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Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash): 4plO5P
Zkrácený název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
Železnohorský region

Projekt

Číslo programu: 06 
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_15_003 
Název výzvy: 6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2

Název projektu CZ: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
Železnohorský region
Název projektu EN: Improve management and administration skills LAG 
Železnohorský region

Anotace projektu:
Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS ŽR v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR. V rámci realizace projektu dojde k zajištění 
chodu kanceláře MAS, administraci vyhlášených výzev v rámci PR IROP, PRV, Zam a ŽP, sběru 
projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu. 
Realizace projektu přispěje i k animacím školských zařízení a jejich metodické pomoci při realizaci 
šablon. 

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2016
Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 96

Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61
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Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba: Ne
Veřejná podpora: Ne
Partnerství veřejného a soukromého sektoru: Ne
CBA: Ne
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni: Ne
Režim financování: Kombinovaná ex-post

:

Specifické cíle 

Číslo programu, Název programu 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo investiční priority, Název investiční 
priority

06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně 
vedených strategií místního rozvoje

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle
TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti 
chudobě

Číslo, Název

06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a 
administrativních schopností MAS

Procentní podíl 100,00
Kategorie regionu:

Více rozvinuté 0,00
Méně rozvinuté 100,00

Popis projektu 

Anotace projektu
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Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS ŽR v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR. V rámci realizace projektu dojde k zajištění 
chodu kanceláře MAS, administraci vyhlášených výzev v rámci PR IROP, PRV, Zam a ŽP, sběru 
projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu. 
Realizace projektu přispěje i k animacím školských zařízení a jejich metodické pomoci při realizaci 
šablon. 

Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší zajištění a nastavení procesů v rámci vyváženého udržitelného rozvoje venkova na 
základě jeho potřeb a možností. Dále řeší nastavení procesů a realizaci aktivit v rámci zvýšení 
konkurenceschopnosti regionu v širším pojetí regionů EU. Projekt řeší komplexní zvyšování kvalifikace 
lidského potenciálu ve formě cíleného vzdělávání členů orgánů a obyvatel regionu a dané komunity. 

Jaké jsou příčiny problému?
Dosavadní nekoncepčnost řešení v otázce komunitní organizace udržitelného regionálního rozvoje s 
vazbou na konkurenceschopnost, tedy i ekonomiku regionu.

Co je cílem projektu? 
Cílem projektu je příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Železnohorský region pro programové období 2014-2020 za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Předmětem projektu je zajištění administrativního chodu kanceláře MAS ŽR, realizace projektových 
záměrů v rámci programových rámců IROP, PRV, Životní prostředí a Zaměstnanost, které vychází z 
připravené Strategie Komunitně vedeného rozvoje MAS ŽR. V rámci realizace projektu dojde také k 
propagaci činnosti a území MAS, realizovaných projektů a samotné SCLLD tak, aby byly naplněny 
monitorovací indikátory. 
MAS v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bude řešit podporu místních 
potřeb venkovského regionu , která povede k rozvoji spolupráce aktérů v území. MAS bude plnit 
koordinační roli při realizaci projektů ve prospěch rozvoje venkova, a to na základě znalosti místních 
podmínek a široké spolupráci s místními aktéry. 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? 
V rámci realizace projektu dojde k zajištění dlouhodobé stabilizace činnosti organizace MAS v reakci 
na aktuální potřeby regionu. To povede k úspěšnému naplnění realizace SCLLD, což bude mít za 
pozitivní následek další rozvoj navazujících činností a aktivit v regionu, které zvýší jeho 
konkurenceschopnost v rámci budoucí hospodářské stability.  

MAS v rámci realizace SCLLD přispěje k:
- Snížení nezaměstnanosti ve venkovské oblasti a zvýšení uplatňování uchazečů na trhu práce 
zvýšením počtu pracovních míst na venkově
- Stabilizaci obyvatelstva zvyšováním a změnami jeho kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí
- Podpoře podnikatelských příležitostí, včetně zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do 
lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti
- Využití rozvojového potenciálu venkova ( lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní služby, 
schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a uživení kulturního života).
- Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru.
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- Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a 
dostupnosti sítí služeb (sociálních, zdravotních a návazných).
- Podpoře rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků), podpora rozvoje vzájemné spolupráce 
firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění 
technických i netechnických inovací.
- Zachování a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny vč. 
ochrany před povodněmi, koordinace agroenviromentálních opatření.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány? 
V rámci projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, která v regionu plní koordinační roli při 
realizaci projektů v rámci SCLLD MAS ŽR. V rámci projektu budou administrovány a vyhlašovány výzvy 
a následné realizace projektů v rámci IROP, PRV, Životní prostředí a Zaměstnanost, a dále budou 
řešeny animace pro školská zařízení v regionu.

V rámci realizace projektu budou řešeny následující aktivity
1) přípravné a podpůrné činnosti (příprava strategie CLLD a vzdělávání zaměstnanců)
2) provozní činnost MAS (aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD, vzdělávání zaměstnanců a 
povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o 
podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení 
složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu a další)
3) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
4) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Popis realizačního týmu projektu :
Realizační tým je stanoven jako stabilní tým složený s odborníků v regionu, kteří jsou členy jeho 
orgánů nebo v regionu dlouhodobě působí. Součástí realizačního týmu jsou členové orgánů: 
představenstvo, výběrová komise a kontrolní výbor a administrativní tým složený z pracovníků 
kanceláře MAS a hlavní účetní, dále z odborníků na speciální oblasti (právní služby, facilitace 
komunitních procesů a další dle aktuálních potřeb)

Složení administrativního týmu a rozdělení kompetencí a úkolů: 
1) Hlavní manažer na pracovní smlouvu na plný úvazek
- zodpovídá za kompletní realizaci SCLLD - jedná s žadateli a úřady v rámci SCLLD jménem MAS,
- úkoluje administrativní pracovníky, spolupracuje s odborníky a tematickými pracovními skupinami,
- administruje procesy výzev, žádostí a aktivit v rámci SCLLD,
- zajišťuje monitoring naplňování indikátorů SCLLD,
- provádí evaluaci SCLLD.

2) Administrativní pracovníci pro SCLLD - v roce 2016 částečný úvazek na DPČ, od roku 2017 na 
pracovní smlouvu na plný úvaze
- administruje procesy žádostí v rámci SCLLD,
- administruje procesy výzev, žádostí a aktivit v rámci SCLLD,
- jedná se žadateli v území,
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- zajišťují doprovodné procesy naplňování SCLLD,
- zajišťují chod kanceláře MAS.

3) Administrativní pracovníci pro SCLLD - na částečný pracovní úvazek na DPČ 
- administrují procesy žádostí v rámci SCLLD,
- jedná se žadateli v území,
- zajišťují doprovodné procesy naplňování SCLLD,
- zajišťují chod kanceláře MAS.

Odborní dodavatelé služeb:
1) Hlavní účetní 
- provádí úkony spojené s účetnictvím a hospodařením MAS v rámci naplňování SCLLD.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? 
MAS pravidelně informuje všemi svými vlastními komunikačními cestami subjekty a obyvatele 
regionu o aktivitách realizovaných v rámci SCLLD, které jsou detailně popsány v SCLLD v kap. 4.4. 
komunikační aktivity a jsou to:
1) Web: www.zeleznohorsky-region.cz 
2) Zpravodaj - vydáván 1x ročně 
3) Kancelář: osobní konzultace v kanceláři MAS nebo po domluvě i v regionu
4) Elektronická aktuální komunikace: E-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz 
5) Měsíční kalendář akcí v regionu
6) Měsíční článek - aktuální téma v regionu 
7) Propagační materiály regionu
8) Veletrhy a výstavy - informace pro širší okruh návštěvníků
V další rovině informuje o dění v regionu a výstupech projektu prostřednictvím spolupráce se 
subjekty v území: lokální média, informační centra, zpravodaje obcí, pořadatelé akcí, aj.

V čem je navržené řešení inovativní? 
V komunitním přístupu koordinace regionálního rozvoje v regionu.

Jaká existují rizika projektu? 
Jako největší riziko realizace daného projektu a samotné realizace SCLLD se jeví posunutí zahájení 
programovacího období, což je spojeno s rizikem nenaplňování nastavených indikátorů dle časového 
harmonogramu. S tímto vědomím MAS stanovila vysokou reálnost indikátorů s ohledem na detailní 
znalost území v podobě zásobníku projektů a nosných aktivit.
Rizikem je nastavení detailního finančního plánu, který je rozdělen do jednotlivých položek na celé 
realizované období. Z tohoto důvodu může docházet k nevyčerpání některých položek oproti jiným 
přečerpaným. I když MAS pracovala s letitými zkušenosti v území, nikdy nelze eliminovat riziko 
vstupu jiných vlivů, jakými jsou např. ekonomická situace a hospodářský a geopolitický vývoj ČR a EU.  
Další riziko - personální změny administrativního týmu, je eliminováno na minimum ve formě silného 
širšího realizačního týmu, který je plně seznámen s procesy administrace SCLLD a z jeho řad lze 
vygenerovat další členy administrativního týmu. Stabilizovat lidské zdroje se MAS daří cestou výchovy 
mladých budoucích spolupracovníků z řad studentů univerzity Pardubice. 
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Cílová skupina 

Cílová skupina:
Osoby podílející se na plnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Popis cílové skupiny:
Osobami, kteří se především podílejí na plnění SCLLD jsou členové volených orgánů (představenstvo 
vč. předsedy a místopředsedy, výběrová komise, kontrolní komise), členové pracovních tematických 
skupin a komisí a osoby, které jsou v pracovně-právním vztahu k MAS. Dále MAS bude využívat 
odborné dodavatele služeb (např. účetní, auditorské a facilitační a další služby, dle aktuálních potřeb)

Hlavními přínosy pro tuto cílovou skupinu je získání finančních prostředků pro podporované aktivity v 
rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR (přípravné, podpůrné, 
provozní činnosti a animace strategie CLLD a školských zařízení v OP VVV). Finanční prostředky budou 
využity na zajištění činnosti a chodu kanceláře MAS ŽR, která koordinuje aktivity v rámci realizace 
SCLLD MAS ŽR a realizaci programových rámců IROP, PRV, Životní prostředí a Zaměstnanost.

Subjekty projektu 

Typ subjektu: Žadatel/příjemce
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: MAS Železnohorský region, z.s.
Jméno:
Příjmení:
IČ: 27009076
IČ zahraniční:
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Spolek
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 23. 8. 2005
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců: 2,00
Roční obrat (EUR): 69 141,09
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):

35 488,70

Velikost podniku: Mikropodnik
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne
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Adresy subjektu 

Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Pardubický kraj
Název okresu: Chrudim
Název ORP: Chrudim
Městská část:
Obec: Heřmanův Městec
Část obce: Heřmanův Městec
Ulice: náměstí Míru
PSČ: 538 03
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:

288

Kód druhu čísla
domovního:

1

WWW: www.zeleznohorsky-region.cz

Osoby subjektu 

Titul před jménem:
Jméno: Josef
Příjmení: Blažek
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: +420606627506
Email: jos.blazek@email.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Titul před jménem: Bc.
Jméno: Martin
Příjmení: Písař
Titul za jménem: DiS.
Telefon:
Mobil: +420725156016
Email: mas@zeleznohorsky-region.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:
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Účty subjektu 

Název účtu příjemce: 000035-4965380247
Kód banky: 0100 - Komerční banka, a.s. 
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO: 35
Základní část ABO: 4965380247

Umístění 

Dopad projektu:

CZ053 Pardubický 
kraj

CZ0531 Chrudim 5304 Chrudim 571385 
Heřmanův 
Městec

571385 
Heřmanův 
Městec

Místo realizace:

CZ053 Pardubický 
kraj

CZ0531 Chrudim 5304 Chrudim 571385 
Heřmanův 
Městec

571385 
Heřmanův 
Městec

Klíčové aktivity 
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Název klíčové aktivity: Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS 

Název klíčové aktivity: Animace MAS

Etapy projektu 

Pořadí etapy: 1
Název etapy: 1. etapa 2016
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2016
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 8
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR:
1) přípravné a podpůrné činnosti (příprava strategie CLLD a vzdělávání zaměstnanců)
2) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF a další)
3) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
4) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 2
Název etapy: 2. etapa 2016
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2016
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD a 
další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
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pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 3
Název etapy: 1. etapa 2017
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2017
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, 
příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných 
předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech 
fázích projektu, monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 4
Název etapy: 2. etapa 2017
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD  
a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 5
Název etapy: 3. etapa 2017
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
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Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD  
a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 6
Název etapy: 1. etapa 2018
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, 
příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných 
předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech 
fázích projektu, monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 7
Název etapy: 2. etapa 2018
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD  
a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3
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Pořadí etapy: 8
Název etapy: 3. etapa 2018
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 9
Název etapy: 1. etapa 2019
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, 
příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných 
předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech 
fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 10
Název etapy: 2. etapa 2019
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Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 11
Název etapy: 3. etapa 2019
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 12
Název etapy: 1. etapa 2020
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
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Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, 
příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných 
předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech 
fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 13
Název etapy: 2. etapa 2020
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 14
Název etapy: 3. etapa 2020
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
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V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 15
Název etapy: 1. etapa 2021
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, 
příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných 
předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech 
fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 16
Název etapy: 2. etapa 2021
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
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Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 17
Název etapy: 3. etapa 2021
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 18
Název etapy: 1. etapa 2022
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2022
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
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budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 19
Název etapy: 2. etapa 2022
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 20
Název etapy: 3. etapa 2022
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
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aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 21
Název etapy: 1. etapa 2023
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2023
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, 
příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných 
předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech 
fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 22
Název etapy: 2. etapa 2023
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
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1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 23
Název etapy: 3. etapa 2023
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4
Popis etapy:
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů 
pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP 
Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace 
projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy 
budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.
V rámci etapy dojde k zajištěních chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat 
aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich 
Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:
1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných 
orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, 
administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek 
projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, 
evaluace a monitoring SCLLD  a další)
2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, 
besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení 
pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Rozpočet roční

Kód Název Částka 
celkem

Procento

 1 Celkové výdaje 16 648 
602,31

100,00 

 1.1 Celkové způsobilé výdaje 16 616 
902,31

99,81 

 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 135 000,00 0,81 
 1.1.1.1 Pořízení majetku 135 000,00 100,00 
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 1.1.1.1.1 pořízení drobného majetku 135 000,00 100,00 
 1.1.1.1.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 16 481 

902,31
99,19 

 1.1.2.1 Osobní náklady 7 951 739,60 48,25 
 1.1.2.1.1 Mzdové náklady 4 838 000,00 60,84 
 1.1.2.1.2 Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem za zaměstnance
1 644 920,00 20,69 

 1.1.2.1.3 Zákonné pojištění odpovědnosti 20 319,60 0,26 
 1.1.2.1.4 Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP) 1 448 500,00 18,22 
 1.1.2.2 Režijní výdaje 815 000,00 4,94 
 1.1.2.2.1 Spotřeba energie, vody, plynu 100 000,00 12,27 
 1.1.2.2.2 Svoz odpadu 0,00 0,00 
 1.1.2.2.3 Poštovné, telefonní, internetové poplatky 405 000,00 49,69 
 1.1.2.2.4 Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek 120 000,00 14,72 
 1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře 190 000,00 23,31 
 1.1.2.3 Spotřeba materiálu 580 000,00 3,52 
 1.1.2.4 Cestovné 659 000,00 4,00 
 1.1.2.4.1 Cestovné, stravné, ubytování 659 000,00 100,00 
 1.1.2.4.2 Spotřeba PHM 0,00 0,00 
 1.1.2.5 Nákupy služeb 4 456 000,00 27,04 
 1.1.2.5.1 Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, 

konference,výstavy atd.) 
444 000,00 9,96 

 1.1.2.5.2 Externí audit 280 000,00 6,28 
 1.1.2.5.3 Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z 

územní působnosti žadatele
700 000,00 15,71 

 1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie 2 624 000,00 58,89 
 1.1.2.5.5 Catering 408 000,00 9,16 
 1.1.2.6 Publicita projektu 2 020 162,71 12,26 
 1.1.2.6.1 Povinná publicita 375 000,00 18,56 
 1.1.2.6.2 Informační a propagační nástroje 1 645 162,71 81,44 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 31 700,00 0,19 

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód Částka za 
1.rok

Částka za 
2.rok

Částka za 
3.rok

Částka za 
4.rok

Částka za 
5.rok

Částka za 
6.rok

Částka za 
7.rok

Částka za 
8.rok

Částka za 
9.rok

Částka za 
10.rok

Částka 
celkem

Procento

 1 1 488 393,80 1 870 096,20 2 312 491,60 2 162 491,60 2 162 491,60 2 237 491,60 2 162 491,60 2 252 654,31 0,00 0,00 16 648 602,31 100,00 
 1.1 1 486 393,80 1 867 096,20 2 308 041,60 2 158 041,60 2 158 041,60 2 233 041,60 2 158 041,60 2 248 204,31 0,00 0,00 16 616 902,31 99,81 
 1.1.1 10 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 135 000,00 0,81 
 1.1.1.1 10 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 135 000,00 100,00 
 1.1.1.1.1 10 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 135 000,00 100,00 
 1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2 1 476 393,80 1 847 096,20 2 303 041,60 2 153 041,60 2 153 041,60 2 153 041,60 2 153 041,60 2 243 204,31 0,00 0,00 16 481 902,31 99,19 
 1.1.2.1 687 393,80 941 096,20 1 058 041,60 1 058 041,60 1 058 041,60 1 058 041,60 1 058 041,60 1 033 041,60 0,00 0,00 7 951 739,60 48,25 
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 1.1.2.1.1 389 000,00 561 000,00 648 000,00 648 000,00 648 000,00 648 000,00 648 000,00 648 000,00 0,00 0,00 4 838 000,00 60,84 
 1.1.2.1.2 132 260,00 190 740,00 220 320,00 220 320,00 220 320,00 220 320,00 220 320,00 220 320,00 0,00 0,00 1 644 920,00 20,69 
 1.1.2.1.3 1 633,80 2 356,20 2 721,60 2 721,60 2 721,60 2 721,60 2 721,60 2 721,60 0,00 0,00 20 319,60 0,26 
 1.1.2.1.4 164 500,00 187 000,00 187 000,00 187 000,00 187 000,00 187 000,00 187 000,00 162 000,00 0,00 0,00 1 448 500,00 18,22 
 1.1.2.2 65 000,00 90 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 815 000,00 4,94 
 1.1.2.2.1 0,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 100 000,00 12,27 
 1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.3 30 000,00 45 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 405 000,00 49,69 
 1.1.2.2.4 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 120 000,00 14,72 
 1.1.2.2.5 20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 190 000,00 23,31 
 1.1.2.3 40 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 580 000,00 3,52 
 1.1.2.4 30 000,00 60 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 94 000,00 0,00 0,00 659 000,00 4,00 
 1.1.2.4.1 30 000,00 60 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 94 000,00 0,00 0,00 659 000,00 100,00 
 1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.5 411 000,00 471 000,00 635 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 599 000,00 0,00 0,00 4 456 000,00 27,04 
 1.1.2.5.1 57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 45 000,00 0,00 0,00 444 000,00 9,96 
 1.1.2.5.2 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 280 000,00 6,28 
 1.1.2.5.3 70 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 700 000,00 15,71 
 1.1.2.5.4 230 000,00 230 000,00 394 000,00 344 000,00 344 000,00 344 000,00 344 000,00 394 000,00 0,00 0,00 2 624 000,00 58,89 
 1.1.2.5.5 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 30 000,00 0,00 0,00 408 000,00 9,16 
 1.1.2.6 243 000,00 225 000,00 325 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 327 162,71 0,00 0,00 2 020 162,71 12,26 
 1.1.2.6.1 60 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 375 000,00 18,56 
 1.1.2.6.2 183 000,00 180 000,00 280 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 282 162,71 0,00 0,00 1 645 162,71 81,44 
 1.2 2 000,00 3 000,00 4 450,00 4 450,00 4 450,00 4 450,00 4 450,00 4 450,00 0,00 0,00 31 700,00 0,19 

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Žádost o podporu
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 16 648 602,31
Celkové nezpůsobilé výdaje: 31 700,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 16 616 902,31
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 16 616 902,31
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 15 786 057,19
Národní veřejné zdroje: 0,00
Podpora celkem: 15 786 057,19
Vlastní zdroj financování: 830 845,12
% vlastního financování: 5,00
Zdroj financování vlastního podílu: Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region: 0,00

Finanční plán 
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Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 20. 9. 2016
Etapa: 1 1 1. etapa 2016
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 527 510,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 527 510,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 20. 1. 2017
Etapa: 2 2 2. etapa 2016
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 958 883,60
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 958 883,60
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 20. 5. 2017
Etapa: 3 3 1. etapa 2017
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 534 883,60
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 534 883,60
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 4
Datum předložení: 20. 9. 2017
Etapa: 4 4 2. etapa 2017
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
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Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 653 365,40
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 653 365,40
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 20. 1. 2018
Etapa: 5 5 3. etapa 2017
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 678 847,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 678 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 6
Datum předložení: 20. 5. 2018
Etapa: 6 6 1. etapa 2018
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 786 847,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 7
Datum předložení: 20. 9. 2018
Etapa: 7 7 2. etapa 2018
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 619 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 619 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
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Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 8
Datum předložení: 20. 1. 2019
Etapa: 8 8 3. etapa 2018
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 902 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 902 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 9
Datum předložení: 20. 5. 2019
Etapa: 9 9 1. etapa 2019
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 786 847,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 10
Datum předložení: 20. 9. 2019
Etapa: 10 10 2. etapa 2019
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 619 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 619 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 11
Datum předložení: 20. 1. 2020
Etapa: 11 11 3. etapa 2019
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Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 752 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 752 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 12
Datum předložení: 20. 5. 2020
Etapa: 12 12 1. etapa 2020
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 786 847,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 13
Datum předložení: 20. 9. 2020
Etapa: 13 13 2. etapa 2020
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 619 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 619 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 14
Datum předložení: 20. 1. 2021
Etapa: 14 14 3. etapa 2020
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 752 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 752 097,20
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Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 15
Datum předložení: 20. 5. 2021
Etapa: 15 15 1. etapa 2021
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 786 847,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 16
Datum předložení: 20. 9. 2021
Etapa: 16 16 2. etapa 2021
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 694 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 694 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 17
Datum předložení: 20. 1. 2022
Etapa: 17 17 3. etapa 2021
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 752 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 752 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 18
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Datum předložení: 20. 5. 2022
Etapa: 18 18 1. etapa 2022
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 786 847,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 19
Datum předložení: 20. 9. 2022
Etapa: 19 19 2. etapa 2022
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 619 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 619 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 20
Datum předložení: 20. 1. 2023
Etapa: 20 20 3. etapa 2022
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 752 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 752 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 21
Datum předložení: 20. 5. 2023
Etapa: 21 21 1. etapa 2023
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 733 509,91
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Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 733 509,91
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 22
Datum předložení: 20. 9. 2023
Etapa: 22 22 2. etapa 2023
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 630 597,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 630 597,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 23
Datum předložení: 20. 1. 2024
Etapa: 23 23 3. etapa 2023
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 884 097,20
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 884 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ano

Kategorie intervencí 

Tematický cíl

Kód: 09
Název: Podpora sociálního začleňování a boj proti 

chudobě a jakékoliv diskriminaci
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Název specifického cíle: Posílení kapacit komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zlepšení řídících a 
administrativních schopností MAS

Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 15 786 057,19

Oblast intervence

Kód: 097
Název: Iniciativy v oblasti místního rozvoje se 

zapojením místních komunit ve městech a 
na venkově

Název specifického cíle: Posílení kapacit komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zlepšení řídících a 
administrativních schopností MAS

Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 15 786 057,19
Koeficient klimatické změny: 0,00
Podskupina: Ostatní
Skupina: Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 15 786 057,19

Vedlejší téma ESF

Kód: 24
Název: Jiné nespecifikované služby
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 15 786 057,19

Mechanismus územního plnění

Kód: 06
Název: Iniciativy pro místní rozvoj se zapojením 

místních komunit
Procentní podíl: 100
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Indikativní alokace: 15 786 057,19

Lokalizace

Kód: CZ053
Název: Pardubický kraj
NUTS2: Severovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 15 786 057,19

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 

obyvatel)
Procentní podíl: 1,74000000000001
Indikativní alokace: 274 677,40
Kód: 02
Název: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 

obyvatel)
Procentní podíl: 7,21
Indikativní alokace: 1 138 174,72
Kód: 03
Název: Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl: 91,05
Indikativní alokace: 14 373 205,07

Indikátory 

Kód indikátoru: 82000
Název indikátoru: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a 
konferencí 
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2016
Cílová hodnota: 98,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: Aktivity
Typ indikátoru: Výstup
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Definice indikátoru:
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a 
ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků 
(přednášející, lektoři, panelisté, VIP hosté atd.)
Popis hodnoty:
V rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, dojde 
vždy ke každé vyhlášené výzvě seminář pro potencionální žadatele a následně po výběru projektu a 
podpisu dohody s řídícím orgánem dojde k uspořádání semináře pro realizátory. MAS bude 
vyhlašovat každý rok 1 výzvu pro 1 programový rámec. MAS má připravený programový rámec pro 
IROP (7 x2), PRV (6 x2), ŽP (6 x2) a Zaměstnanost (6 x2). Celkem tedy 50 seminářů v rámci realizace 
výzev.

MAS dále uskuteční každý rok 3 PR akce, které budou zaměřeny na propagaci MAS a představení 
realizovaných projektů - Dny Železnohorského region, Železnohorský region žije, Podzimní slavnosti. 
Celkem tedy 24 PR akcí.

MAS každý rok udělá 3 workshopy k realizaci SCLLD. Workshopy budou k představení jednotlivých 
programových rámců a SCLLD, min. jeden workshop bude určen pro školská zařízení. Celkem 24 
workshopů.

V rámci realizace SCLLD bude docházet k osobním konzultacím, ať už v kanceláři MAS nebo u v území 
MAS. Konzultace budou zaměřeny na SCLLD a její programové rámce IROP, PRV, OP Zaměstnanost a 
Životní prostředí, a také budou probíhat konzultace v rámci animaci školských zařízení. 

Kód indikátoru: 93508
Název indikátoru: Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2016
Cílová hodnota: 25,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: výzvy
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu v rámci 
integrované strategie vyhlašovaná nositelem integrovaného nástroje, ze které vyplynuly schválené 
projekty k financování z OP místní akční skupinou (MAS).
Popis hodnoty:
MAS vyhlásí každý rok jednu výzvu pro každý programový rámec. MAS má programové rámce pro 
IROP (7 výzev 2016 - 2022,) PRV (6 výzev 2016- 2021), Životní prostředí (6 výzev -2017 - 2022) a 
Zaměstnanost  (6 výzev - 2016 - 2021) 

Veřejné zakázky 
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Pořadové číslo veřejné zakázky: 0001
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Účetní služby  pro MAS Železnohorský region 

2016 - 2019
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

1. 7. 2016

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Účetní služby  pro MAS Železnohorský region 

2016 - 2019
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

31. 7. 2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

370 248,00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 370 248,00
Bez DPH - způsobilé výdaje: 370 248,00
S DPH - způsobilé výdaje: 448 000,08

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
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Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

1

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

13 223,14

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

2

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

52 869,56
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Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

3

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

22 038,57

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

4

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

22 038,57

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

5
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Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

22 038,56

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

6

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

7

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
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Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

8

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

9

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

10

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
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Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

11

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 370 247,93
S DPH: 448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 
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Pořadové číslo veřejné zakázky: 0002
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Účetní služby pro MAS Železnohorský region 

2020 - 2023
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2019

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Účetní služby pro MAS Železnohorský region 

2020 - 2023
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2019

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

476 033,05

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 476 033,05
Bez DPH - způsobilé výdaje: 476 033,05
S DPH - způsobilé výdaje: 575 999,99

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky



39

Sestava vytvořena v MS2014+ ORBLAJOS 24.5.2016 15:18

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

12

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

13

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42
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Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

14

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

15

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

16
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Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

17

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

18

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
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Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

19

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

20

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

21

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
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Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

22

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

23

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 476 033,05
S DPH: 575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 
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Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0003
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2016
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

1. 7. 2016

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2016
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

31. 7. 2016
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

123 966,94

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 123 966,94
Bez DPH - způsobilé výdaje: 123 966,94
S DPH - způsobilé výdaje: 150 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

2
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Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

123 966,94

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 123 966,94
S DPH: 150 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 
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Pořadové číslo veřejné zakázky: 0004
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2017
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2016

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2017
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

123 966,94

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 123 966,94
Bez DPH - způsobilé výdaje: 123 966,94
S DPH - způsobilé výdaje: 150 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
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Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

4

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

82 644,62

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 123 966,94
S DPH: 150 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

5

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
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Bez DPH: 123 966,94
S DPH: 150 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0005
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
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Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2018
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2017

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2018
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2017

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

165 289,25

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje: 165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje: 199 999,99

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:
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Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

6

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

82 644,63

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

7

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
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S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

8

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 
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Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0006
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2019
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2018

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2019
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2018

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

165 289,25

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje: 165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje: 199 999,99

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
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Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

9

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

82 644,63

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
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Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

10

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

11

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 
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Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0007
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2020
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2019

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2020
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH:
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2019

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

165 289,25



57

Sestava vytvořena v MS2014+ ORBLAJOS 24.5.2016 15:18

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje: 165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje:

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

12

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

82 644,63

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
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Bez DPH: 165 289,25
S DPH:
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

13

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH:
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

14

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH:
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 
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Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0008
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2021
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2020

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2021
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
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Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2020

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

165 289,25

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje: 165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje: 199 999,99

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby
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Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

15

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

82 644,63

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

16

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

17

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
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Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0009
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
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Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2022
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2021

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2022
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2021

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

165 289,25

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje: 165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje: 199 999,99

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
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Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

18

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

82 644,63

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

19

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
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S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

20

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 
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Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0010
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2023
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2022

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Odborné služby pro MAS Železnohorský region 

v roce 2023
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2022

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

165 289,25

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje: 165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje: 199 999,99

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
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S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

21

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

82 644,63

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
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Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

22

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

23

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 165 289,25
S DPH: 199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 
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Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0011
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Střednědobé hodnocení SCLLD MAS ŽR
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

1. 5. 2018

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Střednědobé hodnocení SCLLD MAS ŽR
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

31. 5. 2018

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

41 322,31

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu



70

Sestava vytvořena v MS2014+ ORBLAJOS 24.5.2016 15:18

Bez DPH: 41 322,31
Bez DPH - způsobilé výdaje: 41 322,31
S DPH - způsobilé výdaje: 50 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

8

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 41 322,31
S DPH: 50 000,00
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Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0012
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
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Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Evaluace SCLLD MAS ŽR
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

1. 5. 2023

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Evaluace SCLLD MAS ŽR
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

31. 5. 2023

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

41 322,31

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 41 322,31
Bez DPH - způsobilé výdaje: 41 322,31
S DPH - způsobilé výdaje: 50 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
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Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

23

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

41 322,31

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 41 322,31
S DPH: 50 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 
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Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0013
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2016
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

1. 7. 2016

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2016
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

31. 7. 2016
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

151 239,67

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 151 239,67
Bez DPH - způsobilé výdaje: 151 239,67
S DPH - způsobilé výdaje: 183 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

1
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Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

4 132,23

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 200 826,44
S DPH: 242 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

2

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

196 694,21

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 200 826,44
S DPH: 242 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 
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Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0014
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2017
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2016

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2017
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

148 760,33

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
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Bez DPH: 148 760,33
Bez DPH - způsobilé výdaje: 148 760,33
S DPH - způsobilé výdaje: 180 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

3

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

28 925,62

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
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Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

5

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

175 024,79

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 
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Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0015
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2018
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2017

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2018
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2017

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

231 404,96

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 231 404,96
Bez DPH - způsobilé výdaje: 231 404,96
S DPH - způsobilé výdaje: 280 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
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S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

6

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

28 925,62

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 268 595,04
S DPH: 325 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
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Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

8

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

239 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 268 595,04
S DPH: 325 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 



83

Sestava vytvořena v MS2014+ ORBLAJOS 24.5.2016 15:18

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0016
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2019
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2018

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2019
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2018

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

148 760,33

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 148 760,33
Bez DPH - způsobilé výdaje: 148 760,33
S DPH - způsobilé výdaje: 180 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:
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Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

9

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

28 925,62

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

11
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Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

175 024,79

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 
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Pořadové číslo veřejné zakázky: 0017
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2020
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2019

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2020
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2019

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

148 760,33

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 148 760,33
Bez DPH - způsobilé výdaje: 148 760,33
S DPH - způsobilé výdaje: 180 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
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Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

12

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

28 925,62

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

14

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

175 024,79

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
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Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0018
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
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Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2021
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2020

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2021
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2020

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

148 760,33

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 148 760,33
Bez DPH - způsobilé výdaje: 148 760,33
S DPH - způsobilé výdaje: 180 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:
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Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

15

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

28 925,62

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

17

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

175 024,79

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
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S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0019
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2022
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Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2021

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2022
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

20. 12. 2021

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

148 760,33

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 148 760,33
Bez DPH - způsobilé výdaje: 148 760,33
S DPH - způsobilé výdaje: 180 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
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Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

18

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

28 925,62

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

20

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

175 024,79

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 185 950,41
S DPH: 225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
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S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0020
Stav veřejné zakázky: Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2023
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení:

10. 11. 2022
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Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita 

projektu 2023
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané 
hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení:

10. 12. 2022

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:

233 192,32

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu
Bez DPH: 233 192,32
Bez DPH - způsobilé výdaje: 233 192,32
S DPH - způsobilé výdaje: 282 162,71

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní 
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky 
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Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

21

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

30 712,92

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 270 382,40
S DPH: 327 162,70
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 
plánována / realizována:

23

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:

239 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH: 270 382,40
S DPH: 327 162,70
Částka způsobilých výdajů předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli 
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Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Horizontální principy 

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
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Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení 

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení
Text čestného prohlášení:
Čestně prohlašuji, že:
a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména 
daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na 
pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech 
za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, 
spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či 
proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon);
c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise 
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho 
jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s 
předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin 
nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení 
nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie; 
f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze 
zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:
a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování 
Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu 
prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní 
tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
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Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích 
přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty 

Pořadí: 1
Název dokumentu: Osvědčení o splnění standardů MAS 
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Osvědčení o splnění standardů MAS 
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu: http://zeleznohorsky-
region.cz/tmp/dokumenty/38392.pdf?&menu=4527
Typ přílohy:
Příloha: ftxBqO76lUudRiRzZz00ww|408094::004 Osvědčení o 
standardizaci.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: JLPISMAR
Datum vložení: 6. 4. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Výpis z trestního rejstříku
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpis z trestního rejstříku
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
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Příloha: vpCOfaoju0OKyzrjoxaMqg|408119::Výpis z evidence 
FO.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: JLPISMAR
Datum vložení: 6. 4. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Podklady pro hodnocení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Podklady pro hodnocení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu: http://zeleznohorsky-
region.cz/tema/tema.phtml?id=10852&menu=9491&user=1170&session=22994102
Typ přílohy:
Příloha: lw5SDo5JXkWywK-ggQqh4A|408198::Žádost o podporu 
režie.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: JLPISMAR
Datum vložení: 6. 4. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:


