
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SDRUŽENÍ SPLAV V ROCE 2022 

Předseda:  Pavel Tichý (Farma Tichý a spol. a.s.) 

Místopředseda:  Bc. Vladimír Bukovský (DSO Mikroregion Bělá) 

Programový výbor:  Pavel Tichý (Farma Tichý a spol. a.s.), Bc. Vladimír Bukovský (DSO Mikroregion bělá), 
Josef Novotný (Obec Záměl), Bohumír Dragoun (Villa-Nova Uhřínov pod Deštnou), Ing. Martina Kosová, od 
1.9.22 Vladimír Bukáček (Sdružení Neratov, z.s. ), Josef Kunc (FARMA BROCNÁ s.r.o.),  Ing.  

Výběrová komise: Zdenka Jedlinská (Obec Černíkovice), Eva Martinů (Obec Lukavice), Ing. Jiří Petrlák, 
Milan Pleva, Richard Poláček, Martina Ludvíková (obec Lično), Marie Andršová (SK Solnice, z.s.) 
Náhradníci: Martin Bárta (Farma Třebešov, s.r.o.), Luboš Michalec (město Rokytnice v Orlických horách), 
Jiří Janeček (Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou) 
 
Kontrolní komise: Ing. Petra Králíčková (Obec Libel), Mgr.  Miroslava Reinberg Dvořáková (ZŠ a MŠ 
Javornice),  Petr Mareš (Orlicko a.s.) 
 
Členové Sdružení SPLAV k 31.12.2022 (58 členů) 
 
Vladimír Bukovský (DSO Mikroregion Bělá), Ing. Luboš Michalec (Město Rokytnice v O. h.), Mgr. Jan Rejzl 
(Město Vamberk), Zdenka Jedlinská (Obec Černíkovice), Ing. Petra Králíčková (Obec Libel), Mgr. kateřina 
Hartmanová (Obec Liberk), Ing. Martina Ludvíková (Obec Lično), Eva Martinů (Obec Lukavice), Ing. Ivo 
Muthsam (Obec Lupenice), Vojtěch Špinler (Obec Orlické Záhoří), Miroslav Petr (Obec Pěčín), Jaroslava 
Hotmarová (Obec Rybná nad Zdobnicí), Jaroslav Štefek (Obec Synkov-Slemeno), Josef Novotný (Obec 
Záměl), Petr Novotný (Obec Zdobnice), Mgr. Bc. František Klapal (ZŠ a MŠ Doudleby n. O.), 
Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková (ZŠ a MŠ Javornice),  Mgr. Pavlína Školníková (Gymnázium Rychnov 
n. K.), Josek Kunc (Farma Brocná), Pavel Tichý (Farma Tichý a spol.a.s.), Ing. Martin Bárta(Farma 
Třebešov s.r.o.), Ing. Věra Kulštejnová, Ing. Jiří Petrlák, Milan Bárta, Milan Pleva, Miroslav Bartoš, Olga 
Tvrdoňová, Petr Hájek, Ing. Iva Paukertová (Regional Development Agency), Vít Kovář, Vladimír 
Hostinský, Ing. Miroslav Valtera (V-STAV RK), Zdeněk Bednář, Kamila Chudobová (D-agro s.r.o.), Ing. 
Ondřej Hulc (Ekolife - družstvo Orlické Záhoří), Ing. Vladimír Pištínek (Horal. a.s., Hláska), Ing. Libor 
Matyáš, Karel Pácha, Petr Mareš (Orlicko a.s.), Ing. Richard Poláček, Rudolf Poláček, Ing. Karel 
Velechovský (Statek Uhřínov, a.s.), Ing. Josef Dušek (ZDOBNICE a.s.), Marie Trejtnarová (Má vlast-můj 
domov, z.s.), Vladislav Bukáček (Sdružení Neratov, z.s.), Bc. Jaroslav Kaplan (Sbor dobrovolných hasičů 
Merklovice), Marie Andršová (SK Solnice), Václav Dušek (TJ Sokol Černíkovice), PhDr. Bohumír Dragoun 
(Villa Nova, z.s.), Ivan Hájek (Hotel Zdobnice, s.r.o.), Božena Šedová, Bc. Jiří Janeček (Farní charita 
Rychnov nad Kněžnou), Ing. Vladimír Sodomka (Spolek přátel historie Vamberka), Vojtěch Květoň, Josef 
Šefl, Petr Biederman, Ing. Vladimír Hulman (Spolek pro regionální rozvoj a česko-pol. spolupráci) a Bc. 
Petra Matějíčková (Krajská hospodářská komora KH kraje). 
 
V roce 2022 bylo uspořádáno 7 zasedání Programového výboru, 4 zasedání Valné hromady a 2 zasedání 
Kontrolního výboru.  

Vedoucí manažerka MAS:  Ing.arch. Kateřina Holmová 

Kancelář MAS: Renata Horáková, Ing. Kristina Garrido, Mgr. Petr Olšar, Ing. Alena Plocková (do 31.8.22), Ing. 
Martina Kosová (1.9.-31.12.22), Eva Vošlajerová (od 1.10.22,) Mgr. Jana Fajfrová, Mgr. Petr Kulíšek, Ing. 
Vendula Fečková, (SCLLD 3,0 PÚ, MAP II. 1,7 PÚ, mezinár.spolupráce 3,0 = celkem 7,7 PÚ) 

Adresa: Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 



Finanční prostředky r. 2022 

příjmy 8 396 815 Kč 

výdaje 9 904 802 Kč 

Účetní audit za rok 2020 proběhl s kladným výsledkem. 

 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2016-23 

PR Program rozvoje venkova  

V roce 2022 byla vyhlášena 6. výzva PR PRV pro příjem žádostí o dotaci do F12 – Nezemědělské 
podnikání. Příjem žádostí probíhal v termínu 14.4.-2.5.2022, bylo přijato 5 žádostí, všechny projekty prošly 
formálními a věcnými kontrolami. 

-         Fiche 12 Nezemědělské podnikání – alokace 1 500 000 Kč, požadavek 1 200 650 Kč, do další výzvy 
převedeno 299 350 Kč. 
Dne 8.6.2022 proběhlo zasedání Výběrové komise, dne 22.6.2022 Programového výboru. Všechny projekty byly 
podpořeny k financování. Dokumentace k 6. výzvě, včetně vybraných projektů, byla předána na SZIF.  Do konce 
roku 2022 neměl ani jeden žadatel z 6. výzvy podepsanou Dohodu o poskytnutí dotace.  

V průběhu celého roku byly předkládány žádosti o proplacení projektů ze 4. a 5. výzvy PR PRV. Do konce roku 
2022 bylo proplaceno 94 projektů v celkové výši dotace 35 549 963 Kč. Dalších 7 projektů mělo podanou žádost 
o proplacení a čekalo na výplatu dotace. Ke konci roku 2022 byly zcela zrealizovány projekty z 1. - 4.  výzvy, z 5. 
výzvy zbývalo u posledního projektu dokončit realizaci a podat ŽOP.   

 
PR Integrovaný regionální operační program 

V roce 2022 nebyla vyhlášena žádná výzva IROP, realizace programu však ještě ukončena nebyla, k 
31.12.2022 byly v realizaci 4 projekty podpořené v minulých letech. 

PR Životní prostředí 

V roce 2022 nebyla vyhlášena žádná výzva, realizace programu pokračovala 3 projekty podpořenými 
v minulých letech. 

PR Zaměstnanost 

V roce 2022 nebyla vyhlášena žádná výzva, realizace programu pokračovala 2 projekty podpořenými v minulých 

letech. 

Projekty zjednodušeného vykazování 

V OP VVV byla 29.6.2021 ukončena výzva (MŠ, ZŠ) k podávání žádostí o dotaci na projekty zjednodušeného 

vykazovaní Šablony III. Přihlášené projekty podporují osobnostně-profesní rozvoj pedagogů, usnadňují přechod 

dětí z MŠ do ZŠ, podporují spolupráci s rodiči dětí a žáku a spolupráci škol při společném vzdělávání žáků/studentů 

a personálně podporují školy. MAS Sdružení SPLAV poskytuje zájemcům konzultace záměrů, metodickou pomoc 

při zpracování a podání žádosti, plnění naplánovaných aktivit a také pomáhá se zpracováním průběžných a 

závěrečných zpráv v průběhu realizace projektu.  

Do výzvy Šablon III. na území ORP Rychnov nad Kněžnou se přihlásilo přes MAS 12 subjektů za 5.664.354 Kč. 

Jsou to vesměs školy, které byly již zapojeny do výzev Šablony I i Šablony II. Všechny školy, které realizovali 

předchozí šablony, se přihlásí i do třetí výzvy, protože projekty přihlašované do šablon III ve většině případů 



navazují na projekty předcházejících výzev. Nejčastější výběr šablon – Školní asistent a Projektové dny (povinná 

aktivita Projektový den ve škole). V této výzvě jsou školy v různé fázi realizace a podávání zpráv o realizaci. 7 škol 

má již podanou a schválenou závěrečnou zprávu o realizaci, 5 škol to ještě čeká v průběhu roku 2023. Dále je 

poskytována metodická pomoc včetně předávání poznatku skrze školení a individuální konzultace. Administrace 

těchto projektů dle žadatelů bude probíhat minimálně do konce srpna 2023. 25.5.2022 byla vyhlášena výzva 

Šablony pro MŠ a ZŠ I z OP JAK. Žádosti lze podávat do k 28.4.2023 a všichni zájemci tak již učinili. Do výzvy 

Šablon I. z OP JAK na území ORP Rychnov nad Kněžnou přihlásilo přes MAS 15 subjektů za 21.140.232 Kč. 

  
OP JAK – animace 15 škol, která bude trvat do února 2026 (konec realizace poslední je 31.12.2025). 
Žádosti lze podávat do k 28.4.2023. V roce 2022 byly připraveny projekty za 21.140.232 Kč 
 
  
STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2023-30 

Realizace SCLLD 

Druhá část SCLLD 2021-28 – strategická část byla podána na MMR a schválena 10.1. 2022  

Na schválení strategie MAS navázala příprava strategických rámců pro některé operační programy, tak jak byly 
postupně vyhlašovány řídícími orgány.  

Jednalo se zejména o vícestupňovou přípravu komplexního projektu do OP Zaměstnanost +. Pro zpracování 
návrhu Akčního plánu tohoto projektu a jeho schválení ze strany MPSV jsme zpracovali Programový rámec včetně 
dokončeného Akčního plánu a po jejich schválení jsme podali Žádost o dotaci na komplexní projekt. Ta byla ze 
strany MPSV schválena v listopadu 22 a projekt byl připraven k zahájení realizace od 1.1. 2023. Průběžně 
probíhaly diskuze s partnery klíčového projektu – Obcemi Záměl a Bartošovice v Orlických horách, Sdružením 
Neratov, z.s. a Sborem jednoty Bratrské v Rychnově n/K. Pro realizaci projektu budou od 1.1.2023 přijati 3 noví 
zaměstnanci. 

V říjnu 22 byl zpracován a podán na MMR Programový rámec IROP s popisem opatření, které bude Sdružení 
SPLAV v dalším období podporovat, a předpokládanou alokací. Programový rámec IROP byl schválen na konci 
roku 22. 

Zpracování Programových rámců dalších předpokládaných operačních programů proběhne pravděpodobně 
v prvním pololetí 23 v návaznosti na otevření příjmu řídícími orgány. 

První výzvy CLLD nového období lze předpokládat tedy až v roce 2023. U Programu rozvoje venkova administrace 
a čerpání finančních prostředků kontinuálně pokračuje podle dosavadních pravidel.   MAS čerpají na alokaci výzev 
v roce 2023 finanční prostředky z nového období bez přerušení a náklady na administraci těchto výzev budou 
hrazeny v rámci stávajícího projektu Administrace CLLD z IROP.  

V jarním období lze předpokládat otevření výzev IROP Doprava a Sociální služby, na podzim pak Hasiči a Kultura. 
Jejich vyhlášení závisí na otevření této možnosti ze strany MMR. 

U všech připravovaných programů bude MAS připravovat kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného 
hodnocení a přijímat záměry žadatelů k posouzení souladu se SCLLD a kritérii. Další administrace bude probíhat 
na půdě jednotlivých řídících orgánů. 

 

Administrace SCLLD 

Do konce roku 2022 probíhalo čerpání dotace na administraci SCLLD a režie MAS ze stávajícího Integrovaného 
operačního programu (IROP) v rámci projektu Administrace CLLD 2016-21, protože způsobilost výdajů je 
umožněna až do konce r.2023. Dočerpání finančních prostředků z tohoto projektu předpokládáme v první polovině 
r.23. Průběžně bude navázána možnost čerpání dotace na administraci SCLLD z nového programového období 



protože způsobilost možných výdajů je stanovena již od počátku roku 2023. Podmínkou však je zpracování a 
podání žádosti o tuto dotaci na následující období. V novém programovém období nebude administrace CLLD 
hrazena z IROP, ale z Operačního programu Technická pomoc formou dvouletých projektů. V průběhu nového 
období se předpokládají průběžné platby, v úvaze je i stanovení paušálu (obdobně jako u MAP) s rozdělením na 
přímé a nepřímé náklady.  

 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II. V SO ORP RYCHNOV N/K.   

 
Již sedmý rok pokračovaly plánovací procesy Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v rámci projektu MAP 

II. který trval do konce února 2022. Od roku 2023 navázal projektem MAP III, který bude trvat do konce listopadu 

2023. Jeho cílem je stále zkvalitnit vzdělávání dětí do 15 let v regionu Rychnovska. MAP vychází zejména ze 

strategického dokumentu a postupně naplňuje stanovený akční plán. Reaguje i na aktuální témata ve vzdělávání 

a nastavování systému podpory škol.  

Velká část aktivit MAPu II. cílila na podporu dětí a žáků v oblastech tvořivost, podnikavost a iniciativa; regionální 

identita a demokratická kultura. Po covidovém období jsme měli to štěstí a všechny akce již uskutečnili prezenčně. 

Pedagogové, ředitelé a další pracovníci ve vzdělávání byli podporováni v profesním a osobnostním rozvoji, 

komunikačních kompetencích a poznání inovačních přístupů. Podpořili jsme je mnoha semináři i organizací 

setkávání. Ukazovali jsme nástroje ke kvalitní výuce, k digitalizaci školy a rozvoji informatiky v rámci revize 

Rámcového vzdělávacího programu. Ve své práci pokračovaly týmy všech 7 pracovních skupin (pro finance, rovné 

příležitosti, pro čtenářskou a matematickou gramotnost a tři tematické, zaměřené na žáka; školu a učitele; 

spolupráci subjektů ve vzdělávání).  

Z poslední dva měsíce MAP II se nám podařilo zorganizovat 53 jednotlivých vzdělávacích akcí (pro pedagogy, 

ředitele, rodiče a nepedagogické pracovníky ve školách, pracovní skupiny, třídy škol i veřejnost) včetně 

dvoudenního setkání vedení škol s ústředním tématem wellbeing ve školách. Pro veřejnost se uskutečnila beseda 

s panem Ladislavem Špačkem na téma etiketa, která zcela zaplnila velký sál Městské knihovny v Rychnově n. Kn. 

Do základních škol za žáky různých tříd zamířila s čtenářskými workshopy Klára Smolíková, velmi žádaná 

spisovatelka dětské literatury a komiksu. Pokračovali jsme v setkávání pedagogů malotřídních škol a poprvé jsme 

uspořádali také setkání pedagogů mateřských škol. V roce 2022 jsme zapůjčili do škol řadu pomůcek pro rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti. 

Po více než 4 letech jsme úspěšně zakončili v únoru 2022 realizaci implementačního projektu MAP II. z OP VVV, 

který v našem území ORP nabídl více než 400 akcí na podporu vzdělávání, kterých se zúčastnilo více než 10 

000 osob. Mezi základní pilíře patřily vzdělávací akce, setkávání pracovních skupin, festival vzdělávání, podpora 

kapacit pedagogů, místně zakotvené učení, soutěž v podobě Olympiády regionálních znalostí a mnoho dalších. 

Hlavním úkolem projektu MAP III. je vyhodnotit dosavadní působení MAP, rozvíjet činnost pracovních skupin a 

dalších platforem setkávání (malotřídky, MŠ, ředitelé apod.), nastartovat spolupráci v okresním partnerství v 

souladu s vizí vzdělávání 2030+ a hlavně naplánovat další větší společné aktivity po roce 2023. Budeme také 

reagovat na aktuální výzvy a potřeby změn, otevírat nová témata a využívat vše, co jsme doposud vytvořili. 

Rozšířili jsme významně řady členů šesti pracovních skupin, které jsou nově rozděleny takto: Vzdělávání pro 21. 

století, Vzdělávání ve spolupráci a otevřenosti, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické 

gramotnosti, PS pro rovné příležitosti a PS financování vzdělávání. 

Od března roku 2022 jsme v rámci MAP III zorganizovali 35 různých setkání a akcí. Byla to jak setkání 

pracovních skupin, tak zástupců platforem malotřídních škol a mateřských škol. Uchovali jsme tradici v podobě 

podzimního setkávání na rychnovském zámku, které jsme tentokrát věnovali wellbeingu ve školách. Se 



sousedními Mapy na Kostelecku a Dobrušsku jsme uspořádali dvě celookresní setkání vedení škol a každého 

z nich se zúčastnilo kolem 60 ředitelů. 

Do MAS jsme předali pořádání dalšího kola úspěšné soutěže Olympiáda regionálních znalostí žáků 2. stupně ZŠ. 

 
 
PROJEKTY SPOLUPRÁCE 

Spolupráce s firmou ŠKODA AUTO. 
Firma ŠKODA AUTO oslovila v roce 2021 prostřednictvím svého zástupce Sdružení SPLAV s nabídkou 
spolupráce. Na několika společných jednáních byly vytypovány možné oblasti spolupráce a jako první výsledek byl 
připraven grantový program s názvem „Moderní útočiště ve veřejném prostoru“ určený na podporu veřejně 
prospěšné spolupráce mezi veřejnou správou a podnikatelským a neziskovým sektorem. 4 projekty vybrané 
společnou komisí podle společně vytvořených kritérií získaly finanční prostředky na svou realizaci od firmy ŠKODA 
AUTO v celkové výši 370 000 Kč. Tyto projekty (žadatelé obce Záměl, Orlické Záhoří, Bartošovice v O.h. a 
Sdružení Neratov, z.s.) byly ukončeny v průběhu roku 22, vyúčtovány a zkontrolovány. Závěrečná zpráva byla 
předána firmě ŠKODA AUTO v listopadu 22. 
 
Mezinárodní spolupráce. 
V roce 2022 pokračovala intenzívní realizace naplánovaných a odložených mezinárodních aktivit.  
Probíhaly tyto mezinárodní projekty: 
 
Carpathian Network of Light – Karpatská síť světla, ERASMUS+ 
Mezinárodní projekt zaměřený na vzájemnou inspiraci mladých lidí příklady dobré praxe ve třech tématech – 
environmentálním, sociálním a historickém dědictví pokračoval v roce 21 dalšími příklady dobré praxe a jejich 
popisem do příručky. Porady partnerů v předcházejícím období byly přeneseny do online prostoru, v roce 2022 
proběhla osobní setkání a workshopy v Maďarsku (únor 22), ČR (duben 22) a Srbsku (červen 22). Projekt byl 
prodloužen do konce r. 22. 
 

Youth Participation in Decision Making – Účast mládeže na rozhodování 

Projekt byl zahájen i ukončen v roce 2022. Uskutečnila se 3 setkání mládeže celkem 5 místních akčních skupin z 
ČR, Estonska a Gruzie. Na prvním osmidenním workshopu v Šumperku (květen 22) se mládež zabývala tvorbou 
strategického plánu, další workshop se uskutečnil v Estonsku (červenec 22) na téma tvorba akčního plánu a třetí 
z workshopů na téma tvorba participativního rozpočtu se konal v Gruzii (září 22). Vyústěním projektu se stalo 
vytvoření neformální zájmové skupiny mládeže při Sdružení SPLAV. Projekt byl ukončen. 
 
 
V rámci projeku Enclaves of Life – Enklávy života byly uskutečněny tři pracovně poznávací pobyty mladých 
odborníků a zájemců o tematiku v Estonsku, v Polsku a ČR. Z ČR, Polska a Estonska se jich vždy zúčastnily 
skupiny 6 mladých lidí, na programu workshopů byla jak společná práce na lesním pozemku, tak i semináře, 
workshopy a exkurze. V každé zemi probíhaly i místní aktivity, v ČR to bylo několik dobrovolnických brigád na 
vybraných lesních pozemcích – sázení stromků, stavba oplocenek, čištění lesa, pálení atp. Na těchto brigádách se 
mladí lidé dověděli i mnoho nového od přítomných odborníků. Poslední mezinárodní workshop i další aktivity 
projektu budou uskutečněny v roce 2023, kdy bude projekt ukončen.    
 
Enironmentaly responsible local communities – Environmentálně zodpovědné místní komunity 
V roce 2022 proběhly zásadní aktivity projektu – mezinárodní workshopy v ČR a v Bulharsku, kterých se zúčastnilo 
vždy 5 zástupců každého partnera. Na workshopech si partneři vyměnili zkušenosti z nakládání s přírodními zdroji 
v ČR a Bulharssku a seznámili se s místními příklady dobré praxe. V návaznosti na to byla zpracována brožura 
dobré praxe v aangličtině, bulharštině a v češtině. V ČR byl Sdružením SPLAV vyvinut systém certifikace přírodně 
šetrného hospodaření ve čtyřech kategoriích (obce, domácnosti, podnikatelé zemědělci a podnikatelé ostatní), byly 
zpracovány certifikační dotazníky a samolepky. Systém bude publikován mezi občany regionu. 
 
 



NICOLE – Iniciativy v regionálním plánování 
Projekt je zaměřen na podporu znalostí, přípravy strategií a aktivit obcí v oblasti jejich rozvoje. Sdružení SPLAV 
dostalo za úkol zpracování osnovy profilu území a návrh vhodných indikátorů. Na ně v roce 22 navazovalo 
zpracování on-line formuláře pro zpracovatele strategií s editovatelným systémem indikátorů. Bylo uspořádáno 
několik mezinárodních porad a workshopů (leden Finsko, Slovensko, duben Itálie, květen Estonsko, říjen Finsko, 
listopad Slovensko. Projekt bude ukončen začátkem roku 23 poslední poradou v ČR. 
 
Připravované projekty 

 
Nature of walking in nature – Přirozený pohyb v přírodě 
Projekt je do programu Erasmus podáván podruhé. Ve spolupráci s polským, slovenským a estonským partnerem 
dojde k výměně zkušeností a přenosu dobré praxe v oblasti přírodní turistiky a volnočasových aktivit v přírodě. 
 
 

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 

Sdružení SPLAV, z.s. nevyvíjelo žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH 
VZTAZÍCH 

Sdružení SPLAV, z.s. dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí. Zaměstnanci se pravidelně 
účastní školení a jiných forem vzdělávání.  

INFORMACE O EXISTENCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ  

Sdružení SPLAV, z.s.  nemělo k 31. 12. 2022 žádnou zahraniční složku.  

INFORMACE O ZMĚNÁCH ZAKLÁDACÍ LISTINY A ZMĚNÁCH VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 

Zakládací listina, stanovy spolku byly schváleny v rámci standardizace MAS a certifikace ISO, jsou platné a funkční. 
V roce 2022 proběhly volby do orgánů MAS – Programového výboru a Kontrolního výboru (viz úvod). Místní akční 
skupina Sdružení SPLAV prošla novou standardizací organizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako 
podmínka pro zapojení území MAS do CLLD obd. 2022-27. 

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy.  

 

 

K 28. 2. 2022 sepsala Kateřina Holmová 


