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Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o standardizaci MAS z Programu rozvoje venkova 2014 - 
2020" Osa IV. 


 
Důležitá upozornění: 
Registrační číslo žádosti – nevyplňujte. 
Datum doručení – nevyplňujte. 
Stisknutím tlačítka „X“ se daný řádek vymaže.  
Jmenování členů povinných orgánů zároveň doložte v Příloze č. 2 
Žádosti o standardizaci MAS. 
V případě chybně vyplněných údajů nebo chybějících údajů v Žádosti o 
standardizaci MAS se vygenerují kontrolní hlášky, které se zobrazí 
stisknutím tlačítka „Menu“ v horní části žádosti. Kontrolní hlášky 
v některém případě upozorňují na „nesplnění standardů“ v jiném 
případě na „formální chyby“ (např. není-li uvedeno datum narození,  
místní příslušnost, zájmová skupina, předseda povinného orgánu, 
jeden subjekt uveden 2x v nejvyšším orgánu apod.).   
Po stisknutí tlačítka „Menu“ pokud zvolíte možnost „kontrola 
vyplněných údajů“ a následně „všechny najednou“ se zobrazí 
dokument „Výsledek kontroly dat vyplněných ve formuláři“, který 
můžete exportovat do samostatného dokumentu stisknutím tlačítka 
„export do txt“.     
 
Strana A1 Informace o žadateli 
Údaje o žadateli 
3. Název – uveďte přesný název právnické osoby dle platného výpisu 
z OR nebo jiného osvědčení právního statusu; na základě tohoto údaje 
je vygenerováno IČ v poli č. 5 (např. u o.p.s. neuvádějte název 
organizační složky ale o.p.s. nicméně veškeré další údaje se budou 
týkat organizační složky = MAS). 
4. Právní forma – vyberte z nabídky přesný název právní formy 
žadatele dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního 
statusu. 
6. DIČ (je-li přiděleno) – uveďte daňové identifikační číslo žadatele 
uvedené v osvědčení o registraci daňového subjektu - v případě, že 
není přiděleno, nevyplňujte. 
7. Internetové stránky MAS – uveďte platný odkaz na své internetové 
stránky. 
8.-15. Sídlo žadatele – údaje se vygenerují ze základních registrů, 
v případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat editora Základních 
registrů ČR. 
16.-22. Adresa pro doručování – uveďte v případě, že se liší od sídla 
žadatele, uveďte minimálně tyto údaje - název ulice, č.p., PSČ.  
23.-28. Kontaktní osoba – uveďte údaje o kontaktní osobě (osobách), 
odpovědné za poskytování informací. 
 
V případě chyb v listu A1 se zobrazí následující kontrolní 
hlášky: 
Chyba v názvu, sídle nebo chybně zvolená právní forma žadatele – „K 
datu podání Žádosti o standardizaci musí být veškeré informace 
shodné s údaji v základních registrech. V případě nesrovnalostí 
kontaktujte editora Základních registrů ČR.“  
Nevyplněná právní forma žadatele – „Není vyplněno pole: 4. Právní 
forma.“ 
 
 
Strana A2 Území působnost 
Stisknutím tlačítka „Přidat řádky“ se v ŽoS automaticky naráz 
vygeneruje 5 řádků pro vepsání obcí s předvyplněným NUTS 4/LAU 1 
(okres) dle posledního řádku.   
Stisknutím tlačítka „Seřadit dle okresu“ se v ŽoS automaticky seřadí 
uvedené obce abecedně dle okresu.   
Stisknutím tlačítka „Seřadit dle obce“ se v ŽoS automaticky seřadí 
uvedené obce abecedně.   
 
3. Seznam obcí v působnosti MAS - vyberte NUTS 4/LAU 1 (okres) do 
kterého patří příslušná obec v území působnosti MAS.  
4.  Název obce – vyberte příslušnou obec v území působnosti MAS 
z daného okresu.  
5. Kód obce – nevyplňujte. 
6. Počet obyvatel - nevyplňujte. 
7. Obec tvoří izolovaný územní celek – zaškrtněte dle polohy dané 
obce v území působnosti MAS v případě, že přímo nenavazuje na 
území MAS.  


8. Odůvodnění – pole je editovatelné pouze v případě, pokud v poli 7. 
uvedete, že daná obec tvoří izolovaný územní celek. Vyberte 
z nabídnutých možností údaj podle skutečnosti.  
9. Počet obcí na území MAS – nevyplňujte, údaje se automaticky vyplní 
podle počtu uvedených obcí.  
10. Počet obyvatel na území MAS – nevyplňujte, údaje se vyplní podle 
počtu obyvatel v uvedených obcích k datu 1.1. 2014.  
 
V případě chyb v listu A2 se zobrazí následující kontrolní 
hlášky: 
V případě, že vybraná obec má více než 25 000 obyvatel – „Obec v 
územní působnosti MAS nemůže mít více než 25 000 obyvatel (jméno 
obce).“ 
V případě, že celkový počet obyvatel je nižší než 10 000 nebo vyšší než 
100 000 obyvatel – „MAS nemůže mít v územní působnosti MAS méně 
než 10 000 obyvatel.“ nebo „MAS nemůže mít v územní působnosti 
MAS více než 100 000 obyvatel.“ 
V případě, že uvedete dvakrát stejnou obec. – „Obec nesmí být 
v seznamu obcí víc jak jednou (jméno obce).“ 
V případě, že nevyplníte pole č. 8 - „Pokud je zaškrtnuto pole 7, musí 
být vybráno odůvodnění v poli 8.“  
V případě, že v poli č. 8 bude vybráno „Jiné“ - „Obec tvoří izolovaný 
územní celek v rozporu se Standardy 3.3.1.1.(jméno obce).“ 
V případě, že na jednoho partnera připadá více jak 2 000 obyvatel. – 
„Na jednoho partnera člena MAS může připadat max. 2 000 obyvatel.“ 
 


Strana A3 Seznam partnerů MAS = Nejvyšší orgán 
Seznam zájmových skupin v MAS 
3. Název zájmové skupiny - uveďte všechny zájmové skupiny, které 
existují v MAS.  
4. Počet subjektů – nevyplňujte, počet se automaticky vyplní podle 
počtu jednotlivých subjektů uvedených v seznamu partnerů MAS. 
 
Seznam partnerů MAS = Nejvyšší orgán MAS 
5. Celkový počet partnerů MAS – nevyplňujte, automaticky se vyplní 
podle počtu všech uvedených partnerů.  
6. Počet obyvatel na jednoho partnera MAS - nevyplňujte, 
automaticky se vyplní výsledný poměr podle počtu všech uvedených 
partnerů k počtu všech obyvatel MAS. 
7. Název nejvyššího orgánu MAS – uveďte název Nejvyššího orgánu 
MAS (= organizační složky).  
 
Veřejný sektor 
8. Název subjektu – uveďte název partnera, který v MAS zastupuje 
veřejný sektor.  
9. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
10. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu 
ze seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
11. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu 
dle skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani 
provozovnu, vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se 
zobrazí nové pole č. 19. „Odůvodnění místní příslušnosti partnera 
MAS“.  
12. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených v poli 3. 
13. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
14.-18. – uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
19. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS - uveďte důvod 
členství partnera v MAS. 
 
Soukromý sektor – Právnické osoby 
20. Název subjektu – uveďte název partnera – právnické osoby, který 
v MAS zastupuje soukromý sektor.  
21. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
22. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu 
ze seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
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21. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani provozovnu, 
vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 
31. „Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“.  
22. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených v poli 3. 
23. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
26.– 30. – uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
31. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS - uveďte důvod 
členství partnera v MAS. 
 
Soukromý sektor – Fyzické osoby podnikající 
32. Název subjektu – uveďte název partnera – fyzické osoby 
podnikající, který v MAS zastupuje soukromý sektor.  
33. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
34. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu 
ze seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
35. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani provozovnu, 
vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 
43.  „Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“.  
36. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených v poli 3. 
37. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
38.– 42. – uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
43.  Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS - uveďte důvod 
členství partnera v MAS. 
 
Soukromý sektor – Fyzické osoby 
44.-48. – uveďte příslušné údaje uvedené fyzické osoby. 
49. Obec (místo působení) – vyberte ze seznamu obcí, který se 
generuje ze strany A2, místo působení daného subjektu. 
50. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS trvalé bydliště, vyberte 
z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 52.  
„Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“.  
51. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených v poli 3.  
52. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS - uveďte důvod 
členství partnera v MAS. 
 
Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových 
skupin 
53. Počet subjektů – nevyplňujte, automaticky se zobrazí dle počtu 
všech uvedených partnerů MAS v jednotlivých sektorech a zájmových 
skupinách. 
54. Počet subjektů v % - nevyplňujte, automaticky se zobrazí dle počtu 
všech uvedených partnerů MAS k počtu partnerů   v jednotlivých 
sektorech a zájmových skupinách. 
 
V případě chyb v listu A3 se zobrazí následující kontrolní 
hlášky: 
V případě, že je celkový počet partnerů MAS nižší než 21 - "Počet 
partnerů/členů MAS je méně než 21." 
V případě, že poměr počtu partnerů MAS k počtu obyvatel je vyšší než 
2 000-  "Na jednoho partnera MAS může připadat maximálně 2 000 
obyvatel." 
V případě, že uvedete dvakrát jeden subjekt. - „Subjekt xy je v tabulce 
členů vícekrát.“ 
V případě, že je zadáno datum narození, podle kterého je zástupci 
méně než 18 nebo více než 100 let - „Uvedená osoba je starší 100 
let/mladší 18 let.“ 
  
 
 
Strana A4 Rozhodovací orgán(y) MAS 
 


Členové rozhodovacího orgánu jsou voleni z partnerů MAS, kteří nejsou 
uvedeni v jiném povinném orgánu kromě nejvyššího. V každém poli 
„Název subjektu“ případně „Příjmení“ daného sektoru se zobrazí 
číselník členů uvedených v tomto sektoru v Seznamu partnerů MAS na 
str. A3 a není nutné údaje opět vypisovat.   
Zástupce subjektu v povinném orgánu – můžete vybrat  zástupce ze 
seznamu partnerů MAS na str. A3. 
Předseda orgánu – u subjektu, který je zvolen předsedou 
rozhodovacího orgánu zaškrtněte pole „předseda“. Pole pak již nelze 
zaškrtnout u jiného subjektu.  
 
3. Počet rozhodovacích orgánů MAS – uveďte všechny rozhodovací 
orgány MAS, které jsou zřízeny. Podle uvedeného počtu se vygeneruje 
příslušný počet tabulek pro každý rozhodovací orgán. 
4. Název rozhodovacího orgánu – uveďte název rozhodovacího orgánu.  
 
Veřejný sektor 
5. Název subjektu – uveďte název subjektu, který v MAS zastupuje 
veřejný sektor.  
6. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
7. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu ze 
seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
8. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani provozovnu, 
vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 
17. „Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“. 
9. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3. 
10. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
11. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
12. – 16. - uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
17. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
Soukromý sektor – Právnické osoby 
18. Název subjektu – uveďte název partnera – právnické osoby, včetně 
zástupce, který v MAS zastupuje soukromý sektor.  
19. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
20. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu 
ze seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
21. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani provozovnu, 
vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 
30. „Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“. 
22. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3. 
23. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
24. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
25.– 29. – uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
30. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
Soukromý sektor – Fyzické osoby podnikající 
31. Název subjektu – uveďte název partnera MAS – fyzické osoby 
podnikající včetně zástupce, který v MAS zastupuje soukromý sektor.  
32. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
33. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu 
ze seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
34. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani provozovnu, 
vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 
43. „Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“. 
35. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3. 
36. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
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37. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
38.– 42. – uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
43. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
Soukromý sektor – Fyzické osoby 
44.-48. – uveďte příslušné údaje uvedené fyzické osoby. 
49. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
50. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu 
ze seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
51. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani provozovnu, 
vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 
49. „Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“. 
52. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3.  
53. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS - uveďte důvod 
členství partnera v MAS. 
 
Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových 
skupin 
54. Počet subjektů – nevyplňujte, automaticky se zobrazí dle počtu 
všech uvedených členů rozhodovacího orgánu. 
55. Počet subjektů v % - nevyplňujte, automaticky se zobrazí dle počtu 
všech uvedených členů rozhodovacího orgánu k počtu  členů 
v jednotlivých sektorech a zájmových skupinách. 
 
V případě chyb v listu A4 se zobrazí následující kontrolní 
hlášky: 
V případě, že chcete změnit počet orgánů - "Změnou bude snížen 
počet vybraných orgánů MAS. Opravdu chcete provést změnu? 
Ano/Ne" 
V případě, že je uveden subjekt, který není uveden v Seznamu 
partnerů MAS - "Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z 
partnerů MAS."  
V případě, že nebude vybrán žádný subjekt jako předseda orgánu - 
„Právě jeden člen orgánu musí být předseda.“ 
 
V případě, že poměr veřejného sektoru k soukromému sektoru  je 
vyšší než 49 %. - "Veřejný sektor nesmí představovat více než 49 % 
hlasovacích práv." 
V případě, že jedna zájmová skupina představuje více než 49 % oproti 
ostatním. - "Žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 
49 % hlasovacích práv." 
V případě, že bude uveden jeden partner ve více povinných orgánech. 
– např.: „Subjekt s IČ …….. je již v: Strana A5. Orgán 1. Veřejný 
sektor - Právnické osoby.“ 
V případě, že jeden zástupce subjektu zastupuje více zájmových 
skupin. – „Zástupce 1. Osoba je již v: Strana A4. Orgán 1. Soukromý 
sektor - Právnické osoby. Má však jinou zájmovou skupinu: c“ 
 
Strana A5 Výběrový(é) orgán(y) MAS 
Členové výběrového orgánu jsou voleni z partnerů MAS, kteří nejsou 
uvedeni v jiném povinném orgánu kromě nejvyššího a zároveň ze 
subjektů, které nejsou partnery MAS. 
V každém poli „Název subjektu“ případně „Příjmení“ daného sektoru se 
zobrazí číselník členů uvedených v tomto sektoru v Seznamu partnerů 
MAS na str. A3 a není nutné údaje opět vypisovat.   
Zástupce subjektu v povinném orgánu – můžete vybrat stejného 
zástupce, který je uveden v Seznamu partnerů MAS na str. A3. 
Předseda orgánu – u subjektu, který je zvolen předsedou 
rozhodovacího orgánu zaškrtněte pole „předseda“. Pole pak již nelze 
zaškrtnout u jiného subjektu. 


 
3. Počet výběrových orgánů MAS – uveďte všechny výběrové orgány 
MAS, které jsou zřízeny. Podle uvedeného počtu se vygeneruje 
příslušný počet tabulek pro každý výběrový orgán. 
4. Název výběrového orgánu – uveďte název výběrového orgánu. 
 
Veřejný sektor 
5. Název subjektu – uveďte název subjektu, který v MAS zastupuje 
veřejný sektor.  


6. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
7. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu ze 
seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
8. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani provozovnu, 
vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 
17. „Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“.  
9. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3. 
10. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
11. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
12. – 16 - uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
17. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
Soukromý sektor – Právnické osoby 
18. Název subjektu – uveďte název partnera – právnické osoby včetně 
zástupce, který v MAS zastupuje soukromý sektor.  
19. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
20. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu 
ze seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
21. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani provozovnu, 
vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 
30. „Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“.  
22. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3. 
23. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
24. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
25.– 29. – uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
30. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
Soukromý sektor – Fyzické osoby podnikající 
31. Název subjektu – uveďte název partnera MAS – fyzické osoby 
podnikající včetně zástupce, který v MAS zastupuje soukromý sektor.  
32. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
33. Obec (místo působení) – vyberte místo působení daného subjektu 
ze seznamu obcí, který se generuje ze strany A2. 
34. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS sídlo ani provozovnu, 
vyberte z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 
43.  „Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“.  
35. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3. 
36. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
37. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu.38.– 42. – uveďte příslušné údaje všech zástupců 
subjektu.  
43. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
Soukromý sektor – Fyzické osoby 
44.-48. – uveďte příslušné údaje uvedené fyzické osoby. 
49. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
50. Obec (místo působení) – vyberte ze seznamu obcí, který se 
generuje ze strany A2, místo působení daného subjektu. 
51. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS trvalé bydliště, vyberte 
z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 49.  
„Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“.  
52. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3.  
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53. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS – uveďte důvod 
členství partnera v MAS. 
 
Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových 
skupin 
54. Počet subjektů – nevyplňujte, automaticky se zobrazí dle počtu 
všech uvedených členů rozhodovacího orgánu. 
55. Počet subjektů v % - nevyplňujte, automaticky se zobrazí dle počtu 
všech uvedených členů rozhodovacího orgánu k počtu  členů 
v jednotlivých sektorech a zájmových skupinách. 
 
V případě chyb v listu A5 se zobrazí následující kontrolní 
hlášky: 
V případě, že chcete změnit počet orgánů - "Změnou bude snížen 
počet vybraných orgánů MAS. Opravdu chcete provést změnu? 
Ano/Ne" 
V případě, že nebude vybrán žádný subjekt jako předseda orgánu - 
„Právě jeden člen orgánu musí být předseda.“ 
 
V případě, že poměr veřejného sektoru ku soukromému sektoru  je 
vyšší než 49 %. - "Veřejný sektor  nesmí představovat více než 49 % 
hlasovacích práv." 
V případě, že jedna zájmová skupina představuje více než 49 % oproti 
ostatním. - "Žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 
49 % hlasovacích práv." 
V případě, že bude uveden jeden partner ve více povinných orgánech. 
– např.: Fyzická osoba xy (datum narození) je již v: Strana A4. Orgán 
1. Soukromý sektor - Fyzické osoby.“ 
V případě, že jeden zástupce subjektu zastupuje více zájmových 
skupin. – „Zástupce 1. Osoba je již v: Strana A4. Orgán 1. Soukromý 
sektor - Právnické osoby. Má však jinou zájmovou skupinu: c“ 
 
 
Strana A6 Kontrolní orgán(y) 
 
Členové kontrolního orgánu jsou voleni z partnerů MAS, kteří nejsou 
uvedeni v jiném povinném orgánu kromě nejvyššího.   
V každém poli „Název subjektu“ případně „Příjmení“ daného sektoru se 
zobrazí číselník členů uvedených v tomto sektoru v Seznamu partnerů 
MAS na str. A3 a není nutné údaje opět vypisovat. 
Zástupce subjektu v povinném orgánu – můžete vybrat stejného 
zástupce, který je uveden v Seznamu partnerů MAS na str. A3. 
Předseda orgánu – u subjektu, který je zvolen předsedou kontrolního 
orgánu zaškrtněte pole „předseda“. Pole pak již nelze zaškrtnout u 
jiného subjektu.  
 
3. Počet kontrolních orgánů MAS – uveďte všechny výběrové orgány 
MAS, které jsou zřízeny. Podle uvedeného počtu se vygeneruje 
příslušný počet tabulek pro každý kontrolní orgán 
4. Název kontrolního orgánu – vyplňte název daného kontrolního 
orgánu MAS.  
 
Veřejný sektor 
5. Název subjektu – uveďte název subjektu, který v MAS zastupuje 
veřejný sektor.  
6. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
7. Obec (místo působení) – vyberte ze seznamu obcí, který se 
generuje ze strany A2, místo působení daného subjektu. 
8. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS trvalé bydliště, vyberte 
z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 17.  
„Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“.  
9. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3. 
10. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
11. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
12. – 16. - uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
17. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
Soukromý sektor – Právnické osoby 


18. Název subjektu – uveďte název partnera – právnické osoby, včetně 
zástupce, který v MAS zastupuje soukromý sektor.  
19. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
20. Obec (místo působení) – vyberte ze seznamu obcí, který se 
generuje ze strany A2, místo působení daného subjektu. 
21. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS trvalé bydliště, vyberte 
z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 30.  
„Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“. 
22. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3. 
23. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
24. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
25.– 29. – uveďte příslušné údaje všech zástupců subjektu.  
30. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
Soukromý sektor – Fyzické osoby podnikající 
31. Název subjektu – uveďte název partnera MAS – fyzické osoby 
podnikající včetně zástupce, který v MAS zastupuje soukromý sektor.  
32. IČ subjektu – uveďte IČ uvedeného subjektu. 
33. Obec (místo působení) – vyberte ze seznamu obcí, který se 
generuje ze strany A2, místo působení daného subjektu. 
34. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS trvalé bydliště, vyberte 
z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 43.  
„Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“. 
35. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3. 
36. Počet zástupců – uveďte počet fyzických osob, které daný subjekt 
zastupují. Podle uvedeného počtu se generuje počet řádků pro vepsání 
všech osob.  
37. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu.38.– 42. – uveďte příslušné údaje všech zástupců 
subjektu.  
43. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
Soukromý sektor – Fyzické osoby 
44.-48. – uveďte příslušné údaje uvedené fyzické osoby. 
49. Předseda – zaškrtněte pole „Předs.“ u subjektu, který je zvolen 
předsedou orgánu. 
50. Obec (místo působení) – vyberte ze seznamu obcí, který se 
generuje ze strany A2, místo působení daného subjektu. 
51. Místní příslušnost – vyberte místní příslušnost daného subjektu dle 
skutečnosti. V případě, že subjekt nemá v MAS trvalé bydliště, vyberte 
z nabídky možnost „jiné“ a automaticky se zobrazí nové pole č. 53.  
„Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS“. 
52. Zájmová skupina – vyberte ze seznamu zájmových skupin kam je 
daný subjekt zařazen. Seznam zájmových skupin se generuje podle 
zájmových skupin uvedených na str. A3.  
53. Odůvodnění místní příslušnosti partnera MAS  
 
V případě chyb v listu A6 se zobrazí následující kontrolní 
hlášky: 
V případě, že chcete změnit počet orgánů - "Změnou bude snížen 
počet vybraných orgánů MAS. Opravdu chcete provést změnu? 
Ano/Ne" 
V případě, že je uveden subjekt, který není uveden v Seznamu 
partnerů MAS - "Členové orgánu musí být voleni z partnerů MAS."  
V případě, že nebude vybrán žádný subjekt jako předseda orgánu - 
„Právě jeden člen orgánu musí být předseda.“ 
V případě, že bude uveden jeden partner ve více povinných orgánech. 
– např.: Subjekt s IČ …….. je již v: Strana A4. Orgán 1. Soukromý 
sektor - Fyzické osoby podnikající.“ 
V případě, že jeden zástupce subjektu zastupuje více zájmových 
skupin. – „Zástupce 1. Osoba je již v: Strana A4. Orgán 1. Soukromý 
sektor - Právnické osoby. Má však jinou zájmovou skupinu: c“ 
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Strana A7 Kancelář MAS 
3.–7. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – vyplňte údaje o 
osobě, která bude zaměstnána na základě pracovní smlouvy v období 
realizace SCLLD.   


 
Přímý odkaz na internetové stránky 1.-7.  
8. Číslo listiny zveřejněné ve sbírce listin - u odkazů na dokumenty 1. a 
5. vyplňte číslo listiny v rejstříku, pod kterým je příslušný dokument 
zveřejněn. 
9. Odkaz -  vyplňte platný odkaz na příslušný dokument na 
internetových stránkách MAS (vyplňte přímý odkaz na nejbližší 
záložku, pod kterou se dokument/dokumenty nachází).    
 
 


Podpis, odeslání a podání Žádosti o standardizaci MAS 
  
Žádost o standardizace je podávána prostřednictvím Portálu farmáře. 
Všechny povinné, případně nepovinné přílohy k ŽoS (ve formátu pdf 
nebo xls) jsou nahrávány přímo z prostředí Portálu farmáře.   
Po odeslání Žádosti o standardizaci MAS přes Portál farmáře na CP 
SZIF je systémem   vygenerováno „Potvrzení o přijetí Žádosti o 
standardizaci“, které obsahuje „Identifikátor dokumentu“.  
 
V případě, že žadatele zastupuje více statutárních zástupců, je třeba 
nechat  „Potvrzení o přijetí Žádosti o standardizaci“ podepsat všemi 
statutárními zástupci a následně zkonvertovat. Případně, je možné, že 
statutární zástupci dají plnou moc jednomu ze statutárních zástupců, který 
žádost zašle datovou schránkou spolu s přílohou č. 5 „jiné“ – doklad o 
zmocnění.   
Toto „Potvrzení“ žadatel odešle na podatelnu CP SZIF prostřednictvím 
své datové schránky v termínu konání výzvy tzn. od 24.11. 2014 
00:00 hodin do 22.5. 2015 24:00 hodin. Pokud bude „Potvrzení“ na CP 
SZIF doručeno před začátkem termínu konání výzvy, bude na něj 
pohlíženo, jako kdyby bylo zasláno 1. den příjmu žádostí.  
Odesláním „Potvrzení“ je Žádost o standardizaci MAS považována za 
odeslanou a následuje administrativní kontrola ze strany CP SZIF. Po 
provedení prvotní kontroly vyplněných údajů je žádost zaregistrována 
a pokračuje administrativní kontrola splnění/nesplnění standardů. 
V případě, že žádost nesplňuje povinné náležitosti může být  žádost 
neakceptována tzn. není zaregistrována a žadatel má možnost podat 
žádost opětovně pouze v případě, že není ukončen  termín trvání 
výzvy.  
 
 
 
 





Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
.Registrační číslo žádosti
.
.
.
2.Datum doručení
3.Hodina přijetí
Strana  z 
Žádost o standardizaci MAS
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
V0101.01
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o standardizaci MAS
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
V0101.01
Údaje o žadateli
Sídlo žadatele - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statutu
Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od sídla žadatele)
Kontaktní osoba
Seznam obcí v působnosti MAS a počet obyvatel obcí k 1.1.2014
Č.ř.
3.NUTS 4/ LAU 1 (okres)
4.Název obce
5.Kód obce
6.Počet obyvatel
obce
7.Obec tvoří izolo- vaný územní celek
8.Odůvodnění
Seznam zájmových skupin v MAS
Č.ř.
3.Název zájmové skupiny
4.Počet subjektů
55.Rozšířený název zájmové skupiny (nepovinné pole)
Seznam partnerů MAS = Nejvyšší orgán MAS
Veřejný sektor
Soukromý sektor - Právnické osoby
Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající
Soukromý sektor - Fyzické osoby
Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin
53.Počet subjektů
54.Počet subjektů v %
Veřejný sektor
Soukromý sektor
53.Počet subjektů
54.Počet subjektů v %
Veřejný sektor
11.Předs.:
Soukromý sektor - Právnické osoby
24.Předs.:
Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající
37.Předs.:
Soukromý sektor - Fyzické osoby
49.Předs.:
Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin
54.Počet subjektů
55.Počet subjektů v %
Veřejný sektor
Soukromý sektor
54.Počet subjektů
55.Počet subjektů v %
Veřejný sektor
11.Předs.:
Soukromý sektor - Právnické osoby
24.Předs.:
Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající
37.Předs.:
Soukromý sektor - Fyzické osoby
49.Předs.:
Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin
54.Počet subjektů
55.Počet subjektů v %
Veřejný sektor
Soukromý sektor
54.Počet subjektů
55.Počet subjektů v %
Veřejný sektor
11.Předs.:
Soukromý sektor - Právnické osoby
24.Předs.:
Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající
37.Předs.:
Soukromý sektor - Fyzické osoby
49.Předs.:
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Č.ř.
3.Titul před
4.Jméno
5.Příjmení
6.Titul za
7.Datum narození
Internetové stránky MAS
Přímý odkaz na internetové stránky:
 
Č.ř.
9.Odkaz
Odkaz
Č.ř.
8.Číslo listiny zveřejněné ve sbírce listin
Odkaz
9.Odkaz
Odkaz
Prohlášení žadatele 
- Žadatel a jedná-li se o MAS bez právní osobnosti, pak i partneři MAS, jsou seznámeni s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. 
- Žadatel vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a neuplatňuje § 38a. V případě, že je MAS organizační složkou, vede žadatel o standardizaci účetnictví organizační složky odděleně od ostatních činností.
- Všechny kompetence orgánů MAS, principy jejich jednání a přijímání rozhodnutí a způsob jejich obsazování jsou jednoznačně definovány ve stanovách nebo zakládací listině či statutu a respektují principy metody LEADER. 
- Fyzické osoby, které jsou členem v rozhodovacím, výběrovém a kontrolním orgánu MAS, včetně osob jednajících za / zastupujících právnické osoby, jsou osobami bezúhonnými a svéprávnými ve smyslu všeobecných podmínek provozování živnosti dle právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
- MAS vymezila zájmové skupiny uvedené v Žádosti v souladu se SCLLD. 
- Partneři MAS jsou v MAS sdruženi na základě členství nebo partnerské smlouvy a jsou seznámeni se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto členství nebo partnerství. 
- Partneři MAS jsou zastupováni v souladu s platnou právní úpravou a Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.
- Obci zařazením do území působnosti MAS nevznikají finanční závazky vůči MAS ani žadateli.
- Žadatel si je vědom toho, že údaje z této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
- Žadatel si je vědom práv, které mu poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice 95/46/ES, v platném znění.
Závazky MAS
- MAS má pro realizaci SCLLD zajištěného vedoucího zaměstnance v pracovně právním vztahu, a to nejpozději od data zahájení realizace SCLLD. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD působí v manažerské pozici, jejíž pravomoci a odpovědnost plně odpovídají náplni pracovní činnosti směřující k realizaci SCLLD.
- MAS uskutečňuje komunitně vedený místní rozvoj na základě SCLLD. 
- MAS je otevřeným partnerstvím s tím, že všechny podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera jsou uvedeny ve stanovách nebo zakládací listině či statutu a jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS.
Čestné prohlášení žadatele
- Fyzická osoba jednající při podání žádosti jménem žadatele prohlašuje čestně, že je osobou svéprávnou a bezúhonnou ve smyslu všeobecných podmínek provozování živnosti dle právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání1.
- Žadatel prohlašuje čestně, že není v likvidaci a na jeho majetek nebyl v posledních 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku. 
- Žadatel prohlašuje čestně, že všechny informace uvedené v Žádosti o standardizaci jsou aktuální, prokazatelně úplné a pravdivé. 
Žadatel si je vědom případných právních důsledků nepravdivosti obsahu čestného prohlášení.
Výše uvedená prohlášení k datu podání Žádosti o standardizaci a přijetí závazků budou stvrzena podpisem žadatele, resp. osoby za žadatele jednající, na POTVRZENÍ O PŘIJETÍ Žádosti o standardizaci, které je k dispozici na Portálu farmáře po odeslání Žádosti o standardizaci přes Portál farmáře.
1  § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
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141-Obecně prospěšná společnost
706-Spolek
161-Ústav
751-Zájmové sdružení právnických osob
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00000000000000000000000000000000000096
Březová (okres Sokolov)
1DD88CD76E18
Kvalita života
1DD88D558874
Bublava (okres Sokolov)
1DD8A2FE663C
Kvalita života
1DD88D558874
Bukovany (okres Sokolov)
1DD8A2FE664C
Kvalita života
1DD88D558874
Dasnice (okres Sokolov)
1DD8A2FE665C
Kvalita života
1DD88D558874
Dolní Nivy (okres Sokolov)
1DD8A2FE666C
Kvalita života
1DD88D558874
Dolní Rychnov (okres Sokolov)
1DD8A2FE667C
Kvalita života
1DD88D558874
Habartov (okres Sokolov)
1DD8A30014AC
Kvalita života
1DD88D558874
Hory (okres Karlovy Vary)
1DD8A30B5220
Kvalita života
1DD88D558874
Horní Slavkov (okres Sokolov)
1DD8A30014BC
Kvalita života
1DD88D558874
Chlum Svaté Maří (okres Sokolov)
1DD8A30014CC
Kvalita života
1DD88D558874
Chodov (okres Sokolov)
1DD8A30014DC
Kvalita života
1DD88D558874
Jenišov (okres Karlovy Vary)
1DD8A30B5230
Kvalita života
1DD88D558874
Jindřichovice (okres Sokolov)
1DD8A30014EC
Kvalita života
1DD88D558874
Josefov (okres Sokolov)
1DD8A3023E5C
Kvalita života
1DD88D558874
Kaceřov (okres Sokolov)
1DD8A3038098
Kvalita života
1DD88D558874
Krajková (okres Sokolov)
1DD8A30380A8
Kvalita života
1DD88D558874
Královské Poříčí (okres Sokolov)
1DD8A30380B8
Kvalita života
1DD88D558874
Kraslice (okres Sokolov)
1DD8A30380C8
Kvalita života
1DD88D558874
Krásno (okres Sokolov)
1DD8A3046804
Kvalita života
1DD88D558874
Kynšperk nad Ohří (okres Sokolov)
1DD8A3046814
Kvalita života
1DD88D558874
Libavské Údolí (okres Sokolov)
1DD8A3046824
Kvalita života
1DD88D558874
Loket (okres Sokolov)
1DD8A3046834
Kvalita života
1DD88D558874
Lomnice (okres Sokolov)
1DD8A3046844
Kvalita života
1DD88D558874
Mírová (okres Karlovy Vary)
1DD8A31016F0
Kvalita života
1DD88D558874
Nové Sedlo (okres Sokolov)
1DD8A3069930
Kvalita života
1DD88D558874
Nová Ves (okres Sokolov)
1DD8A3069920
Kvalita života
1DD88D558874
Oloví (okres Sokolov)
1DD8A3069940
Kvalita života
1DD88D558874
Přebuz (okres Sokolov)
1DD8A3069950
Kvalita života
1DD88D558874
Rovná (okres Sokolov)
1DD8A3092528
Kvalita života
1DD88D558874
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Kvalita života
1DD88D558874
Staré Sedlo (okres Sokolov)
1DD8A3092548
Kvalita života
1DD88D558874
Stříbrná (okres Sokolov)
1DD8A3092558
Kvalita života
1DD88D558874
Svatava (okres Sokolov)
1DD8A3092568
Kvalita života
1DD88D558874
Šabina (okres Sokolov)
1DD8A30B51F0
Kvalita života
1DD88D558874
Šindelová (okres Sokolov)
1DD8A30B52
Kvalita života
1DD88D558874
Rotava (okres Sokolov)
1DD8A3069960
Kvalita života
1DD88D558874
Svatava (okres Sokolov)
1DD8A3092568
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Habartov (okres Sokolov)
1DD8A30014AC
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Královské Poříčí (okres Sokolov)
1DD8A30380B8
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Krajková (okres Sokolov)
1DD8A30380A8
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Jindřichovice (okres Sokolov)
1DD8A30014EC
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Březová (okres Sokolov)
1DD88CD76E18
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Chodov (okres Sokolov)
1DD8A30014DC
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Chodov (okres Sokolov)
1DD8A30014DC
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Krajková (okres Sokolov)
1DD8A30380A8
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Josefov (okres Sokolov)
1DD8A3023E5C
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Dolní Nivy (okres Sokolov)
1DD8A2FE666C
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Kraslice (okres Sokolov)
1DD8A30380C8
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Královské Poříčí (okres Sokolov)
1DD8A30380B8
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Loket (okres Sokolov)
1DD8A3046834
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Kraslice (okres Sokolov)
1DD8A30380C8
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Krásno (okres Sokolov)
1DD8A3046804
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Oloví (okres Sokolov)
1DD8A3069940
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Kynšperk nad Ohří (okres Sokolov)
1DD8A3046814
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Březová (okres Sokolov)
1DD88CD76E18
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Hory (okres Karlovy Vary)
1DD8A30B5220
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Habartov (okres Sokolov)
1DD8A30014AC
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Horní Slavkov (okres Sokolov)
1DD8A30014BC
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Kraslice (okres Sokolov)
1DD8A30380C8
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Jindřichovice (okres Sokolov)
1DD8A30014EC
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Krásno (okres Sokolov)
1DD8A3046804
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Hory (okres Karlovy Vary)
1DD8A30B5220
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Šabina (okres Sokolov)
1DD8A30B51F0
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Jindřichovice (okres Sokolov)
1DD8A30014EC
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Kvalita života
1DD88D558874
Habartov (okres Sokolov)
1DD8A30014AC
Kvalita života
1DD88D558874
Chodov (okres Sokolov)
1DD8A30014DC
Kvalita života
1DD88D558874
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Dolní Nivy (okres Sokolov)
1DD8A2FE666C
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Kraslice (okres Sokolov)
1DD8A30380C8
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Krajková (okres Sokolov)
1DD8A30380A8
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Kynšperk nad Ohří (okres Sokolov)
1DD8A3046814
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Kvalita života
1DD88D558874
Bukovany (okres Sokolov)
1DD8A2FE664C
Kvalita života
1DD88D558874
Horní Slavkov (okres Sokolov)
1DD8A30014BC
Kvalita života
1DD88D558874
Kraslice (okres Sokolov)
1DD8A30380C8
Kvalita života
1DD88D558874
Loket (okres Sokolov)
1DD8A3046834
Kvalita života
1DD88D558874
Královské Poříčí (okres Sokolov)
1DD8A30380B8
Kvalita života
1DD88D558874
Svatava (okres Sokolov)
1DD8A3092568
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Josefov (okres Sokolov)
1DD8A3023E5C
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Loket (okres Sokolov)
1DD8A3046834
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Královské Poříčí (okres Sokolov)
1DD8A30380B8
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Chodov (okres Sokolov)
1DD8A30014DC
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Sokolov (okres Sokolov)
1DD8A3092538
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Jindřichovice (okres Sokolov)
1DD8A30014EC
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Horní Slavkov (okres Sokolov)
1DD8A30014BC
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Kraslice (okres Sokolov)
1DD8A30380C8
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Hory (okres Karlovy Vary)
1DD8A30B5220
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Jindřichovice (okres Sokolov)
1DD8A30014EC
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Šabina (okres Sokolov)
1DD8A30B51F0
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Krásno (okres Sokolov)
1DD8A3046804
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
Kvalita života
1DD88D558874
Lomnice (okres Sokolov)
1DD8A3046844
Kvalita života
1DD88D558874
Královské Poříčí (okres Sokolov)
1DD8A30380B8
Zaměstnanost
1DD88CD76E28
Chodov (okres Sokolov)
1DD8A30014DC
Občanská společnost
1DD88D5240B0
Habartov (okres Sokolov)
1DD8A30014AC
Udržitelný venkov
1DD88D54DA34
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1
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1
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C1 Čestné prohlášení
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