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Výzva MAS č. 8 z OPZ:
Spolupráce v území – faktor
růstu zaměstnanosti
Seminář pro žadatele, 3.10.2018, Luže

Program semináře
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Představení výzvy
Podporované aktivity
Indikátory
Způsobilost výdajů
Proces hodnocení a výběru projektů
Publicita
IS KP14+
Zpráva o realizaci
Důležité odkazy
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Představení výzvy
Číslo výzvy 626/03_16_047/CLLD_15_01_026
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problému
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
• Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018, 4:00 hod.
• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 11. 2018, 12:00 hod.
•
•
•
•

Cíl výzvy
• Tato výzva MAS je vyhlašována v návaznosti na schválenou strategii komunitně vedeného
místního rozvoje (dále jen SCLLD) v souladu s programový rámcem OPZ, opatřením CLLD
2.2.1 Spolupráce v území – faktor růstu zaměstnanosti.
• V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných
pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž
je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny. Zároveň je nutné
dbát na zajištění komplexního charakteru předkládaného projektu, který musí tvořit
provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež usnadní přístup cílové skupiny na trh práce.
Z důvodu koordinace a efektivnosti intervencí na podporu zaměstnanosti, doporučujeme
žadatelům vždy předem konzultovat projektové záměry v oblasti zaměstnanosti s územně
příslušnými kontaktními pracovišti ÚP ČR.
• Zároveň nelze podpořit projekty, jejichž jedinou aktivitou bude tvorba pracovních míst,
umísťování na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání bez další individuální
podpory osobám z cílových skupin. Je nutné dbát na zajištění komplexního charakteru
předkládaného projektu, který musí tvořit provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež
usnadní přístup cílové skupiny na trh práce.
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Termíny a alokace
Finanční alokace výzvy
• Finanční alokace výzvy
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů:
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
• Maximální délka projektu:
• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:
• Forma podpory:

2 609 375,- Kč
500 000,- Kč
2 609 375,- Kč
36 měsíců
30. 06. 2022
ex-ante, ex-post

Oprávnění žadatelé a cílové skupiny
Oprávnění žadatelé
• Obce; Organizace zřizované obcemi; Dobrovolné svazky obcí; Nestátní neziskové organizace;
Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská
sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení, Příspěvková organizace.
Cílové skupiny
• osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním
postižením, imigranti a azylanti, osoby pečující o malé děti, zaměstnanci, zájemci o
zaměstnání, uchazeči o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby s kumulací hendikepů na trhu
práce, uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění
zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané, osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, lidé mladší 30 let, kteří nejsou v
zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, uchazeči a zájemci o zaměstnání a
neaktivní osoby ve věku 50 a více let, osoby vracející se na trh práce po návratu z
mateřské/rodičovské dovolené.
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Míra podpory – rozpad zdrojů financování
Typ příjemce dle pravidel spolufinancování
Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č.
561/2004 Sb.)
Obce
Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských
zařízení)
Dobrovolné svazky obcí
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve
školském rejstříku)
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (s výjimkou
aktivity 4.1 Integrační sociální podnik a 4.2 Environmentální sociální podnik):

Evropský podíl

Příjemce

Státní rozpočet

85 %

0%

15 %

85 %

5%

10 %

85 %

0%

15 %

85 %

0%

15 %

85 %

15 %

0%

Obecně prospěšné společnosti
Spolky
Ústavy
Církve a náboženské společnosti
Nadace a nadační fondy
Místní akční skupiny
Hospodářská komora, Agrární komora
Svazy, asociace
Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:
Obchodní společnosti:
veřejná obchodní společnost
-

komanditní společnost
společnost s ručením omezeným

-

akciová společnost
evropská společnost

evropské hospodářské zájmové sdružení
Státní podniky
Družstva:
družstvo
sociální družstvo
evropská družstevní společnost
OSVČ
Profesní komory

Informace o křížovém financování a
nepřímých nákladech
Křížové financování
• Není možné
Nepřímé náklady
• Nepřímé náklady mohou dosahovat maximálně 25 % přímých způsobilých nákladů
projektu
• Podíl nákupu služeb – více než 60 % celkových způsobilých výdajů – sníží se nepřímé
náklady na 15 % (nákup služeb nad 90 % = nepřímé náklady 5 %)
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Nepřímé náklady
• Administrativa, řízení projektu, účetnictví, personalistika, komunikační a informační
opatření (publicita projektu), občerstvení a stravování a podpůrné procesy pro
provoz projektu
• Cestovné náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu (vnitrostátní
pracovní cesty)
• Spotřební materiál, zařízení a vybavení (papíry, kancelářský materiál, čistící
prostředky, zařízení a vybavení RT, jejichž osobni náklady jsou hrazeny z NN)
• Prostory pro realizaci projektu (využívané pro administraci projektu, energie, vodné
a stočné)
• Ostatní provozní výdaje (internet, telefon, poštovné, bankovní poplatky, pojistné
smlouvy, správní poplatky, které nemají přímou vazbu na práci s CS)

Podporované aktivity
Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
• Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení
• Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
• Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování
osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání
Příklady podporovaných aktivit:
• Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením,
• Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při hledání nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda porovnávající
vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a výhodnost pro osoby z cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů přesně definován jejich účel
a cílové skupiny,
• JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a
nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job klub probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách,
• Řízené poradenství ke změně kvalifikace,
• Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu,
• Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma),
• Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika,
• Rekvalifikace a další profesní vzdělávání,
• Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické gramotnosti
apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce).
•

Aktivity je možné doplnit o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, poradenství v oblasti bydlení
apod. Aktivity jsou vhodné zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, které jsou nejvíce vzdáleny od
trhu práce.
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Podporované aktivity
Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
Podpora vytváření nových pracovních míst
Příklady podporovaných aktivit:
•
•

Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin
Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům (může zakládat veřejnou podporu

Podpora zahájení podnikatelské činnosti
Příklady podporovaných aktivit:
• Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání formou vzdělávání a poradenství
• Podpora osob, které při zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění), nevylučuje se ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které již bylo ukončeno, nebo
přerušeno (podpora pro osoby, které zahájí podnikání, může trvat maximálně 2 roky po zahájení podnikání a bude se jednat o veřejnou podporu)
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
Příklady podporovaných aktivit:
• Podpora vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám při uplatnění na trhu práce, a
to i s využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost na lokální úrovni
• Monitoring lokálního trhu práce pro potřeby zprostředkování pracovních míst cílovým skupinám
• Vytvoření a provoz lokální burzy práce nebo job centra (tj. systém sloužící ke zprostředkování volných pracovních pozic nabízených lokálními zaměstnavateli ve
prospěch osob hledajících zaměstnání)
• Realizovat lze pouze projekty, které aktivně podporují cílové skupiny při jejich uplatnění na trhu práce. Součástí projektu musí být zprostředkování zaměstnání, tvorba
nových pracovních míst nebo umístění na uvolněná pracovní místa apod.
• Lokální burzy práce musí být koordinovány s burzami práce realizovanými ÚP ČR.

Podporované aktivity
Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Příklady podporovaných aktivit:
• Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce prostřednictvím flexibilních forem zaměstnávání
(včetně poskytování mzdových příspěvků na nově vytvořená pracovní místa; může zakládat veřejnou podporu)
• Mezi flexibilní formy zaměstnání patří například zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa,
práce na dálku
Podpora zaměstnanců
• Bude podporováno pouze:
• Poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi
• Vzdělávání nových zaměstnanců, kteří byli v projektech přijati na nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa (může
zakládat veřejnou podporu)
• Nebude podporováno:
• Práce na zkoušku (tzv. „ochutnávky“), při kterých není vyplácena zaměstnanci odměna (nutný soulad s § 109 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce: „Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody.“)
• Poskytování mzdových příspěvků již zaměstnaným či podnikajícím osobám z cílových skupin
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Podporované aktivity
Podpora prostupného zaměstnávání
Prostupné zaměstnávání
Příklady podporovaných aktivit:
• Aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření podle individuálních potřeb
(podporované zaměstnávání, komplexní práce s cílovou skupinou) postupné zapojování
dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními zkušenostmi na trh
práce, získávání pracovních návyků a zkušeností, a to i s využitím nástrojů podpory
zaměstnanosti, které povedou k dlouhodobému uplatnění těchto osob na trhu práce
• Zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst s využitím
nástrojů jako jsou pracovní místa na zkoušku, pracovní místa ve prospěch obcí a veřejně
prospěšných institucí, pracovní místa u soukromých zaměstnavatelů, krátkodobé pracovní
příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže,
mentoring apod.

Indikátory
• Nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit
• Indikátory výstupů
• Indikátory výsledků
• Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho projekt
• Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za období od
počátku projektu do konce příslušného monitorovacího období
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Indikátory
Povinnosti související s indikátory
• Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů
- včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty
• Nastavení je závazné
- úprava – podstatnou změnou
- při nesplnění – sankce
• Průběžné sledování jejich naplnění
- ve zprávách o realizaci projektu
• Prokazatelnost vykazovaných hodnot
- záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd. ověřitelné případnou
kontrolou, monitorovacími listy

Indikátory
Sankce při nesplnění závazků týkajících se indikátorů
Celková míra naplnění indikátorů výstupů vzhledem
k závazkům dle právního aktu:
•
•
•
•

Méně než 85% a zároveň alespoň 70%
Méně než 70% a zároveň alespoň 55%
Méně než 55% a zároveň alespoň 40%
Méně než 40%

Sankce:
15%
20%
30%
50%

8

05.10.2018

Indikátory v rámci této výzvy
Kód
60000
Kód

Název indikátoru
Celkový počet účastníků
Název indikátoru

Měrná jednotka
Osoby
Měrná jednotka

Typ indikátoru
Výstup
Typ indikátoru

80500

Počet napsaných a zveřejněných a strategických dokumentů (vč. Evaluačních)

Dokumenty

Výstup

50130
50105

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce

Osoby
Podniky

Výsledek
Výstup

62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v Osoby
procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní,
a to i OSVČ

62500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

Výsledek

Způsobilost výdajů
Věcná způsobilost
• Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v kapitole 6 Specifické části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
• Způsobilé výdaje – osobní náklady, nákup zařízení a vybavení, nákup služeb, přímá
podpora účastníků, marketing, provoz podniku
Časová způsobilost
• Náklady vzniklé v době realizace projektu
• Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy MAS
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Proces hodnocení a výběru projektů
• Problematika hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení a
výběru projektů
- viz Příloha č. 1 Výzvy MAS – Informace o způsobu hodnocení
- viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
• Proces hodnocení a výběru projektů na MAS zajišťuje kancelář a orgány MAS SKCH
z.s. – viz dále
• Výsledkem výběru je Seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení –
tento seznam předá MAS Řídícímu orgánu OPZ – ŘO OPZ provede závěrečné
ověření způsobilosti vybraných projektů
• Proces hodnocení – ukončen nejpozději do 50 pracovních dní od data ukončení
příjmu žádostí o podporu

Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
První fáze hodnocení projektů
Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
Provádějí pracovníci kanceláře MAS SKCH, z.s.
Lhůta max. 20 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu
Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná
Kritéria formálních náležitostí jsou opravitelná – žadatel vyzván 1x k opravě nebo
doplnění ve lhůtě do 5 pracovních dní
• Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium (ANO/NE),
seznam hodnocených kritérií je součástí přílohy č. 1 výzvy.
•
•
•
•
•
•
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Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
Kritéria hodnocení přijatelnosti
• Oprávněnost žadatele, partnerství, cílové skupiny, celkové způsobilé výdaje, aktivity,
horizontální principy, trestní bezúhonnost, soulad projektu s SCLLD, ověření
administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele
Kritéria formálních náležitostí
• Úplnost a forma žádosti, podpis žádosti
Podání žádosti o přezkum
• U negativně hodnocených Žádostí o podporu může žadatel požádat o přezkum
hodnocení KFNP ve lhůtě 15 kalendářních dní

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení
•
•
•
•
•
•

Druhá fáze hodnocení projektů
Hodnocení kvality
Provádí výběrová komise MAS SKCH, z.s.
Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P
Mohou být výběrovou komisí stanovena omezení pro úpravu projektů ze strany
žadatele, za kterých by měl být projekt podpořen
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Proces hodnocení a výběru projektů
Kritéria věcné hodnocení
Skupina kritérií (max. počet bodů)

Název kritéria (max. počet bodů)

I. Potřebnost (35)

Vymezení problému a cílové skupiny (35)

II. Účelnost (30)

Cíle a konzistentnost projekt (25)
Způsob ověření dosažení cíle projektu (5)

III. Efektivnost a hospodárnost (20)

Efektivita projektu, rozpočet (15)
Adekvátnost indikátorů (5)

IV. Proveditelnost (15)

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (10)
Způsob zapojení cílové skupiny (5)

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení
• Výběrová komise odpovídá u každého kritéria na hlavní otázku (+ pomocné
podotázky)
Využívá 5 deskriptorů:
• 1. výborně
100% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu
• 2. velmi dobře
75% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu
• 3. dobře
50% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu
• 4. dostatečně
25% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu
• 5. nedostatečně
0% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu
Deskriptor 5 je eliminační – získání tohoto deskriptoru nejméně u jednoho kritéria –
Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
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Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení
• Max. počet bodů věcného hodnocení – 100
• Žádost musí získat min. 50 bodů, aby splnila podmínky věcného hodnocení a
všechny hlavní otázky musí být hodnoceny deskriptory 1-4
• Žádost o přezkum: u negativně hodnocených Žádostí o podporu může žadatel
požádat o přezkum hodnocení KFNP ve lhůtě 15 kalendářních dní
• Po vyhodnocení na MAS jsou projekty předány k závěrečnému ověření způsobilosti
na ŘO OPZ

Proces hodnocení a výběru projektů
Výběr projektů
• Provádí představenstvo/programový výbor MAS.
• Zasedá do 10 kalendářních dní od ukončení věcného hodnocení.
• Proti negativnímu výsledku, tj. proti nedoporučení projektu k financování se může
žadatel do 15 kalendářních dní odvolat.
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Proces hodnocení a výběru projektů
Shrnutí a lhůty
• Hodnocení FN a P:
do 20 pracovních dní ze strany MAS
- odvolání:
do 15 kalendářních dní ze strany žadatele
• Věcné hodnocení:
do 30 pracovních dní ze strany MAS
- odvolání:
do 15 kalendářních dní ze strany žadatele
• Závěrečné ověření způsobilosti:
ŘO provádí neprodleně dle administrativních
kapacit
• Vydání právního aktu u doporučených žádostí: do 3 měsíců ze strany ŘO OPZ
• Odeslání první zálohové platby:
do 10 pracovních dní od vydání právního aktu
• Další zálohové platby v půlročním intervalu – vždy se Zprávou o realizaci projektu

Povinná publicita
• Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – je možno využít el. šablonu z
www.esfcr.cz
• Po celou dobu realizace projektu
• V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, např. vstupní prostory budovy
- pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto
místech
- pokud nelze plakát umístit v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle
příjemce
- pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro
všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát
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IS KP14+
• Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských strukturálních a
investičních fondů v ČR v programovém období 2014 – 2020
• On-line aplikace
- Nevyžaduje instalaci do PC
- Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem
• Edukační videa
http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
• Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-opodporu-opz/-/dokument/797956
!! K práci v IS KP14+ budou nápomocni pracovníci kanceláře MAS !!

IS KP14+
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Základní menu





Žadatel
Hodnotitel
Nositel strategie
Evaluátor

Vytvoření nové žádosti
• Nová žádost
• Seznam programů a výzev (uživatel vybere správný OP)
• Otevřené výzvy (uživatel vybere Výzvu pro MAS č. 03_16_047 a klikne na modrý odkaz individuální projekt)

32
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Vytvoření nové žádosti
• Výběr podvýzvy
• Výběr výzvy MAS

33

IS KP14+
• Uživatel vyplňuje záložky postupně !!! Podle navigačního menu v levé části
obrazovky – jednou vepsaná data se propisují do dalších záložek, či umožní
zaktivnění některých neaktivních záložek.
• Žluté pole = povinná
• Šedivé pole = volitelná (zpřístupní se podle dat vyplňovaných během žádosti, nebo
nejsou podle zadaných dat povinná)
• Bílé pole = vyplňuje systém
UKLÁDAT!! Každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho opuštěním
uložte.
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IS KP14+
Postup při podávání žádosti
• Registrace do systému IS KP14+
https://mseu.mssf.cz/ (!! Jen v prohlížeči Microsoft explorer nebo Mozilla firefox)
• Vyplnění elektronické verze žádosti
• Finalizace elektronické verze žádosti
• Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti
• !! Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím IS KP14+
• !! Zřízení elektronického podpisu před podáním/odesláním žádosti

Důležité odkazy
• Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
https://www.esfcr.cz/file/9002/
• Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
https://www.esfcr.cz/file/9003/
• Výzva MAS č. 8 včetně příloh
http://www.masskch.cz/vyzvy-mas/opz/vyzva-c-8-opz-spoluprace-v-uzemi-faktorrustu-zamestnanosti-488cs.html
• ESF Fórum
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/esfforum
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DĚKUJEME ZA POZORNOST!
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
web: www.masskch.cz
email: info@masskch.cz
Konzultace:
• Ing. Marcela Loskotová (725 296 128, loskotova@masskch.cz)
• Mgr. Eva Feyfarová (604 575 206, feyfarova@masskch.cz)
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