9. ledna
2020.
Ad 5) Volba předsedy Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 20. listopadu 2019 byli opakovaně
nebo nově zvoleni členové VKMP s účinností od 24. listopadu 2019 na další jednoleté funkční období.
Místo P. Škanty, který jako statutární zástupce obce Braňany nemůže být členem VKMP jako fyzická
osoba, byla zvolena členem VKMP společnost Videologic s.r.o. zastoupená J. Veverkou. Dle aktuálního
znění Statutu MAS Naděje o.p.s. volí VKMP ze svého středu předsedu VKMP. Na základě dosavadních
zkušeností s prací předsedkyně VKMP se navrhuje znovu zvolit do funkce předsedy VKMP Obrnické
centrum sociálních věcí, p.o. zastoupené L. Matějovicovou. Manažerka pro SCLLD vyzvala přítomné
k jiným návrhům nebo připomínkám.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 2
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (L. Matějovicová)
Usnesení č. VKMP4/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. zastoupené Lucií Matějovicovou předsedou
Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Ad 6) Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. B76/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem
„Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.“ – 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 „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.“. Detailní informace
o výzvě jsou uvedeny v prezentaci (příloha č. 3 tohoto zápisu).
Dokumentace k ukončené výzvě „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 4 tohoto zápisu);
• Podrobný popis podporovaných aktivit (příloha č. 5 tohoto zápisu);
• Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (příloha č. 6 tohoto zápisu).
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení
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projektů ve výzvě „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.“. 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 20. září 2019 a příjem žádostí byl ukončen
dne 31. října 2019. Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 4. října 2019.
V rámci této výzvy byla podána 1 žádost o podporu s těmito základními informacemi:
• „Příměstské tábory u koní ve Svinčicích 2020“, žadatel: EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209,
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015731 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána
elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí 719.252,00 Kč.
Účelem projektu je podpořit rodiče pracující na plný úvazek, starající se o děti. Společnost EQUIPARK
o.p.s. nabízí rodičům kvalitně strávený volný čas pro jejich děti v čase jejich pracovní doby. Zároveň
pomáhá i sociálně slabším dětem začlenit se mezi své vrstevníky, trávit svůj volný čas mezi zvířaty
a prohloubit tak jejich vztah k přírodě. Projekt splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
(příloha č. 7 tohoto zápisu). Na základě požadavku řídícího orgánu OPZ byl vypracován expertní
posudek (příloha č. 8 tohoto zápisu). Žadatel podal obdobnou žádost již v přechozí výzvě
č. 832/03_16_047/CLLD_16_01_151) s názvem „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální
zaměstnanosti – III.“. Pro zpracování podpůrného věcného hodnocení byl proto vybrán
nový/nezávislý externí hodnotitel, na základě kterého projekt získal projekt 33,75 bodů, a nesplnil
tak podmínky věcného hodnocení (projekt musí získat minimálně 50 bodů).
Členové VKMP souhlasili s názorem experta, že projekt se sice zaměřuje na problematiku, kterou je
třeba řešit, ale žádost neobsahuje dostatek informací, aby ji bylo možné relevantně posoudit a doporučit
k realizaci. Konkrétní výhrady měli členové VKMP ke stanovení data zahájení projektu současně v den,
kdy má být zahájen první den kurzu. Chybí komentáře způsobu výpočtu indikátorů projektu, analýza
cílové skupiny a její zapojení v průběhu projektu. Neodůvodněný je také rozpočet a výdaje. Výdaje mají
být přiměřené a nezbytné pro realizaci projektu, je třeba výši výdajů detailně zdůvodnit. Přes uvedené
výhrady VKMP doporučuje žadateli podat žádost opakovaně s tím, aby si detailně prostudoval
prezentaci MAS Naděje o.p.s., ve které je uvedena řada konkrétních kroků, na co a jak se v žádosti
zaměřit, a jak ji zpracovat, aby byla úspěšná.
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 33,75 bodů a nesplnil tak podmínky věcného
hodnocení (příloha č. 9 tohoto zápisu).
Manažerka pro SCLLD 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. VKMP5/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
se ztotožňuje s výsledky věcného hodnocení, plynoucího z expertního posudku
zpracovaného externím hodnotitelem. Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. konstatuje, že projekt společnosti EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209 s názvem
„Příměstské tábory u koní ve Svinčicích 2020“ (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015731)
získal ve věcném hodnocení 33,75 bodů a nesplnil podmínky věcného hodnocení.
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
Protože projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení, navrhuje se tuto žádost nedoporučit VVMP
ke schválení podpory jeho realizace. O této skutečnosti byl vypracován zápis (příloha č. 10 tohoto
zápisu), podepsaný všemi přítomnými členy VKMP. 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. VKMP6/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
nedoporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt
společnosti EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209 s názvem „Příměstské tábory u koní
ve Svinčicích 2020“ (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015731) schválit k realizaci.
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Ad 7) Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. B75/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem
„Podpora sociálního podnikání – provoz – IV.“ – OPZ
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
V úvodu manažerka pro SCLLD opět shrnula 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 – IV.“. Detailní informace o výzvě jsou uvedeny
v prezentaci (příloha č. 11 tohoto zápisu).
Dokumentace k ukončené výzvě „Podpora sociálního podnikání – provoz – IV.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 12 tohoto zápisu);
• Podrobný popis podporovaných aktivit (příloha č. 13 tohoto zápisu);
• Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (příloha č. 14 tohoto zápisu).
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení
projektů ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – provoz – IV.“. 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. Přihlásila se L. Matějovicová, že je
ve střetu zájmu k projednávané žádosti, tudíž se zdrží hlasování a jakýchkoliv připomínek
k projednávané žádosti o podporu. L. Matějovicová je členkou Dozorčí rady společnosti K srdci klíč,
o.p.s., kde je ředitelem K. Komárek (ve společnosti Zelený klíč, s.r.o. je K. Komárek jedním
ze společníků).
Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena dne 20. září 2019 a příjem žádostí byl ukončen
dne 8. listopadu 2019 (výzva byla prodloužena, původní termín ukončení byl 31. října 2019).
Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 4. října 2019.
V rámci této výzvy byla podána 1 žádost o podporu s těmito základními informacemi:
• „Zelený klíč – rozšíření do obcí“, žadatel: Zelený klíč, s.r.o., IČ: 08502161,
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015826 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána
elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí 1.997.500,00 Kč.
Prostřednictvím rozvoje sociálního podniku (nová pracovní místa a nástroje) dojde k rozšíření jeho
služeb a činnosti především na další území Mostecka, Litvínovska a Teplicka. Budou vytvořena
2 nová pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce s bydlištěm na území MAS Naděje
o.p.s. V rámci projektu bude realizována rozšiřující činnost stávajícího sociálního integračního
podniku. Cílové skupiny projektu jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby
se zdravotním postižením (v I. stupni postižení a osoby zdravotně znevýhodněné). Projekt splnil
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 15 tohoto zápisu). Na základě požadavku
řídícího orgánu OPZ byl vypracován expertní posudek (příloha č. 16 tohoto zápisu), ve kterém
projekt získal 96,25 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení (projekt musí získat minimálně
50 bodů).
Členové VKMP souhlasili s názorem experta, že žádost je velmi dobře zpracovaná a má potenciál
řešit/vyřešit problémy cílové skupiny, tj. osob se znevýhodněním, v řadě případů kumulovaným. Projekt
se zaměřuje na úklid veřejného prostranství v sociálně vyloučených lokalitách okresu Most,
resp. na dalším území mimo město Most. Žadatel naplňuje všechny principy sociálního podnikání (princip
sociální, ekonomický, environmentální a lokální). Žadatel již je integračním podnikem a má tedy v této
oblasti značné zkušenosti. V rámci projektu bude realizována nová aktivita dle bodu f) rozšíření činností
podniku na nové území na základě poptávky, jíž by za stávající kapacity nemohl sociální podnik
uspokojit. V rámci této rozvojové aktivity budou vytvořena 2 nová integrační místa pro 4 osoby z cílových
skupin (předpokládá se fluktuace pracovníků). Poptávka po službách vychází ze zkušeností v rámci
předešlé činnosti žadatele (žadatel je již fungujícím sociálním podnikem) a byla rovněž relevantně
ověřena dotazníkovým šetřením v dotčených obcích MAS Naděje o.p.s. Efektivita rozpočtu odpovídá
záměru a indikátorům projektu. VKMP reflektuje upozornění expertního hodnotitele na položku 1.4.5
Nájem prostor – šatna/sklad v hodnotě 60.000,00 Kč, nicméně v Podnikatelském plánu je jasně
uvedeno, že se jedná o prostor využívaný primárně zástupci cílové skupiny.
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 96,25 bodů a splnil tak podmínky věcného
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hodnocení (příloha č. 17 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: 2
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (L. Matějovicová)
Usnesení č. VKMP7/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
se ztotožňuje s výsledky věcného hodnocení, plynoucího z expertního posudku
zpracovaného externím hodnotitelem. Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. konstatuje, že projekt společnosti Zelený klíč, s.r.o., IČ: 08502161 s názvem „Zelený
klíč – rozšíření do obcí“ (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015826) získal ve věcném
hodnocení 96,25 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. 18 tohoto zápisu), podepsaný všemi přítomnými členy VKMP.
Tento zápis bude sloužit jako podklad pro závěrečný výběr projektů k realizaci ze strany VVMP.
Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný návrh, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 2
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (L. Matějovicová)
Usnesení č. VKMP8/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
Zelený klíč, s.r.o., IČ: 08502161 s názvem „Zelený klíč – rozšíření do obcí“
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015826) schválit k realizaci.
Ad 8) Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Ad 9) Závěr jednání
K. Fridrichová poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 11,30 hod.
Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: R. Nachtmann

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..

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

1
2
3
4
5
6
7

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

8
9
10
11
12
13
14
15

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

Příloha č. 16
Příloha č. 17
Příloha č. 18

Prezenční listina
Hlasování per rollam vyhlášené dne 22. listopadu 2019
Prezentace „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.“
Text výzvy „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.“
Podrobný popis podporovaných aktivit
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Příměstské tábory u koní
ve Svinčicích 2020“
Expertní posudek projektu „Příměstské tábory u koní ve Svinčicích 2020“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Příměstské tábory u koní se Svinčicích 2020“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Prezentace „Podpora sociálního podnikání – provoz – IV.“
Text výzvy „Podpora sociálního podnikání – provoz – IV.“
Podrobný popis podporovaných aktivit
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Zelený klíč – rozšíření
do obcí“
Expertní posudek projektu „Zelený klíč – rozšíření do obcí“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Zelený klíč – rozšíření do obcí“
Zápis z jednání výběrového orgánu
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