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Zpráva o plnění Integrované strategie MAS Region Pošembeří
(období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021)

1. Část: Strategie
Informace o věcném pokroku v realizaci ISg:
ISg MAS Region Pošembeří prošla kladně věcným hodnocením ke dni 29. 8. 2017. V návaznosti na
tento výsledek věcného hodnocení proběhly následující činnosti v souvislosti s realizací ISg:
1)
Zpracování Interních postupů (Interní postupy IROP) a jejich úprava dle nových vydání
požadavků ŘO. Jejich schválení ŘO bylo dne 22. 5. 2019.
2)
Zpracování harmonogramů výzev, jejich schválení a zveřejnění (OP IROP, OPZ a PRV)
3)
Průběžné vzdělávání zaměstnanců MAS pracujících na realizaci ISg (účast na
seminářích) a animaci škol
4)
Animace škol
5)
Příprava výzev a preferenčních kritérií v OP IROP, OPZ, PRV, OP ŽP
6)
Vyhlášení výzev a jejich administrace (OP IROP, OPZ, PRV, OP ŽP)
7)
Příprava nové SCLLD pro období 2021-2027

Za sledované období 1.1.2021 - 30.6.2021 jsme vyhlásili 1 výzvu z PRV.
1) 4. výzva z PRV – školení žadatelů jsme díky kovidu udělali formou vypsaných 4 termínů
osobních konzultací v kanceláři, bohužel nikdo nekonzultoval, i když bylo hodně žadatelů,
kteří chtěli žádat. Konzultovali jsme po telefonu, e-mailu a osobně mimo tyto vypsané
konzultace, veškeré podklady byly na www stránkách Pošembeří. 4. výzva PRV byla
otevřena od 13.5.2021 do 31.8.2021. Podané projekty byly 4, nyní probíhá jejich kontrola
formálních náležitostí a přijatelnosti.
V průběhu sledovaného období docházelo k animaci škol a školských zařízení, k poskytování
metodické pomoci školám a školkám k šablonám.

Dosavadní realizace ISg ve vztahu k jednotlivým opatřením je následující:
OP
Programový rámec
Popis aktuální situace
IROP
01 DO PRÁCE I DO ŠKOLY BEZPEČNĚ A V POHODĚ
Zbytek alokace z celého
operačního programu je
zatím 2.013.146,24 Kč (tato
částka je zbytek ze 7. výzvy,
kdy nevyšlo na druhý projekt
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02 VZDĚLANÝ REGION

v zásobníku projektů po
kontrole
ŘO).
Čekáme
navýšení peněz o ušetřené
peníze
v realizovaných
projektech, které se budou
nyní proplácet.
Předpokládáme vyhlášení 8.
výzvy v září a ukončení výzvy
v listopadu 2021. V zatím
poslední 7. výzvě bylo
podáno 15 projektů za cca
39 milionů CZV, alokace na
výzvu byla cca 15 milionů
CZV.
Vybráno k podpoře
bylo 6 projektů a 2
náhradníci. Při závěrečném
ověření způsobilosti bylo u
jednoho projektu zjištěné
pochybení ze strany žadatele
– špatná příloha stavebního
povolení.
Došlo
k
přehodnocení toho projektu,
tento projekt se po novém
VH
dostal
v seznamu
projektů dle počtu bodů až
do projektů, na které
nevyjde alokace výzvy.
Za celou realizaci SCLLD bylo
celkem podáno 26 projektů
z toho
bylo
vybráno
k podpoře
celkem
17
projektů, 9 projektů je
v současné
době
již
proplaceno.
Veškerá alokace je
vyčerpaná. Z 5 podaných
projektů byly vybrány 4
k podpoře a z nich jsou již
v současné době 3
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03 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITY, SOCIÁLNÍ
BYDLENÍ

04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU

proplaceny a jeden má již
podanou žádost o platbu.
Veškerá alokace je
vyčerpaná. Z 3 podaných
projektů byly vybrány 3
k podpoře a z nich 1 projekt
je již proplacen.
Zrušení tohoto opatření a
přesunu peněz do 01
Bezpečnosti

OPZ
05 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU A PODPORA
SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

06 SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU

Veškerá alokace je
vyčerpaná. Z 5 podaných
projektů byly vybrány 3
k podpoře a z nich 1 projekt
odstoupil od realizace, 2
projekty jsou již částečně
hrazeny.
Veškerá alokace je
vyčerpaná. Z 8 podaných
projektů bylo vybráno 6
k podpoře a z nich 4 projekty
jsou částečně proplaceny a 1
projekt je proplacen zcela.
Nikdo neměl zájem o toto
opatření. Alokace byla
přesunuta do jiného
opatření.

PRV
07 PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Z celkové alokace zbývá malá
částka. Za celé období
realizace SCLLD bylo podáno
20 projektů, z toho bylo
vybráno k podpoře 17
projektů. 8 projektů je již
proplaceno.
Konzultace připravovaných
projektů s žadateli, zjišťování
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08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A JEJÍ
UVÁDĚNÍ NA TRH

09 ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

11 SPOLUPRÁCE MAS

nových potenciálních
žadatelů. Konzultace při
změnových hlášeních a při
realizaci.
Vyhlášení 4. výzvy PRV,
konzultace, FNaP.
Celková alokace je
vyčerpána. Za celé období
realizace SCLLD byly podány
2 projekty, z toho byly
vybrány k podpoře 2
projekty. Jeden projekt je již
proplacen.
Z celkové alokace zbývá
pouze malá část. Za celé
období realizace SCLLD bylo
podáno 13 projektů, z toho
bylo vybráno k podpoře 10
projektů. 3 projekty jsou již
proplaceny. Vyhlášení 4.
výzvy PRV, konzultace, FNaP.
Celková alokace je
vyčerpána. Za celé období
realizace SCLLD byly podány
2 projekty, z toho byly
vybrány k podpoře 2
projekty. Jeden projekt je již
proplacen.
Zrušení, přesun finanční
alokace do jiné Fiche na
základě Evaluace SCLLD a
velkému počtu
připravovaných projektů.

OP ŽP
12. REALIZACE ÚSES

Nevyčerpaná dotace,
nemožnost již vyhlásit další
výzvu. Bylo hodně zájemců o
dotaci, konzultací, ale nikdo
do výzvy projekt nepodal.
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13. REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ

Nevyčerpaná dotace,
nemožnost již vyhlásit další
výzvu. Bylo hodně zájemců o
dotaci, konzultací, ale podal
jen jeden žadatel, po výběru
a předání na ŘO od projektu
ustoupil.

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencích
MAS klíčové projekty neplánuje.

Popis integrovaného nástroje (dtto)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Region Pošembeří (dále jen Náš
Region II) je střednědobý rozvojový dokument, který se vztahuje k území působnosti Místní akční
skupin Region Pošembeří. SCLLD MAS Region Pošembeří vychází z metody Leader. Pro její zpracování
byly využity podněty zdola a její cíle a opatření byly komunitně projednány.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS Region Pošembeří se zaměřuje na zlepšení
kvality života obyvatel a jejich spokojenosti v regionu. Podporuje konkurenceschopnost regionu a
jeho hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Respektuje specifika území a postihuje problémy i
rozvojový potenciál území i společnosti. Zároveň strategie předpokládá komplexní řešení problémů,
zajišťuje provázanost stanovených cílů tak, aby nedocházelo k rozporům při řešení dílčích problémů v
jednotlivých oblastech, ale naopak aby docházelo k synergickým efektům a cíle se vzájemně
podporovaly.
Strategie respektuje možnosti a zdroje území, předkládá takové cíle, které jsou pro dané území a pro
obyvatele tohoto území realizovatelné. K řešení problémů přistupuje s dlouhodobou perspektivou,
zohledňuje dosažené poznatky v oblasti udržitelného rozvoje vč. respektu k životnímu prostředí.
VIZE ROZVOJE ÚZEMÍ MAS Regionu Pošembeří
Region Pošembeří v roce 2025 je regionem pro spokojený život, práci i aktivní odpočinek. Je to
region:
dobře vybavený a dostupný
užitečný a zábavný
zdravý a krásný
spolupracující
prosperující
bezpečný
šetrný vůči životnímu prostředí
Území MAS lze charakterizovat jako rovinaté území s nadmořskou výškou v rozmezí 220 až 500 m
n.m.
Působnost MAS zahrnuje nově území 36 obcí.
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Na území MAS žilo k 1. 1. 2021 45 048 obyvatel. Z hlediska sídelní struktury lze území MAS
charakterizovat jako venkovský region, pouze třetina obyvatel tohoto území bydlí ve městech.
Celkové území je tvořeno dvěma městy (Český Brod a Úvaly), dvěma městysi (Škvorec a Kounice) a
zbylými obcemi.

Přehled vyhlášených výzev
IROP:
"7.výzva MAS Region Pošembeří – IROP – Bezpečnost 07“ č. výzvy 452/06_16_038/CLLD_16_02_022
byla vyhlášena 8.4.2020, školení žadatelů proběhlo e-mailem a telefonicky (nouzový stav v ČR koronavirus), ukončení příjmu bylo 1.6.2020. Byla provedena kontrola FNaP u 15 projektů, věcné
hodnocení, výběr projektů k podpoře Programovým výborem a podání 6 projektů a 2 náhradníků
k závěrečnému ověření ŘO. V rámci kontroly ŘO bylo zjištěno pochybění, došlo k přebodování
jednoho projektu a díky tomu ke změně pořadí projektů k výběru. Zasedla i VýKo MAS, aby vyhotovila
nový seznam. Ve sledovaném období zasedl Programový výbor MAS, aby potvrdil a schválil nový
seznam dodaný VýKo MAS.
Po celé sledované období konzultujeme s žadateli.
PRV:
4. výzva PRV byla vyhlášen 13.5.2021, školení žadatelů proběhlo e-mailem a telefonicky (byly
vyhlášeny 4 soukromé fyzické konzultace, ale nikdo je nevyužil), ukončení příjmu 13.6.2021.
Registrace na SZIF bude 31.8.2021. Probíhá kontrola FNaP 4 projektů (3 projekty z Fiche 7 a 1 projekt
z Fiche 9).
Po celé sledované období konzultujeme s žadateli.
OPZ:
Po celé sledované období konzultujeme s žadateli.
OPŽP:
Po celé sledované období konzultujeme s žadateli.

2. Část: Popis realizace ISg
Informace o problémech při realizaci ISg
Za projektový rámec IROP:
Ve sledovaném období jsme neřešili žádnou výzvu. Řešili jsme jen změnu SCLLD. Za celé období
nebyl problém.
Velkým problémem při realizaci SCLLD jsou časté technické závady v MS 2014+.
Problémem je snížení alokací IROP na základě kurzových rozdílů. Projektů k realizaci je v území dost.
Problémem se stává posunování termínu dokončení realizovaných projektů.
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Opatření pro předcházení problémů:
Školení zaměstnanců v práci s MS 2014+ a pravidelné vzdělávání zaměstnanců v oblasti pravidel.
Komunikace s ostatními MAS, které již výzvy vyhlásily a získávání jejich informací a zkušeností z
vyhlašování výzev.
Konzultace se žadateli a připomínání blížícího se termínu ukončení výzvy.
Přemlouvání žadatelů k nepodávání žádosti o změnu a realizaci v termínu.

Za projektový rámec OPZ:
Ve sledovaném období jsme řešili pouze konzultace s úspěšnými žadateli.
Během období nedošlo k žádným problémům, mimo různých poruch systému, které jsou časté.
Některé projekty z 6. výzvy (příměstské tábory), které měly zahájit realizaci v roce 2020, bohužel z
důvodu COVID-19 nezahájily. Z tohoto důvodu došlo k posunu realizací celých projektů.

Opatření pro předcházení problémů:
Není potřeba předcházet problémům. Možnost více komunikovat se žadateli. Trvat na konzultacích
s žadateli, aby se předešlo chybám a nedokonalým projektům.

Za projektový rámec PRV:
Ve sledovaném období jsme řešili 4. výzvu PRV v různém stádiu. Během období nedošlo k žádným
problémům, mimo různých poruch systému, které jsou časté. V období 2021 došlo k výraznějším
konzultacím s žadateli, nová verze Portálu farmáře je pro žadatele nesrozumitelná, neorientují se.
Také v souvislosti s COVID-19 raději žadatelé konzultovali vše po telefonu nebo e-mailu než při
osobním setkání, což bylo někdy obtížnější žadatelům cokoliv ukázat a vysvětlit. Problém, který nás
tíží je ohledně našeho jednoho žadatele, který se odvolal proti rozhodnutí odebrání dotace a toto
sporné řízení trvá již cca 2 roky. Potřebovali bychom vědět, zda peníze budeme moci použít alespoň
v další 5. výzvě.

Opatření pro předcházení problémů:
Není potřeba předcházet problémům. Možnost více komunikovat se žadateli.

Za projektový rámec OPŽP:
Ve sledovaném období jsme konzultovali se žadateli jejich projekty, které v současné době mohou
dát pouze napřímo.
Během sledovaného období nedošlo k žádným problémům.

Opatření pro předcházení problémů:
Není potřeba předcházet problémům.

Informace o potenciálních rizicích ISg
Aktuální rizika jsou následující:
1)
Nečerpání finančních prostředků dle finančního plánu a plnění milníků střednědobého
hodnocení
Opatření: sloučit plánované výzvy, tak aby došlo k čerpání více finančních prostředků najednou.
2)
Riziko chybovosti při administraci výzev a zadávání informací do systému.
Opatření: pečlivé dodržování postupů v metodikách, konzultace postupu s ŘO, s NS MAS a s
ostatními MAS, používat aktuální metodiky.
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3)
Riziko nepodávání projektů do otevřených výzev MAS (z důvodu projektů podání napřímo,
velká administrace, nechtění plnění všech podmínek výzvy, nechání podání na poslední chvíli a pak
nestihnout podat či nemít připravené všechny přílohy, ?)
Opatření: pečlivé konzultace s potenciálními žadateli, připomínání otevřených výzev, pomoc
s administrací, velká propagace našich výzev v místních periodikách
4) Riziko snížení alokací ze strany IROP - kurzové rozdíly (akceptační dopis v EUR) – měli jsme
vyhlášeno na max. alokace
Opatření: pečlivé konzultace, připomínání otevřených výzev, pomoc s administrací, úspory vložit do
kurzovních rozdílů
5) Riziko nesplnění závazků vyplývajících z Akceptačního dopisu. MAS toto nemůže moc ovlivnit
(Změnové hlášení žadatele na posun termínu dokončení).
Opatření: Přemlouvat žadatele, aby nepodávali změnu termínu dokončení projektu.

Popis evaluačních aktivit nositele IN
Předpředminulé období došlo ke zpracování Evaluační zprávy Mid-term evaluace realizace strategie
komunitně vedeného místního rozvoje CLLD_16_02_022 MAS Region Pošembeří o.p.s., kterou jsme
odeslali ke kontrole na ŘO. Tato zpráva byla schválena. Připravovali jsme podklady pro úpravu SCLLD
na základě výsledků této zprávy. Tyto úpravy jsme zaslali ke kontrole ŘO.
MAS tuto zprávu tvořila s pomocí území MAS (partneři, členové výborů, kancelář,...). Došlo ke změně
SCLLD.
Ve sledovaném období jsme dokončovali práci na podkladech pro novou SCLLD na období 2021-2027
na základě znalosti území, rozhovory se starosty, podnikateli, NNO a stávající SCLLD, dle šablony jsme
vytvářeli novou SCLLD a formou Excelové tabulky jsme vyhotovili tabulku provázanosti. Tuto SCLLD
jsme komunitně projednali a na 40. Plénu ji schválili. Následně jsme ji podali ke kontrole. Díky
možnosti dělat změny ve Standardech jsme nahlásili změnu Standardů (přijmutí dvou nových
partnerů a úmrtí jednoho partnera a zároveň člena VýKo MAS).

Doplňující informace
V rámci realizace ISg realizuje MAS animaci školských zařízení v rámci OPVV, díky tomu se role MAS
dostává do povědomí škol. V návaznosti na to lze realizovat další projekty pro školy.

Informace o dosažených synergických efektech
Synergické efekty mezi projekty /opatřeními zatím nebyly generovány.
Za možný synergický efekt v rámci projektu či opatření lze považovat:
1) Synergický efekt u projektů na slaďování rodinného pracovního života, který vzniká tím, že
rodiče si jako cílová skupina udrží zaměstnání a s ním i svou kvalifikaci a sociální kontakty a
zároveň mohou využít služeb péče o děti.
2) V případě PRV je možné považovat synergický efekt u projektu v obci Šestajovice, kde se
opraví historické stavení – kovárna - a zároveň se vybuduje staročeská pivnice.
3) Dalším projektem vytvářející synergický efekt by mohl být projekt ve 3. výzvě PRV v Klučově,
kde místní vinařka rozšiřuje technologii a zakládá stánek přímo na vinici, kde je možné
zakoupit víno a dozvědět se více o vinařství, odrůdách, práci na vinici. Myslíme si, že díky
ochutnávkám, možnostem ubytování, možnosti vyzkoušet si práci na vinici se rozšíří cestovní
ruch v našem regionu.
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4) Dalším projekt se synergickým efektem je též projekt ze 3. výzvy PRV, který se přímo jmenuje
Agroturistika 2020, který má za úkol vybudovat ubytování pro lidi, kteří využijí jízdu na koních
u žadatele. Zde vidíme též příliv lidí do regionu.

Informace o změnách ISg
Žádostí o změnu ISg bylo celkem dvanáct.
2.11.2017 jsme podávali nepodstatnou změnu na změnu ve složení Výběrové komise MAS,
Programového výboru MAS a Monitorovacího a kontrolního orgánu MAS.
9.8.2018 jsme podávali podstatnou změnu na přidání programového rámce OP ŽP (dvě nová
opatření).
9.11.2018 jsme podávali nepodstatnou změnu na změnu ve složení Výběrové komise MAS,
Programového výboru MAS.
15.3.2019 jsme podávali nepodstatnou změnu na změnu ve složení, Programového výboru MAS a
partnerské základny.
3.7.2019 jsme podávali nepodstatnou změnu na změnu ve složení Pléna MAS
1.10.2019 jsme podávali nepodstatnou změnu na změnu ve složení Monitorovacího a kontrolního
výboru MAS a znovuzvolení Výběrové komise MAS
25.2.2020 jsme podávali změnu programového rámce PRV na základě provedené mid-term evaluace
SCLLD
20.3.2020 jsme podávali nepodstatnou změnu týkající se znovuzvolení a změnu složení PrVý, VýKo,
MoVý
12.3.2020 jsme podávali změnu na zrušení opatření 04 Sociální podnikání v regionu a přesun peněz
v opatřeních IROP, úpravy dle akceptačního dopisu
22.9.2020 jsme podávali změnu Finančního plánu
16.4.2021 jsme podávali změnu Finančního plánu
21.4.2021 jsme podávali nepodstatnou změnu ve standardizaci ve složení VýKo MAS a složení Pléna
MAS

Opatření při neplnění ISg
Žádná opaření nebyla uplatněna.

Shrnutí pro veřejnost
Integrovaný regionální operační program (IROP)
MAS Region Pošembeří měla z minulého sledovaného období vyhlášenou 7. výzvu z programového
rámce IROP. Výzva byla zaměřena na BEZPEČNOST. Počet podaných projektů několikrát převýšil
alokaci výzvy. V minulém sledovaném období probíhala kontrola formálních náležitostí a
přijatelnosti, hodnocení projektů a výběr projektů k podpoře, též jejich předání ŘO ke kontrole
závěrečného ověření. V rámci závěrečného ověření bylo přehodnoceno hodnocení jednoho projektu.
Celkem bylo podáno 15 projektů, 6 projektů bylo vybráno k podpoře a 2 náhradníci, tyto projekty
byly předány k závěrečnému ověření. Po přehodnocení jednoho projektu došlo ke snížení bodů a díky
tomu k jeho posunu až do nepodpořených projektů. Ve sledovaném období došlo k zasedání
Programového výboru MAS a schválení nového seznamu projektů vybraných k podpoře.
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Operační program Zaměstnanost
MAS Region Pošembeří ve sledovaném období konzultovala podpořené projekty.
Program rozvoje venkova (PRV)
MAS Region Pošembeří dne 13. 5. 2021 vyhlásila 4. výzvu PRV, tato výzva byla zaměřena na Podporu
místního zemědělství a Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností. Dle
předběžného průzkumu byl mezi žadateli o tuto výzvu velký zájem. Do této výzvy byly podány 4
projekty k podpoře. Ve sledovaném období proběhlo vyhlášení výzvy, konzultace, příjem projektů,
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.
Operační program životního prostředí (OPŽP):
MAS Region Pošembeří ve sledovaném období konzultovala nové projekty na přímo.
V rámci metodické podpory škol v projektech zjednodušeného vykazování (šablon) byly uskutečněny
konzultace k projektům, k podání projektu, zprávám o realizaci, šablonám III (konzultace nových
projektů, pomoc při podání projektů), vykazování aktivit projektu. Hledání aktuálních informací k
Šablonám v souvislosti s epidemiologickou situací (Koronavirem). Pomoc při změnovém hlášení.

3. Část: Horizontální principy
Dne 6. 11. 2017 a 11. 10. 2019 byla vyhlášena výzva OP Zaměstnanost na podporu prorodinných
opatření (Sladění rodinného a pracovního života), které budou pozitivně přispívat k naplňování
horizontálních principů v oblasti Rovnost žen a mužů a Podpora rovných příležitostí a nediskriminace.
Tato prorodinná opatření budou pozitivně ovlivňovat rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce a
potlačovat diskriminaci žen na pracovním trhu.
Z hlediska rovných příležitostí a nediskriminace tato opatření budou působit pozitivně, neboť nabízí
péči o děti pro všechny rodiče bez ohledu na věk, národnost a náboženské vyznání.
Dne 26. 3. 2018, 24. 4. 2019, 28. 8. 2019 byly vyhlášeny výzvy OP Zaměstnanost na podporu
sociálního začleňování (Rozvoj sociálních služeb v regionu a podpora sociálního začleňování), které
pozitivně přispívají k naplňování horizontálních principů v oblasti Rovnost žen a mužů a Podpora
rovných příležitostí a nediskriminace.
Podpora začleňování podpoří rovný přístup na trh práce a začlenění do společnosti. Tato podpora
sociálního začleňování budou pozitivně ovlivňovat rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce a
potlačovat diskriminaci žen na pracovním trhu.
Další vyhlášenou výzvou je OP IROP Bezpečnost (Do práce i do školy bezpečně a v pohodě),
Vzdělávání (Vzdělaný region), Sociální bydlení, Sociální služby, komunitní centra.
U opatření Vzdělaný region, byly podporovány projekty zajišťující rovný přístup ke vzdělávání a
nediskriminující vybrané sociální skupiny.
Opatření v rámci programového rámce IROP - Bezpečnost byla zaměřena na zlepšení životního
prostředí. Toto opatření má nejvýznamnější pozitivní dopad, jehož aktivity povedou ke snížení
intenzity automobilového provozu a v návaznosti na to i ke snížení hlukové zátěže a znečištění
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životního prostředí emisemi. Nelze opomíjet i ekonomickou stránku automobilového provozu
(Horizontální princip - Udržitelný rozvoj).
SCLLD je z hlediska rovných příležitostí mužů a žen neutrální.
Další vyhlášené výzvy jsou výzvy OP PRV (Podpora místního zemědělství, Zpracování zemědělské
produkce a její uvádění na trh, Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností,
Neproduktivní investice v lesích). Tyto opatření měly pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, pokud je
vnímán jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí. Byly
podporovány projekty zaměřené na produkci ohleduplnou vůči životnímu prostředí.
Dne 14. 7. 2021 v Českém Brodě
Zpracovala: ing. Šárka Pučálková,
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Region Pošembeří

