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Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

KÚ   Krajský úřad 

LK  Liberecký kraj 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OD  Odbor dopravy 

OKH  Odbor kancelář hejtmana 

OKPPCR Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

ORREP Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů  

OSV  Odbor sociálních věcí 

OŠMTS Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

OZ  Odbor zdravotnictví 

OZPZ  Odbor životního prostředí a zemědělství 

RP  Rodinná politika 

SPOD  Sociálně-právní ochrana dětí 

ŠVP  Školní vzdělávací plán  
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1 Východiska rodinné politiky v Libereckém kraji 
 

Akční plán rodinné politiky Libereckého kraje pro rok 2020 vychází ze schváleného 

Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje na období od roku 2019 do roku 

2023. Upravuje ho a doplňuje aktivity, které se budou v daném roce konat.  

Rodinná politika představuje souhrn všech opatření a aktivit, jejichž smyslem je podpora 

rodin.  Pro rodinnou politiku je charakteristická její průřezovost. Spadají pod ní oblasti jako 

např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce či infrastruktura. Na druhou stranu je nutné 

respektovat autonomii rodin, proto se rodinná politika zaměřuje na podporu rodin ve výkonu 

svých přirozených funkcí1. Ačkoliv se rodinná politika zabývá rodinami ve všech svých 

vývojových fázích, pilotní strategický plán je zaměřen pouze na rodiny s dětmi. Liberecký kraj 

si je vědom toho, že do rodinné politiky spadají také senioři, a proto nevylučuje, že bude 

v budoucnu plán rozšířen i o tuto cílovou skupinu2. 

Pro potřeby Strategického plánu rodinné politiky byla rodina definována jako základní 

jednotka společnosti, která se tradičně skládá ze dvou rodičů a dítěte. Za rodinu lze považovat 

také jakoukoliv variaci těchto jednotek. Za dítě je v souladu s Úmluvou o právech dítěte 

považována osoba nezletilá (0 – 18 let)3. 

 

Prorodinná opatření na území kraje vycházejí z následujících cílů: 

1. Rodina je podporována sítí subjektů, které spolu vytvářejí prorodinné klima. 

2. Je vytvořen souhrn opatření, které napomáhají rodině při slaďovaní osobního a pracovního 

života. 

3. Spoluvytváření vhodných podmínek pro fungování rodin. 

4. Rodina je v centru pozornosti místních i regionálních samospráv. 

5. Rodina má přístup k informacím, které efektivně využívá. 

 

Akční plán vznikl v rámci projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“, 

který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního fondu 

Zaměstnanost, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje.

 
1 Rodinná politika na úrovni krajů a obcí: metodické „doporučení” Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. ISBN 9788086878829. 
2 Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje na období 2019 – 2023. 
3 Tamtéž. 



4 

 

2 Přehled opatření na rok 2020 
1 Subjekty rodinné politiky                          ∑ 4.029.000 Kč 

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů 
Indikátory naplnění opatření 

1.1 Vytvoření sítě aktérů v oblasti rodiny ∑ 129.000 Kč 

OSV 

V rámci projektu Libereckého kraje s názvem Systémová podpora práce 

s rodinou v Libereckém kraji bude zadáno externímu dodavateli 

zpracování analýzy poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi na území 

kraje. Analýza bude sloužit jako podklad pro tvorbu online mapy 

poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi, která je určena nejen rodinám 

v kraji, ale také odborníkům pracujícím s rodinami. 

100.000 Kč 

• Analýzy poskytovatelů služeb 

pro rodiny s dětmi v LK 

• Vytvoření online mapy 

poskytovatelů služeb pro rodiny 

s dětmi 

 

V roce 2020 bude uspořádána první krajská konference k tématu rodinné 

politiky, kde bude, kromě prezentace aktuálních témat, prostor také pro 

diskuse odborníků. 

21.000 Kč •  Počet účastníků konference 

Proběhnou alespoň dvě setkání Poradního sboru pro sociálně-právní 

ochranu dětí, ve kterém jsou zastoupeni aktéři rodinné politiky na území 

kraje. 

8.000 Kč 

•  Počet setkání poradního sboru 

pro SPOD 

• Podíl přítomných účastníků na 

jednotlivých setkáních 

ORREP 

Organizace se setkají při celokrajsky významných akcích, kde probíhá 

nejen networking, ale také prezentace vlastní činnosti. Jedná se o akce, 

jako jsou Krajské slavnosti, Den otevřených dveří KÚ LK či Den Země. 

Náklady nelze 

jednoznačně stanovit. 

•  Počet zapojených poskytovatelů 

služeb pro rodiny s dětmi 

 1.2 Podpora organizací poskytující služby pro rodiny s dětmi ∑ 3.900.000 Kč  

OSV 

Podpora projektu s názvem Mýtus zvaný jehla – ve spolupráci s Mostem 

k naději, z. s., Majákem, o.p.s. a Majákem PLUS, z. ú. Během roku 2020 

proběhnou přednášky ve všech okresech kraje a bude věnována pozornost 

osvětě veřejnosti prostřednictvím médií. Projekt napomáhá prevenci 

patologických jevů v rodinách. 

50.000 Kč 

•  Počet zrealizovaných přednášek 

•  Počet účastníků přednášek 

•  Počet výstupů v médiích 
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ORREP 
Služby pro rodiny s dětmi budou podpořeny prostřednictvím dotačního 

Programu na podporu činnosti mateřských center. 
2.000.000 Kč 

•  Počet podpořených mateřských 

a jinak zvaných center 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

OZPZ 
Služby pro rodiny s dětmi budou podpořeny prostřednictvím dotačního 

programu Podpora ekologické výchovy a osvěty. 
1.850.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

 1.3 Podpora zavádění rozšířených forem rodinných slev Nelze určit  

OKPPCR 

V roce 2020 bude zavedeno rodinného vstupné v podobě 2 dospělí + 3 děti 

v Muzeu Českého ráje v Turnově, v Severočeském muzeu v Liberci a na 

expozice v hlavní budově Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 

Náklady nelze 

jednoznačně 

stanovit.+ 

•  Počet poskytovatelů, u kterých 

byly zavedeny rozšířené slevy 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Slaďování rodinného a pracovního života                          ∑ 6.925.000 Kč 



6 

 

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů 
Indikátory naplnění opatření 

2.1 Metodická podpora při slaďování rodinného a pracovního života ∑ 505.000 Kč 

OSV 

Podpora konání krajského kola ocenění Společnosti přátelské rodině ve 

spolupráci se Sítí pro rodinu.  
5.000 Kč 

•  Počet oceněných 

zaměstnavatelů z LK 

Aktivity nestátních neziskových organizací, zaměřených na metodickou 

pomoc zaměstnavatelům při nastavování opatření pro slaďování rodinného 

a pracovního života, budou podpořeny prostřednictvím individuální dotace 

v oblasti rodinné politiky Libereckého kraje. 

500.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

 

2.2 Podpora dalšího rozvoje prorodinných opatření v příspěvkových 

organizacích kraje 
∑ 20.000 Kč 

 

OSV 

Podpora rozvoje flexibilních forem organizace práce v příspěvkových 

organizacích kraje v sociální oblasti prostřednictvím sdílení dobré praxe a 

seminářů. 

20.000 Kč 

•  Počet PO, které nabízejí 

zkrácené úvazky 

•  Podíl zaměstnanců, kteří pracují 

na zkrácený úvazek 

•  Počet seminářů na téma 

slaďování  

 2.3 Podpora kapacitní dostupnosti předškolního vzdělávání  

OŠMTS 

Udržení kapacit mateřských škol v takovém rozsahu, aby byly 

umístitelné alespoň tříleté děti.  

Náklady nelze 

jednoznačně stanovit. 

• Podíl žádostí o přijetí do MŠ, 

kterým nebylo vyhověno 

 2.4 Zajištění kapacity školních družin   

OŠMTS 

Podpora zajištění možnosti docházky do školních družin pro 50 % žáků 

prvního stupně základní školy. 

Náklady nelze 

jednoznačně stanovit. 

• Kapacita školních družin ve 

vztahu k žákům 1. stupně ZŠ 

 2.5 Rozvoj volnočasových aktivit ∑ 6.400.000 Kč  

OŠMTS 
Volnočasové aktivity budou podpořeny prostřednictvím dotačního 

Programu volnočasových aktivit. 
3.000.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 
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OKPPCR 
Jednorázové akce pro rodiny s dětmi budou podpořeny prostřednictvím 

dotačního programu Kulturní aktivity v Libereckém kraji. 
1.800.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

OZPZ 

Volnočasové aktivity budou podpořeny prostřednictvím dotačního 

programu Podpora dlouhodobé péče s mládeží v oblasti životního 

prostředí a zemědělství. 

300.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

OKH 
Volnočasové aktivity budou podpořeny prostřednictvím dotačního 

programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska LK. 
1.300.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 
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3 Podmínky pro rodiny                         ∑ 31.406.980 Kč 

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů 
Indikátory naplnění opatření 

3.1 Rozvoj cyklostezek ∑ 6.600.000 Kč 

OD 

Spolufinancování výstavby/opravy komunikací pro cyklodopravu včetně 

realizace nové projektové dokumentace na výstavbu pozemních 

komunikací pro cyklodopravu bude podpořeno prostřednictvím dotačního 

programu Rozvoj cyklistické dopravy a prostřednictvím dotačního 

programu Podpora projektové přípravy. 

4.800.000 Kč 

1.800.000 Kč 

• Počet podpořených projektů 

• Objem vynaložených finančních 

prostředků 

 3.2 Prevence v oblasti bezpečné dopravy ∑ 3.811.980 Kč  

OD 

Podpora systematické dopravní výchovy a preventivních akcí bude 

probíhat prostřednictvím následujících aktivit: 

• Podpora dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích formou 

dotace a doprava žáků 4. tříd ZŠ 

• Dopravní soutěž mladých cyklistů  

• Podpora dopravní výchovy v rámci ŠVP 

• Kurzy bezpečné jízdy 

• Prezentace dopravní bezpečnosti pro veřejnost 

• Koordinátor BESIP a konzultace 

3.751.980 Kč 

•  Počet zrealizovaných 

preventivních akcí 

•  Počet účastníků závěrečných 

zkoušek na dopravních hřištím 

OKH 

Podpora projektu realizovaného ve spolupráci s Krajským ředitelstvím 

policie Libereckého kraje s názvem Děti u dopravních nehod a svědci 

trestných činů. 

35.000 Kč 

• Počet účastníků projektu 

• Objem vynaložených finančních 

prostředků 

OKH 

Podpora projektu realizovaného ve spolupráci s Krajským ředitelstvím 

policie Libereckého kraje zaměřeného na bezpečí dětí na ulici a na 

sjezdovce. 

25.000 Kč 

• Počet podpořených dětí 

• Objem vynaložených finančních 

prostředků 
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 3.3 Podpora a rozvoj bezbariérových přístupů u kulturních zařízená Nelze určit  

OKPPCR 

Zlepšení podmínek pro zpřístupnění kulturních zařízení rodinám s dětmi 

bude v roce 2020 probíhat v následujících příspěvkových organizacích 

kraje:  

Severočeské muzeum v Liberci  

Pokračující II. etapa modernizace, která by měla být dokončena na podzim 

roku 2020. Poté by mělo být téměř celé muzeum bezbariérové. 

Náklady nelze 

jednoznačně stanovit 

•  Počet bezbariérových objektů 

kulturních příspěvkových 

organizací kraje 

 3.4 Podpora zdravého životního stylu rodin                                                     ∑ 19.530.000 Kč  

OŠMTS 
Opatření je naplňováno prostřednictvím programu Podpora sportovní 

činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích (OŠMTS) 
17.080.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

OZ 

Podpora následujících aktivit v rámci Zdravotní politiky Libereckého 

kraje: 

Podpora správné výživy, zdravého stravování (kojení, příkrmy a 

budování multisektorové spolupráce na platformě zdravé výživy) 

Podpora zdravotní gramotnosti rodičů (kampaně, osvětové materiály ke 

zlepšení zdravotního stylu rodin) 

Podpora pohybových aktivit pro děti a dospělé (Dny zdraví, Týdny 

pohybu hrou apod.) 

Podpora zdravotní gramotnosti v oblasti úrazů 

Podpora opatření a aktivit s cílem omezit výskyt vakcinacemi 

preventabilních infekcí (spalničky, zarděnky, příušnice,…) 

Podpora orálního zdraví dětské populace 

Podpora komunitních programů zaměřených na zlepšování zdravotního 

stavu populace a odstraňování nerovnosti ve zdraví (Zdravé MŠ, Zdravé 

ZŠ, Zdravé město, Zdravý kraj apod.) 

Náklady nelze 

jednoznačně stanovit 

•  Počet podpořených projektů 
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OŠMTS 

Podání žádosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí o finanční příspěvek 

na potravinovou pomoc dětem v regionu. V Libereckém kraji se do 

projektu zapojují mateřské a základní školy či školní jídelny. Projekt 

umožňuje zajistit stravování dětem ze sociálně a ekonomicky slabých 

rodin. Kromě samotného zajištění obědů projekt přispívá sociálnímu 

začleňování dětí a nepřímo také ke zlepšení prospěchu. 

0 Kč 

•  Počet podpořených školských 

zařízení 

•  Počet podpořených dětí 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

ORREP 

Tvorba osvětových materiálů ke kampaním k udržitelnému rozvoji, 

ochraně a podpoře zdravého životního stylu (včetně zdůraznění podpory 

rodiny a role rodičů) budou podpořeny prostřednictvím dotačního 

programu Místní agenda 21. 

600.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

OZPZ 

Zdravý životní styl rodin s přesahem do ekologické výchovy bude 

podpořen prostřednictvím dotačního programu Podpora ekologické 

výchovy a osvěty. 

1.850.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

 3.5 Podpora budování mezigeneračních vztahů ∑ 500.000 Kč  

OSV 

Aktivity nestátních neziskových organizací zaměřených na mezigenerační 

soužití budou podpořeny prostřednictvím individuální dotace v oblasti 

rodinné politiky Libereckého kraje. 

500.000 Kč 

•  Objem podpořených projektů 

•  Počet vynaložených finančních 

prostředků 

 3.6 Podpora specifické primární prevence ∑ 1.005.000 Kč  

OŠMTS 
Specifická primární prevence bude podpořena prostřednictvím dotačního 

programu Specifické primární prevence rizikového chování. 
300.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

OSV 

Podpora projektu s názvem Mýtus zvaný jehla – ve spolupráci s Mostem 

k naději, z. s., Majákem, o.p.s. a Majákem PLUS, z. ú. Během roku 2020 

proběhnou přednášky ve všech okresech kraje a bude věnována pozornost 

osvětě veřejnosti prostřednictvím médií. Projekt napomáhá prevenci 

patologických jevů v rodinách. 

50.000 Kč 

•  Počet zrealizovaných přednášek 

•  Počet účastníků přednášek 

•  Počet výstupů v médiích 

OZ 
Podpora projektů v rámci dotačního programu Podpora preventivních a 

léčebných projektů. 
550.000 Kč •  Počet podpořených projektů 
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OKH Podpora projektu Kraje pro bezpečný internet. 50.000 Kč 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

•  Počet zrealizovaných aktivit v 

LK 

OKH Seminář pro učitele na téma Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu. 15.000 Kč • Počet účastníků semináře 

OKH, 

OSV 
Dva semináře pro rodiče na téma Elektronická bezpečnost, rizika internetu.  40.000 Kč 

• Počet účastníků seminářů 

 

 

 

 

 

4 Institucionální zajištění RP                          ∑ 1.729.000 Kč 

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů 
Indikátory naplnění opatření 

4.1 Zajištění nezávislých externích analýz k RP v LK ∑ 100.000 Kč 

OSV 

V rámci projektu Libereckého kraje s názvem Systémová podpora práce 

s rodinou v Libereckém kraji bude zadáno externímu dodavateli 

zpracování analýzy poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi na území 

kraje. Analýza bude sloužit jako podklad pro tvorbu online mapy 

poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi, která je určena nejen rodinám 

v kraji, ale i odborníkům pracujícím s rodinami. 

100.000 Kč 

•  Analýza poskytovatelů služeb 

pro rodiny s dětmi v LK 

 

 4.2 Zajištění místa koordinátora rodinné politiky v organizační ∑ 500.000 Kč  

OSV 

Pozice koordinátora rodinné politiky na KÚ LK bude v roce 2020 zajištěna 

z projektu s názvem Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém 

kraji. 

500.000 Kč 
• Počet úvazků k 1. 1. 

• Počet úvazků k 31. 12. 

 4.3 Zavádění opatření na podporu rodinné politiky na úrovni kraje a 

obcí 
∑ 621.000 Kč  

OSV 

V roce 2020 bude probíhat sbírání příkladů dobré praxe do připravovaného 

Sborníku dobré praxe rodinné politiky. Cílem je motivovat obce 

k aktivnímu přístupu v oblasti prorodinné politiky. 

0 Kč 
•  Počet nasbíraných příkladů 

dobré praxe 
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OSV 

V roce 2020 bude uspořádána první krajská konference k tématu rodinné 

politiky, kde bude, kromě prezentace aktuálních témat, prostor také pro 

diskuse odborníků. 

21.000 Kč 
•  Počet účastníků konference 

zastupující obce a města 

ORREP 
Tvorbu koncepcí rodinné politiky na úrovni obcí bude možno podpořit 

prostřednictvím dotačního programu Místní agenda 21. 
600.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

 4.4 Vytvoření dotačního programu na podporu prorodinných aktivit ∑ 500.000 Kč  

OSV 

Vyhlášení individuální dotace v oblasti rodinné politiky pro nestátní 

neziskové organizace. Z dotace bude možné podpořit projekty zaměřené 

na: 

- Osvětové vzdělávací programy 

- Podpora mezigeneračního soužití (tábory s prarodiči apod.) 

- Metodická podpora při zavádění flexibilních pracovních úvazků 

500.000 Kč 

•  Počet podpořených projektů 

•  Objem vynaložených finančních 

prostředků 

 4.5 Propojování a koordinace aktivit zaměřených na rodiny s dětmi ∑ 8.000 Kč  

OSV 

V roce 2020 proběhnou alespoň dvě setkání Poradního sboru pro sociálně-

právní ochranu dětí, ve kterém jsou zastoupeni aktéři rodinné politiky na 

území kraje. 

8.000 Kč 

•  Počet setkání poradního sboru 

pro SPOD 

•  Podíl přítomných účastníků na 

jednotlivých setkáních 

 4.6 Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ∑ 0 Kč  

OSV 
Spolupráce při regionálních a celostátních platformách projektu Krajská 

rodinná politiky, účast na workshopech apod.  
0 Kč 

•  Počet regionálních platforem 

•  Počet celostátních platforem 

•  Počet workshopů 

    

    

   

 

 

 



13 

 

 

    

    

5 Osvětová a informační činnost                                                                                                               ∑ 480.000 Kč 

Odpovědný 

odbor 

Název opatření Odhad nákladů 
Indikátory naplnění opatření 

5.1 Tvorba propagačních a informačních materiálů k rodinné politice                                                                          ∑ 50.000 Kč 

OSV 

Podpora projektu s názvem Mýtus zvaný jehla – ve spolupráci s Mostem 

k naději, z. s., Majákem, o.p.s. a Majákem PLUS, z. ú. Během roku 2020 

proběhnou přednášky ve všech okresech kraje a bude věnována pozornost 

osvětě veřejnosti prostřednictvím médií. Projekt napomáhá prevenci 

patologických jevů v rodinách. 

50.000 Kč 

•  Počet zrealizovaných přednášek 

•  Počet účastníků přednášek 

•  Počet výstupů v médiích 

 

5.2 Informační činnost (směrem k veřejnosti, k obcím, médiím, 

odborníkům a zaměstnavatelům) ∑ 430.000 Kč   

OSV 

Komunikace s veřejností bude probíhat skrz doménu www.rodinalk.cz a 

přes facebookové stránky. Obce a odborníci dostávají informace na 

poradách a na kulatých stolech. 

V rámci projektu názvem Systémová podpora práce s rodinou 

v Libereckém kraji bude vytvořen samostatný web pro rodinnou politiku. 

300.000 Kč 

•  Počet příspěvků na sociálních 

sítích 

•  Počet vydaných tiskových zpráv 

•  Vytvořený webový portál 

OSV 
V roce 2020 budou vydávány zpravodaje rodinné politiky a budou se konat 

konference k této problematice. 
9.000 Kč 

•  Počet vydaných zpravodajů 

•  Odhad počtu zhlédnutí 

zpravodajů 

OSV 

V roce 2020 bude uspořádána první krajská konference k tématu rodinné 

politiky, kde bude, kromě prezentace aktuálních témat, prostor také pro 

diskuse odborníků. 

21.000 Kč 
•  Počet účastníků konference 

zastupující obce a města 

OSV 

V rámci projektu Libereckého kraje s názvem Systémová podpora práce 

s rodinou v Libereckém kraji bude zadáno externímu dodavateli 

zpracování analýzy poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi na území 

100.000 Kč 
• Analýzy poskytovatelů služeb 

pro rodiny s dětmi v LK 
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kraje. Analýza bude sloužit jako podklad pro tvorbu online mapy 

poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi, která je určena nejen rodinám 

v kraji, ale také odborníkům pracujícím s rodinami. 

• Vytvoření online mapy 

poskytovatelů služeb pro rodiny 

s dětmi 
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Závěr 
V roce 2020 bude na prorodinná opatření v Libereckém kraji vyhrazeno odhadem 41.059.980 

Kč4. Nejvíce finančních prostředků jde spojeno s prioritou č. 3 - Spoluvytváření vhodných 

podmínek pro fungování rodin. Osvětová a informační činnost v oblasti prorodinné politiky 

bude z velké části financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

fondu Zaměstnanost. Zároveň bude v tomto roce otestována možnost individuálních dotací 

v oblasti rodinné politiky. Individuální dotace bude poskytována na tři druhy aktivit, na které 

nelze získat finanční prostředky z jiného dotačního programu. 

Vyhodnocení naplňování akčního plánu bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2021. 

 

 
4 V součtu nejsou zahrnuty duplicitní náklady. Pokud jsou dvě opatření naplňována stejným 

dotačním programem, je finanční alokace tohoto programu započtena pouze jednou. 


