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Zápis ze 4. jednání PS5 ITI: Horizontální  
Datum: 7. 10. 2021 

Čas: 10:00 – 11:45 

Téma: Informace k přípravě programového období 2021+ Místo: Pardubice 

Účastníci: Burešová Irena, Dvořáková Daniela, Hoffman Filip, Chudomský David, Kudrnáčová Ivana, Luptáková 
Hana, Nevrklová Marie, Rovenská Lucie, Smejkal Miroslav, Štěpanovský Josef, Žíla Jan 

Přílohy: Prezentace F. Hoffmana, návrh koincidenčních matic (na úrovni Strategie a na úrovni jednotlivých 
specifických cílů), textový popis koincidenčních matic, návrhová část Strategie (revidované verze, čistopisy), 
připomínkový list 

  
1) Přivítání, seznámení s programem – F. Hoffman 

 

2) Změny ve složení PS5 – F. Hoffman 

- nový náhradník za město Chrudim 

o David Chudomský, DiS. 

- nový člen za Pardubický kraj 

o Ing. Martina Vitková 

 

3) Plnění Strategie ITI – F. Hoffman 

            Stav k 1. 10. 2021 
- vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 553 331 980 Kč 

- Vyjádření ŘV ITI získalo 197 projektových záměrů v dotační částce 5 540 801 872 Kč 

o z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV 

ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost) 

o 128 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 192 

612 816 Kč 

- vyhlášeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 557 302 138 Kč 

(ukončeno 41 výzev ZS ITI, 6 výzev probíhá) 

- k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 154 projektů v celkové částce 3 926 904 121 Kč 

o 124 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory 

EU 3 153 904 004 Kč 

- 119 projektů za 2 827 411 767 Kč dotačních má vydaný právní akt 

- 80 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 950 767 853 Kč 

- 74 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 888 913 676 Kč 

- podrobnosti viz prezentace  

 

4) Výstupy MAS – příprava SCLLD 2021+ - D. Dvořáková (shrnutí za všechny MAS v aglomeraci) 

- Dvořáková: V současné době dokončujeme programové období 2014-2020, máme vyhlášené poslední 

výzvy. Zároveň pracujeme na přípravě nového programového období, stejně jako HK-PA aglomerace. 

V tuto chvíli má většina MAS v aglomeraci již dokončené koncepční části strategií CLLD (dále SCLLD) 

a většina z nich je již schválena. Termín podání byl do konce sprna 2021. Oproti minulému období byla 

příprava SCLLD jednodušší a proces schvalování byl o dost rychlejší. Dále budeme připravovat akční 

plány (programové rámce) pro jednotlivé operační programy. Stěžejním operačním programem pro nás 

bude i nadále IROP, dále můžeme využívat Program rozvoje venkova, OPZ, OPŽP a OPTAK (v 

aktivitách robotizace a digitalizace). Zároveň u nás stále probíhájí jednání s obcemi a dalšími subjetky, 

kde zjištujeme absorpční kapacitu v území. Návrhy alokací prozatím neznáme.  
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- Hoffman: Zvažuje vaše MAS (Bohdanečsko) intervenovat v OPTAK? 

- Dvořáková: Neplánujeme to, nemáme na to absorpci a zároveň ani personální kapacity. 

- Hoffman: Ptám se proto, že naše aglomerace měla s tímto operačním programem velké problémy. Měli 

jsme v OP PIK zarezervováno 460 mil. Kč, což odpovídalo naší absorpční kapacitě. Problém však nastal 

ve chvíli, kdy byly výzvy pro ITI vyhlášeny až o rok později než výzvy individuální. Podnikatelé proto 

radši využili individuálních výzev a absorpce se nám rozpadla. 

 

5) Informace z řídicích orgánů operačních programů – F. Hoffman 

OPD 
- možnost navýšit dotaci projektům po vysoutěžení 

o DPmP: TT Dukla vozovna - Hl. nádraží (+ 11,7 mil. Kč z EU) 
o DPmP: měnírna Stadion (+ 4,1 mil. Kč z EU) 
o DPmHK: Měnírna Nový Hradec (+ 3,5 mil. Kč z EU) 

- dopis n. m. Ing. Hlubučkové – dle pravidel výzvy již není možné dotaci pro projekty navýšit 
 

6) Příprava Strategie 2021+ – F. Hoffman 

- proběhla aktualizace návrhové části Strategie (viz dále) 

- zpracování návrhu koincidenčních matic (viz dále) 

- probíhají práce na dalších kapitolách  

- dokončení vázáno na schválení MP INRAP, schváleno 4. 10. 2021 

- zpřesňování a zužování portfolia projektových záměrů v zásobníku nositele 

o komunikace se všemi žadateli, zpřesňování popisných částí → samostatná aktualizace  

o tvorba integrovaných řešení – podzim 2021 

o výběr strategických projektů – do konce roku 2021 

- Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. (po konzultacích s MŽP) 

- dne 13. 9. 2021 zaslána zpětná vazba nositeli ITI a závěr zjišťovacího řízení zveřejněn v Informačním 

systému SEA  

- „Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace“ je koncepcí naplňující dikci ustanovení § 

10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto bude předmětem 

procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.  

- Zajistit posuzování vlivů Integrované strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace na životní prostředí 

ve smyslu § 10e  až 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně zpracování návrhu Prohlášení        dle § 10g, odst. 5 citovaného zákona 

- Posun termínu dokončení Strategie 

- Klíčové faktory: 

o integrovaná řešení 

o stav přípravy projektů ke konci roku 2021 

- ŘO si stanoví minimální požadovanou úroveň připravenosti projektů (viz dále) 

- 12/2021 předpoklad dokončení programových rámců → předložení do výzvy ŘO 

- 2. pol. 2022 vyhlášení výzev nositele ITI 

 

Omezení podpory v aktivitě památky 

- v kontextu alokace pro aktivitu „památky“ a absorpční kapacity nositel ITI navrhuje omezení podpory 

na území Hradecko-pardubické aglomerace na projekty „národních kulturních památek“ 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP295K?lang=cs
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP295K?lang=cs


 

3 
 

o pouze NKP na seznamu NKP k 1. 1. 2021 BEZ památek na indikativním seznamu NKP, kt. 

byly podpořitelné v programovém období 2014+ (nejedná se o oficiální „kategorizaci“; k 1. 1. 

2014 bylo na tomto seznamu 9 objektů z území aglomerace) 

▪ → na území ITI přes 1 500 kulturních památek  

▪ → 14 NKP 

Usnesení PS6 5/1: 

Pracovní skupina 6: Kultura a cestovní ruch doporučuje Řídicímu výboru ITI zacílení podpory na území Hradecko-

pardubické aglomerace v programovém období 2021–2027 v aktivitě „Památky“ výhradně na národní kulturní památky 

(NKP) uvedené na seznamu NKP k 1. 1. 2021.  

 

USNESENÍ ŘV ITI 57/3: 

Řídicí výbor ITI na základě doporučení PS6: Kultura a cestovní ruch schvaluje zacílení podpory prostřednictvím 

integrovaných územních investic (ITI) na území Hradecko-pardubické aglomerace v programovém období 2021–2027 v 

aktivitě „Památky“ výhradně na národní kulturní památky (NKP) uvedené na seznamu NKP k 1. 1. 2021.  

 

Úpravy návrhové části strategie, koincidenční matice 

- dle MP INRAP nejnižší úrovní strategického rámce OPATŘENÍ → změna číslování a názvu úrovní ve 

Strategii o jeden řád 

o → úpravy všech SC kromě SC 3: Sociální oblast a zdravotnictví 

o doporučení MMR-ORP: snížit počet opatření ve Strategii 

- více informací viz prezentace 

 

7) Příprava programového období 2021+ – F. Hoffman 

- výše dotace 85 % (u školství + 5 % ze SR, u VŠ 10 %) 

- pravidlo n + 3 

- tlak ŘO na připravenost projektů 

- intenzivní komunikace nositele ITI s ŘO (výše alokace, představení projektů, nastavení metodiky IN) 

- zařazení projektu do programového rámce Strategie = stop pro individuální výzvy 

- bližší informace k podporovaným aktivitám: viz podklady z jednání pracovních skupin 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 
- v 10/2021 by měl být operační program schválen vládou → jednání projektových týmů pro jednotlivé 

aktivity → příprava výzev, specifických pravidel pro žadatele a příjemce (např. způsobilé a nezpůsobilé 

výdaje) 

- dne 20. 8. 2021 zveřejněna nová verze PD IROP – k dispozici zde 

- spíše drobné úpravy, zpřesnění; podrobnosti viz prezentace z tematických PS 

- 1. individuální výzvy: předpoklad 1. čtvrtletí 2022 

- opakovaná výzva, aby žadatelé své projektové záměry konzultovali 

- nutné zpřesňování projektových záměrů před výběrem strategických projektů 

- osobní jednání  

- alokace nejsou finální 

- demografická predikce MŠMT pro oblast kapacit MŠ 

- výše % alokace ITI vs. individuální výzvy v aktivitě ZŠ 

- jednání s ostatními aglomeracemi a metropolitními oblastmi, kt. spadají do kategorie „méně rozvinutých 

regionů“, o možné směně finančních prostředků v rámci aktivit 

- téměř ve všech aktivitách evidujeme větší poptávku, než jsou očekávané dotační prostředky 

http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=pracovni-skupiny-2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/nova-verze-pd-irop-2021-2027
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- více viz prezentace 

 

Diskuze k aktivitě sociální bydlení 

- Hoffman: Dotaz na zástupce města Chrudim ohledně přípravy projektu sociálního bydlení, neboť spolu 

s projektem obce Bukovka se jedná o jediné dva projekty v aglomeraci, které se v této aktivitě připravují. 

- Luptáková: Pokud se nezmění Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení (dále jen 

ETHOS), tak projekt pravděpodobně nebudeme moci zrealizovat. Tato typologie je nastavená tak, aby 

došlo k výstavbě nových bytů pouze pro osoby bez domova, což je pro nás nereálné. Pokud se toto 

nezmění a cílovou skupinou se nestanou také mladé rodiny a senioři, tak od projektu budeme muset 

odstoupit.  

- Dvořáková: U projektu sociálního bydlení v obci Bukovka je situace podobná.  

- Hoffman: Pokud by se stalo, že nebude realizován ani jeden těchto projektů, budeme se snažit domluvit 

s IROP o přesunu alokace do jiných témat. IROP však do této doby přesunům alokací mezi aktivitami 

nakloněn nebyl, zároveň téma sociální bydlení nechtějí řešit ani ostatní aglomerace, proto není možné 

provést výměnu s nimi.  

- Luptáková: Dle mého názoru by pro cílovou skupinu lidí bez domova mělo být vyhrazeno místo spíše 

v infrastruktuře sociálních služeb, a ne v aktivitě sociální bydlení. V metodice ETHOS je velmi to 

nedomyšlené a pro nás nezrealizovatelné. 

- Hoffman: Problém není jen v nastavení IROP, ale spíše na MPSV odkud zaznívá, že by více peněz mělo 

jít právě na sociální bydlení na úkor sociálních služeb, což nám také nedává smysl. 

- Luptáková: Pokud se ETHOS nezmění, tak bychom do projektu dle současného nastavení nešli. V této 

oblasti je také velký problém udržiltenost projektu, která je 20 let. Pro lidi bez domova je větší poptávka 

po sociálních a pobytových službách, ale ne po bydleni.  

 

Diskuze k aktivitě knihovny 

- Hoffman: V aktivitě knihovny máme jeden jediný projekt, který však nejsme schopni zařadit do žádného 

integrovaného řešení. Projekt je zároveň moc malý, aby se ho dalo považovat  za strategický sám o sobě 

a integrovat ho s jinými projekty se nám nepodařilo. Uvidíme, zda nějakou vazbu na další projekty najdou 

členové pracovní skupiny, integrovaná řešení jim budou představována v příštích týdnech a členové 

odborných pracovních skupin s nimi budou dále pracovat.  

- Chudomský: Jedná se o projekt za max. 10 mil. Kč dotačních, je to však zrovna jeden z mála projektů, 

které má město Chrudim připravený.  

 

Dizkuze k aktivitě památky 

Hoffman: V aktivitě památky máme pro programové období 2021+ několikanásobně menší alokaci, než 

jakou jsme měli v předchozím programovém období. Oproti minulému období toto téma chtějí řešit 

všechny aglomerace, v minulém to byly pouze tři. Obávám se, že se nám v této aktivitě peníze navýšit 

nepodaří.   

 

Diskuze k aktivitě muzea 

- Hoffman: V této aktivitě máme také problém s nedostatečnou alokaci. V rámci této aktivity jsme chtěli 

podpořit ambiciozní projekty Královéhradeckého kraje ve Vrbenského kasárnách v Hradci Králové. 

Muzea sice nejsou prioritou všech aglomerací jako památky, nicméně i kdyby se nám podařilo navýšit 

alokaci v této aktivitě, tak to bude pouze max. v řádech nižších desítek milionů. 

- Hoffman: V návaznosti na nízkou alokaci finančních prostředků do prioritních aktivit Hradecko-

pardubické aglomerace vzniklo na základě debaty na jednání ŘV ITI usnesení, které apeluje zejména na 
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ŘO IROP, aby umožnil větší flexibilitu převodu pěněz mezi aktivitami v rámci HK-PA agomerace (viz 

níže). 

 

USNESENÍ ŘV ITI 57/4: 

ŘV ITI apeluje na ŘO IROP a na Nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace, aby byla umožněna větší flexibilita 

převodu prostředků mezi aktivitami/specifickými cíli v rámci IROP tak, aby byla umožněna koncentrace finančních 

prostředků do prioritních oblastí (projektů) Hradecko-pardubické aglomerace.   

Operační program Doprava (OPD) 
- alokace pro ITI (SC 3.1): 10,6 mld. Kč 

- alokace pro HK-PA aglomeraci (SC 3.1): cca 750 mil. Kč 

- priorita (SC 3.1): nové tratě, modernizace až v případě nevyčerpání alokace 

- výzvy: předpoklad 2. pol. 2022 

- stav připravenosti: soulad s územním plánem 

- SC 1.2: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, 

včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility  

- ITS; absorpce 0 

- SC 3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility  

- trakce, měnírny, zázemí pro drážní dopravu; absorpce 350 mil. Kč 

- Hoffman: Doplňuji dle diskuze, která proběhla na ŘV ITI, že je zde hlavní problém v tom, že OPD 

preferuje výstavbu nových tratí a požaduje zvýšení přepravních kapacit i u projektů zaměřených na 

modernizace, což je samozřejmě velice komplikované. Zatím se nepodařilo uzavřít s OPD dohodu o 

pravidlech nastavení modernizací tak, aby byly pro OPD podpořitelné.  

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
- návrh alokace pro každou aglomeraci – 175 mil. Kč 

- jednání s MŽP o individuálním navýšení  

- trvají na velkých strategických projektech pro území a vysokém stupni připravenosti, min. na 

úrovni žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení 

- výzvy: předpoklad 2. polovina roku 2022 

- priorita: přizpůsobení se změnám klimatu a podpora přechodu k oběhovému hospodářství (nositel ITI 

nebude podporovat opatření k zvýšení energetické účinnosti veřejných budov) 

- Priorita MŽP: CEKVO (Centrum pro komplexní využití odpadu) 

- zveřejněna nová verze PD OPŽP 2021+ platná od 3. 8. 2021 

- dokument ke stažení zde 

- drobné úpravy, doplnění základních podmínek podpory pro jednotlivé SC 

- Hoffman: Doplňuji, že jsme měli již od počátku sběru projektových záměrů obrovskou absorpční 

kapacitu ve všech oblastech, do kterých nás OPŽP chtělo pustit. V průběhu přípravy nového období 

jsme se zaměřili na adaptační opatření a odpady. Vedli jsme vyjednávání s ministerstvem, prezentovali 

jsme projekty, posílali jsme tabulky s projekty, které jsme s nimi následně konzultovali. Ze série jednání 

vyplynulo, že pro MŽP je jediným podpořitelným strategickým projektem projekt Centra komplexního 

využití odpadů (dále jen CEKVO), ve kterém bude vybudována dotříďovací linka a kde bude vytříděný 

odpad následně zpracováván koncovými trhy. Projekt nakonec nebude zaštiťovat statutární město 

Pardubice, ale podnikatelský subjekt. Projekt se bude realizovat v areálu Synthesia. V době vyhlášení 

výzvy budou již schopni nakupovat technologie.  

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216
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- Luptáková: Co se týče našeho projektu separačního dvora, tak k němu máme zasmluvněnou projektovou 

přípravu, realizační dokumentace bude následovat. Zároveň teď dáváme dohromady podklady pro proces 

vyhodnocení vlivů projektu na ŽP (EIA). V příštím roce bychom chtěli začít s realizací.  

- Hoffman: Na OPŽP jsme se tázali, zda budeme moci realizovat i další projekty, pokud budou splňovat 

požadovanou připravenost. Prozatím se nám k tomu nevyjádříli. Jsem k tomu však spíše skeptický a jen 

připomínám, že MŽP bude při finalizaci programových rámců požadovat minimálně podanou žádost o 

územní rozhodnutí nebo o stavební povolení. Bez ohledu na to, co se nám s MŽP podaří vyjednat mohou 

samozřejmě ostatní projekty žádat v individuálních výzvách. Jenom připomenu, že projekt CEKVO by 

měl být skutečně aglomerační a měl by řešit problematiku separovaného odpadu nejen pro Pardubice a 

jejich okolí, ale právě i pro Chrudim a další města a obce v aglomeraci. 

- Luptáková: Toto nebude tak jednoduché. My se musíme dle informací od Technických služeb města 

Chrudim hlavně snažit snižovat objem a množství odpadu. V Chrudimi ale nemáme lis na odpad a 

dovážet odpad do Pardubic by mělo určitě vliv na prodejní cenu.  

Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK) 
- předpokládaná alokace pro ITI: cca 2,5 mld. Kč CZV 

- alokace pro HK-PA aglomeraci: cca 300 mil. Kč CZV 

- výzvy: předpoklad 1. pol. 2023 

- priorita: spolupráce VO s aplikační sférou 

- soulad projektu s krajskou RIS 3 přílohou 

- max. velikost projektu: 100 mil. Kč CZV 

o SC 1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií 

- dlouhodobá mezisektorová spolupráce (abkap 550 mil. Kč) 

Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnot (OPTAK) 
- předpokládaná alokace pro ITI: 1,6 mld. Kč v SC 1.1 

- výzvy: předpoklad 2. pol. 2022 

- priorita: posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií – Služby 

infrastruktury (SC 1.1) 

- stav připravenosti: důležitý pro rezervaci alokace, důraz na prioritizaci a připravenost projektů (ne vize) 

o SC 1.1:  Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (abkap: 450 

mil. Kč) 

o SC 1.2: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány (abkap: 

10 mil. Kč) 

o SC 2.1: Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a vytváření pracovních míst v MSP, mimo 

jiné pomocí produktivních investic (abkap: 40 mil. Kč) 

- využití tzv. kombinovaných výzev mimo SC 1.1 (Služby infrastruktury) 

- více viz prezentace 

 

- odkazy na schválenou evropskou legislativu a další dokumenty viz prezentace 

10) Dotační možnosti mimo nástroj ITI 
 

Národní plán obnovy 
- finanční prostředky na restart ekonomiky ČR zasažené koronavirovou krizí 

- dokument ke stažení zde 

- alokace cca 191 mld. Kč (179 mld. RRF, 12 mld. národní zdroje) 

https://www.planobnovycr.cz/
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- schváleno Radou EU v září 2021 

- první výzvy plánovány v listopadu 2021 

- do konce roku 2022 by mělo být zazávazkováno 70 % alokace 

- probíhá příprava pravidel pro jednotlivé komponenty   

- více viz prezentace 

Modernizační fond  
- nástroj na podporu investic do modernizace energetických systémů a zlepšování energetické účinnosti v 

některých členských státech v období 2021–2030, webové stránky zde 
- prostředky mimo rozpočet EU, financování z dražeb emisních povolenek, implementuje SFŽP 
- dokument schválený k 25. 1. 2021 k stažení zde  
- celková odhadovaná alokace pro ČR: 154 mld. Kč 
- od začátku roku vyhlášeno 7 výzev (teplárny, projekty FVE, zařízení v rámci EU ETS) 
- výše dotace: dle režimu veřejné podpory (čl. GBER) 
- více viz prezentace 

Diskuze 
- Kudrnáčová: Dotaz na manažerku MAS Bohdanečsko, zda v rámci jejich absorpční kapacity evidují 

projekty, které by zapadaly do aktivity komunitní energetika v rámci Modernizačního fondu? 
- Dvořáková: Na začátku roku jsme předrezervovali finanční prostředky na instalace fotovoltaiky. 

S územím dále diskutujeme o zřizovaní energetických komunit.  
- Kudrnáčová: Plánujete rozšiřovat Váš tým o odborníky na energetiku?  
- Dvořáková: Budeme to řešit spíše externě. 
- Kudrnáčová: MAS Hradecký venkov se v této problematice hodně angažuje a právě v současné době řeší 

rozšíření personálních kapacit.   

- Smejkal: Místním akčním skupinám z Pardubického kraje jsme dali v tomto možnost využít v omezené 
míře služeb krajského energetika. Sami jsme v rámci kraje podávali 5 projektů (3 školy a 2 nemocnice) do 
předregistrační výzvy na fotovoltaiku.  
 

- Dvořáková: Pokud budou projekty v programových rámcích, nebudou moci žádat v individuálních 
výzvách? 

- Hoffman: Toto platí pouze u IROP a OPTAK. U ostatních operačních programů tato podmínka 
pravděpodobně nebude. IROP říká, že umožní, aby v programovém rámci byly projekty např. za 130 % 
alokace, ovšem v takovém případě by 30 % projektů mělo jistotu, že nedostane dotaci. Proto my budeme 
programový rámec chystat na 100 % alokace, aby měli žadatelé jistotu, že v rámci ITI na své projekty 
peníze opravdu dostanou.  
 

- Kudrnáčová: Do kdy mají projekty šanci se připravit, aby s nimi bylo počítáno do absorpce v rámci ITI? 

- Hoffman: Všechny projekty již byly projednány na pracovních skupinách. Poslední možnost přidat nové 
projekty do zásobníku nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace pro tvorbu integrovaných řešení 
byla do 6. srpna 2021. O tomto termínu jsme informovali jak pracovní skupiny, ŘV ITI, jednotlivé 
žadatele a informace byla i na webu a úřední desce města. 

Příští jednání: prosinec 2021 (čas a místo budou upřesněny) 

 
Zapsala: Marie Nevrklová 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2352

