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Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
.
.
.
2.Datum přijetí žádosti
3.Hodina přijetí
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A1 Informace o žadateli a projektu
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
64.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
65.Razítko žadatele
V0101.01
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A2 Finanční plán a výdaje projektu
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
20.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
21.Razítko žadatele
V0101.01
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
12.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
13.Razítko žadatele
V0101.01_I13
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
9.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
10.Razítko žadatele
V0101.01_III211
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
12.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
13.Razítko žadatele
V0101.01_III212
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
8.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
9.Razítko žadatele
V0101.01_III22
Žadatel a zástupce MAS vyplňují pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 Informace o MAS a Fichi
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
23.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
24.Razítko žadatele
V0101.01_IV12
Žadatel a zástupce MAS vyplňují pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B2 opatření osy V
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
15.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
16.Razítko žadatele
V0101.01_V
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
18.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
19.Razítko žadatele
V0101.01_III2PP
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
32.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
33.Razítko žadatele
V0101.01_III2PP
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
Údaje o žadateli
Je třeba vybrat právnickou či fyzickou osobu.
Je třeba vybrat plátce/neplátce.
Právnická osoba:
Fyzická osoba:
/
Právnická i fyzická osoba:
Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)
Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací
Bankovní spojení žadatele
Termín předložení žádosti o proplacení
Předregistrační štítek
Místo realizace projektu
Struktura financování projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Kč
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis výdajů
Č.ř.
13.Text
14.Kód
15.Výdaje (Kč)
16.VP/L/O
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)
Údaje o MAS
Údaje o Fichi
Fiche opatření
9.Fiche zakládá veřejnou podporu 
Hlavní opatření
Vedlejší opatření 1
Vedlejší opatření 2
Jako žadatel v opatření IV.1.2 prohlašuji, že v žádosti o dotaci uvedené fyzické/právnické osobě byla v rozpočtovém roce podání žádosti o dotaci a ve dvou rozpočtových letech předcházejících roku podání žádosti o dotaci poskytnuta podpora de minimis (jedná
Kč
20.Podpis zástupce MAS
19.Razítko MAS
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu - podopatření I.1.1.1. a I.1.1.2.
Sledovaný indikátor
3.
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
4.
Věk
pozn. jen u fyzických osob
5.
Výrobní zaměření podniku
6.
Typ investice
7.
Velikost podniku
8.
Oblast intervence
Pouze pro podopatření I.1.1.2.
9.
Typ iniciativy spolupráce
Specifika opatření I.1.1.
10. Žadatel požaduje 10%-ní zvýšení podílu dotace z důvodu umístění projektu ve znevýhodněné oblasti (LFA)?
11. Žadatel požaduje 10%-ní zvýšení podílu dotace z důvodu "mladého zemědělce"?
14.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
15.Razítko žadatele
V0101.01_I11
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Právní statut žadatele
4.
Oblast intervence
5.
Velikost podniku
Pouze pro podopatření I.1.2.2.
6.
Převažující výrobní odvětví podniku
pokud ano, pak *
7.
Typ produkce
8.
Druh činnosti
Pouze pro podopatření I.1.2.3.
9.
Typ projektu
Specifika opatření I.1.2.
Pouze pro podopatření I.1.2.1.
10. Velikost obhospodařovaného
      lesního majetku v ha
Pouze pro podopatření I.1.2.2.
11.
Zaměstnanci
12.
Obrat
13.
Projekt vytvoří
Pouze pro podopatření I.1.2.3.
14.
Projekt se týká
17.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
18.Razítko žadatele
V0101.01_I12
Hodnocené indikátory
Sledovaný indikátor
3.
Velikost podniku
4.
Výrobní zaměření podniku
pokud ano, pak *
5.
Typ produkce
6.
Druh činnosti
Pouze pro podopatření I.1.3.2.
7. 
Druh spolupráce
Specifika opatření I.1.3.
8. Zařazení dle harmonizovaného systému popisu číselného
    označování zboží (Příloha I Smlouvy o založení ES)
Č.ř.
Vstupní surovina
Výstupní surovina (výrobek)
9. Počet přepočtených zaměstnanců
    žadatele
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Půdní fond
4.
Typ akce
5.
Záměry
ha
počet
ha
počet
ha
km
km
m²
m²
m²
Specifika opatření I.1.4.
Pouze pro záměry a), b), d)
6. Je projekt v souladu s platnou a schválenou rozvojovou strategií území (mikroregionu), do kterého spadá?
7. Je projekt realizován v obci do 2000 obyvatel?
8. Je v dotčeném katastrálním území schválen územní plán obce?
11.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
12.Razítko žadatele
V0101.01_I14
 - PROJEKT
Hodnocené indikátory
Sledované indikátory
3.
Žadatel
4.
Vlastník lesa
5.
Využitá oblast akreditace poradce
6. Okruhy poradenství:
Typy poskytovaného poradenství (pro monitoring)
Pokud poskytované poradenství zahrnuje více než jeden uvedený typ poradenství, označí příjemce dotace
pouze jeden převažující typ poradenství.
7.
Vyplňuje zemědělec
8.
Vyplňuje osoba hospodařící v lesích
Dotace za provedené poradenské služby bude poskytována ve výši maximálně 60 – 80 % způsobilých výdajů. Žadatel bude vždy žádat výši dotace 80%. Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo po vyhodnocení jednotlivého kola příjmu žádostí výši dotace snížit až na 60%. Konečná výše dotace bude stanovena na základě počtu žadatelů resp. jejich finančních požadavků.
11.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
12.Razítko žadatele
V0101.01_I34
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Právní statut žadatele
4.
Velikost podniku
Pouze pro podopatření II.2.4.1.
5.
Zaměření projektu
ha
ha
ha
6.
Typ podpory
Pouze pro podopatření II.2.4.2.
7.
Zaměření projektu
8.
Typ podpory
Specifika opatření II.2.4.
Pouze pro podopatření II.2.4.1.
Pouze pro záměr a)
9. 
Jedná se o mimořádná opatření při kalamitách?
10. Jedná se o velkoplošné opatření nebo opatření ve zvláště
      chráněných územích či územích soustavy Natura 2000?
11.
Kód Lesního hospodářského celku (Lesní hospodářské osnovy)
Pouze pro záměr b)
12.
Jedná se o odstraňování škod způsobených povodněmi?
13. Jsou výdaje realizovány na vodním toku, který není veden
      jako Pozemek určený k plnění funkce lesa?
16.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
17.Razítko žadatele
V0101.01_II24
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
4.
Věk
pozn. jen u fyzických osob
5.
Typ nezemědělské aktivity
t/hod
kWt
kWe
t/hod
kWt
kWe
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
6. Závazný počet nově vytvořených
    pracovních míst
Specifika opatření III.1.1.
7.
Velikost podniku
10.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
11.Razítko žadatele
V0101.01_III11
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
4.
Věk
pozn. jen u fyzických osob
5.
Typ nezemědělské aktivity
t/hod
kWt
kWe
t/hod
kWt
kWe
6.
Typ mikropodniku
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
7. Závazný počet nově vytvořených
    pracovních míst
Specifika opatření III.1.2.
8.
Velikost podniku
Pouze pro záměr a)
9. Výstupní produkt dle kombinované
    nomenklatury celního sazebníku
12.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
13.Razítko žadatele
V0101.01_III12
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
4.
Věk
pozn. jen u fyzických osob
5.
Žadatel je zemědělský podnikatel
6.
Počet nově vytvořených lůžek
7.
Délka pěších tras
8.
Délka vinařských stezek
9.
Délka hippostezek
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
10. Závazný počet 
      nově vytvořených pracovních míst
Specifika opatření III.1.3.
Pouze pro záměr a)
11. Součástí projektu je naučná
      stezka s informačními panely
12.
Velikost podniku
15.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
16.Razítko žadatele
V0101.01_III13
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Realizované akce (konkrétní údaje)
E.O.
obyv.
obyv.
km
ha
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
4. Počet osob využívajících
    zkvalitněné služby
Specifika opatření III.2.1.1.
5. Obec (obce), ve kterých je
    projekt realizován
Č.ř.
Obec
NUTS4 (okres)
Počet obyvatel
6. Uvést požadavek průběžného
    financování (pro obce/svazek obcí)
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Oblast služeb
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
4. Počet osob využívajících
    zkvalitněné služby
5.
Počet osob s přístupem k internetu
6.
Počet vytvořených pracovních míst
Specifika opatření III.2.1.2.
7. Obec (obce), ve kterých je
    projekt realizován
Č.ř.
Obec
NUTS4 (okres)
Počet obyvatel
8. Velikost podniku (vyplňte v případě,
    žádáte-li ve veřejné podpoře)
9. Uvést požadavek průběžného
    financování (pro obce/svazek obcí)
Hodnocené indikátory
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
3. Počet osob využívajících
    zkvalitněné služby
Specifika opatření III.2.2.
4. Obec (obce), ve kterých je
    projekt realizován
Č.ř.
Obec
NUTS4 (okres)
Počet obyvatel
5. Uvést požadavek průběžného
    financování (pro obce/svazek obcí)
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Počet vzdělávacích akcí
4.
Počet dnů školení
tj. 4 hodiny = 0,5)
5.
Počet proškolených osob
6.
Obsah vzdělávací aktivity
9.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
10.Razítko žadatele
V0101.01_III31
B1 opatření V.1.
Hodnocené indikátory
Sledovaný indikátor
3.
Počet školení a seminářů
4. Počet zasedání Monitorovacího výboru,
    jeho pracovních skupin a dalších komisí
5.
Počet propagačních akcí
6.
Počet expertiz, analýz, odborných studií, šetření
9.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
10.Razítko žadatele
V0101.01_V1
B1 opatření V.2.1. a V.2.2.
Hodnocené indikátory
Sledovaný indikátor
Pouze pro opatření V.2.1.
3.
Počet zakoupeného technického a materiálního vybavení
4.
Počet zakoupeného SW a nástrojů pro spolupráci
Pouze pro opatření V.2.2.
5.
Počet zakoupeného technického a materiálního vybavení
6.
Počet zakoupeného SW a nástrojů pro spolupráci
7. Počet školení a seminářů a konferencí a dalších aktivit
    spojených regionální a nadnárodní spoluprácí
8.
Počet proškolených účastníků
9.
Počet terénních šetření, expertiz, odborných studií
10. Počet pořízených informačních, propagačních a
      metodických materiálů k Síti a rozvoji venkova
11. Počet zasedání Monitorovacího výboru,
      jeho pracovních skupin a dalších komisí
12.
Počet zasedání Regionálních sítí
13.
Počet zasedání Krajských sítí
14.
Počet setkání Tematických pracovních skupin
15.
Počet setkání členů Sítě (Koordinačního výboru)
16.
Počet propagačních akcí
17.
Počet expertiz, analýz, odborných studií, šetření
18.
Počet přeložených článků/normostran
21.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
22.Razítko žadatele
V0101.01_V2
Časový a finanční plán etap projektu
3.
Počet etap projektu
Etapa č.
Výdaje etapy projektu, ze kterých je stanovena dotace
Činnosti, které budou v etapě projektu řešeny - rozpis výdajů
Č.ř.
8.Text
9.Kód
10.Výdaje (Kč)
11.VP/L/O
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace všech etap projektu
Termín předložení průběžné žádosti o proplacení
Výdaje projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
%
Kč
Kč
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro průběžnou platbu
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis výdajů
Č.ř.
11.Text
12.Kód
13.Výdaje (Kč)
14.VP/L/O
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro konečné vyúčtování
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis výdajů
Č.ř.
25.Text
26.Kód
27.Výdaje (Kč)
28.VP/L/O
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)
undefined
undefined
Y
N
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
	fldReg1: 
	fldReg2: 
	fldReg3: 
	fldReg4: 
	fldReg5: 
	btnMenu: 
	fldDat1: 
	fldDat2: 
	fldDat3: 
	fldTime1: 
	fldTime2: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	ddlFormCat: 
	imgLogo: 
	fldPodpisMisto: 
	dtPodpisDne: 
	fldPodpisAPAMisto: 
	dtPodpisAPADne: 
	fldPodpisAPAOveril: 
	fldPodnadpis: 
	ddlOsa: 
	ddlSkOpatreni: 
	ddlOpatreni: 
	ddlPodopatreni: 
	fldOpPoNazev: 
	ddlInvezam: 
	fldInvezamNazev: 
	fldNazevProj: 
	fldPopisProj: 
	rbUdajZadPo: 
	rbUdajZadFo: 
	rbPlatce: 
	rbNeplatce: 
	fldPravNazev: 
	ddlPravniForma: 
	fldFyzTitPred: 
	fldFyzJmeno: 
	fldFyzPrijmeni: 
	fldFyzTitZa: 
	fldRCpred: 
	fldRCza: 
	dtNarozeni: 
	fldIC: 
	fldDIC: 
	fldUlice: 
	fldUliceCP: 
	fldUliceCO: 
	fldPscZac: 
	fldPscKon: 
	ddlNuts5: 
	fldObecCast: 
	ddlNuts4: 
	fldTelefon: 
	fldFax: 
	fldEmail: 
	ddlNuts3: 
	ddlNuts2: 
	fldNuts5t: 
	fldNuts4t: 
	fldNuts3t: 
	fldNuts2t: 
	fldTitPred: 
	fldJmeno: 
	fldPrijmeni: 
	fldTitZa: 
	fldMobil: 
	fldUcet: 
	fldKodBanky: 
	dtZadPro: 
	btnPridatMisReal: 
	fldCisloRadky: 
	fldKatuzText: 
	btnDelVydaj: 
	fldCastka_r3: 
	fldCastka_r4: 
	fldCastka_r5: 
	fldCastka_r6: 
	fldCastka_r7: 
	fldCastka_r8: 
	fldCastka_r9: 
	fldCastka_r10: 
	fldCastka_r11: 
	fldCastka_r12: 
	btnDel: 
	fldText: 
	ddlKod: 
	fldCastka: 
	ddlVP: 
	fldSumCastka: 
	btnAdd: 
	fldNazevMas: 
	ddlRegnum: 
	fldNazevSPL: 
	fldCisloFiche: 
	fldNazevFiche: 
	rbAno: 
	rbNe: 
	ddlPodopatrHl: 
	fldNazevHl: 
	ddlPodopatrV1: 
	fldNazevV1: 
	ddlPodopatrV2: 
	fldNazevV2: 
	fldMinimis: 
	fldZastupceMAS: 
	rbMuz: 
	rbZena: 
	rbDo40: 
	rbOd40: 
	rbPolni: 
	rbSmisena: 
	rbZahradnictvi: 
	rbVino: 
	rbTrvale: 
	rbSkot: 
	rbMleko: 
	rbPrasata: 
	rbDrubez: 
	rbOstatni: 
	rbBudovy: 
	rbMikro: 
	rbStredni: 
	rbStrVel: 
	rbJine: 
	rbHorske: 
	rbZnevyhod: 
	rbSmisene: 
	rbNatura: 
	rb60EP: 
	rbProdukt: 
	rbPostup: 
	rbFyzic: 
	rbObec: 
	rbPravnicka: 
	rbSvazek: 
	rbJiny: 
	rbZemedel: 
	rbLenictvi: 
	rbPotrav: 
	rbZahradnic: 
	rbVinar: 
	rbTrvaleKul: 
	rbProdMleka: 
	rbPasHosZv: 
	rbChovPras: 
	rbNepotrav: 
	rbOstat: 
	rbEkolog: 
	rbKonven: 
	rbZpracovani: 
	rbVyvoj: 
	rbZpristup: 
	rbVodni: 
	rbEnergie: 
	rbDo10: 
	rb10: 
	rb51: 
	rb251: 
	rb500: 
	fldZamestnanci: 
	fldObrat: 
	rb0: 
	rb1: 
	rb2: 
	rb3: 
	fldVstupni: 
	fldVystupni: 
	fldPrepoc: 
	rbGeo: 
	rbReal: 
	fldZamNavrh: 
	fldZamPocNovPoz: 
	fldZamPlochNovPoz: 
	fldZamPocVymer: 
	fldZamPlochVymer: 
	fldZamNoveKom: 
	fldZamRekKom: 
	fldZamProtiEroz: 
	fldZamVodo: 
	fldZamOchrana: 
	rbZemedels: 
	rbLesich: 
	rbSoukroma: 
	rbSdruzeni: 
	rbZemedelstvi: 
	rbLesnictvi: 
	chkCross: 
	chkNatura: 
	chkAgroen: 
	chkEnviro: 
	chkBezp: 
	rbMinimalni: 
	rbBezpecnost: 
	rbVerejne: 
	rbZivotni: 
	rbWelfare: 
	rbRizeni: 
	fldZamProjPozar: 
	fldZamProjKalam: 
	fldZamProjPreven: 
	rbObLesPor: 
	rbInfra: 
	rbInvest: 
	rbPreven: 
	rbUdrzba: 
	rbRekre: 
	rbUsmerno: 
	rbBezpec: 
	rbSpolec: 
	rbEnvir: 
	fldLHC1: 
	fldLHC2: 
	fldLHC3: 
	fldLHC4: 
	fldLHC5: 
	fldLHC6: 
	rbDo64: 
	rbOd64: 
	ddlTypAkt1: 
	ddlTypAkt2: 
	ddlTypAkt3: 
	ddlTypAkt4: 
	rbMaloobchod: 
	rbNova: 
	rbRekonst: 
	fldRekoTepel: 
	fldRekoElekt: 
	fldRekoBiopal: 
	fldNovaTepel: 
	fldNovaElekt: 
	fldNovaBiopal: 
	fldNovychMist: 
	rbMaly: 
	rbVelky: 
	rbZalozeni: 
	rbRozvoj: 
	fldCelniSazeb1: 
	fldCelniSazeb2: 
	fldCelniSazeb3: 
	fldCelniSazeb4: 
	fldLuzek: 
	fldPesich: 
	fldVinarske: 
	fldHippo: 
	chkCOV: 
	rbRek: 
	fldCOV: 
	chkKanal: 
	fldKanal: 
	ckVodovod: 
	fldVodovod: 
	chkKomun: 
	fldKomun: 
	chkPark: 
	fldPark: 
	chkJine: 
	fldJine: 
	fldZkval: 
	fldObyvatel: 
	rbVzdel: 
	rbKult: 
	rbSocial: 
	rbDeti: 
	rbZdravi: 
	fldOblastJine: 
	fldInternet: 
	fldPracMist: 
	fldAkci: 
	fldDnu: 
	fldProskol: 
	rbManag: 
	rbICT: 
	rbOchrana: 
	fldSkoleni: 
	fldMonitVybor: 
	fldPropag: 
	fldExpertiz: 
	fldZakoupTech1: 
	fldZakoupSW1: 
	fldZakoupTech2: 
	fldZakoupSW2: 
	fldSkolSem: 
	fldTerenSetr: 
	fldPorizInfo: 
	fldZasedaniRS: 
	fldZasedaniKS: 
	fldSetkaniTema: 
	fldSetkaniSite: 
	fldClanku: 
	fldEtap: 
	fldEtapa: 
	fldEtapaNazev: 
	dtEtapaZahajeni: 
	dtEtapaUkonceni: 
	dtZadostPlat: 
	dtPrubZad: 



