
REGIONÁLNÍ

ROZVOJOVÁ

AGENTURA

ÚSTECKÉHO KRAJE

Ve 14. kole pøíjmu žádostí budou rozdìleny pøibližnì 4,3 mld. Kè na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemìdìlské 
podnikatelské èinnosti, projekty obnovy vesnic a obèanskou vybavenost èi na metodu Leader. Dochází k výraznému omezení rozsahu výdajù v 
rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Obèanských vybavení a služeb.

Pøíjem žádostí se bude týkat opatøení: 

I.1.2 Investice do lesù

I.1.4 Pozemkové úpravy

I.3.4 Využívání poradenských služeb 

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, obèanské vybavení a služby 

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Pøíjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 – 7. 11. 2011, 16:30 hodin na pøíslušných regionálních odborech Státního zemìdìlského 
intervenèního fondu (RO SZIF).

Finanèní objem, v nìmž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatøení pøedbìžnì stanoven následovnì:

Investice do lesù

Podopatøení – I.1.2.1 Lesnická technika

Podopatøení je zamìøeno na poøízení strojù a zaøízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníkù, meliorací, hrazení bystøin, 
retenèních nádrží, strojù a zaøízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostù, a stroje a zaøízení na výrobu materiálu pro obnovu a 
výchovu lesních porostù a prvotní zpracování døíví ekologickými technologiemi.

Pøíjemce dotace:
Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodaøící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých 
osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazkù.

§

§

§

§

§
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Opatøení Alokace

I.1.2 370 mil. Kè

I.1.4 1 300 mil. Kè

I.3.4 68 mil. Kè

III.1.2 600 mil. Kè

III.2.1.1 1 425 mil. Kè

III.2.1.2 465 mil. Kè



Žadatelem nemùže být:

státní podnik

sdružení vzniklé podle § 829 zákona è. 40/1964 Sb., Obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù

zahranièní fyzická osoba, která nemá trvalé bydlištì na území ÈR, ani zahranièní právnická osoba, která nemá sídlo na území ÈR.

Druh dotace: pøímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám.

Maximální výše dotace: 50 % výdajù, ze kterých je stanovena dotace.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kè na projekt. 

Pøíspìvek EU èiní 75 % veøejných zdrojù. Pøíspìvek ÈR èiní 25 % veøejných zdrojù. 

Podpora je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s naøízením Komise (ES) è. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití èlánkù 87 a 88 
Smlouvy na podporu „de minimis“, tzn., že celková výše podpory „de minimis“ poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tøíletém 
období pøesáhnout èástku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

Podopatøení I.1.2.2 Technické vybavení provozoven

Podopatøení je zamìøeno na poøízení a modernizace technologií, které umožní zpracování a využití zùstatkové biomasy pro energetické a jiné 
úèely, vybudování nebo modernizace malokapacitních venkovských provozù, které budou produkovat výrobky s vìtším podílem pøidané 
hodnoty (vèetnì nehmotných investic).

Pøíjemce dotace:
Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvìtví, které mají ménì než 10 zamìstnancù a jejichž roèní obrat je 
nižší než 2 mil. € (dle doporuèení Komise 2003/361/ES).

Žadatelem nemùže být:

sdružení vzniklé podle § 829 zákona è. 40/1964 Sb., Obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù,

zahranièní fyzická osoba, která nemá trvalé bydlištì na území ÈR, ani zahranièní právnická osoba, která nemá sídlo na území ÈR. 

Druh dotace: pøímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou èinnost. 

Maximální výše dotace: 50 % výdajù, ze kterých je stanovena dotace. 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kè na projekt. 

Pøíspìvek EU èiní 75 % veøejných zdrojù. Pøíspìvek ÈR èiní 25 % veøejných zdrojù. 

Podpora je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s naøízením Komise (ES) è. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití èlánkù 87 a 88 
Smlouvy na podporu „de minimis“, tzn., že celková výše podpory „de minimis“ poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tøíletém 
období pøesáhnout èástku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

Podopatøení I.1.2.3 Lesnická infrastruktura 

Podopatøení je zamìøeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, vèetnì souvisejících objektù, zaøízení 
upravujících vodní režim v lesích, vèetnì souvisejících objektù a ostatních infrastrukturních objektù a zaøízení sloužících lesnímu hospodáøství.

Zámìry 
a)  výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíøe, vèetnì souvisejících objektù;

b)  výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zaøízení upravujících vodní režim v lesích, vèetnì souvisejících objektù ;

c)  výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektù a zaøízení sloužících lesnímu hospodáøství.

Pøíjemce dotace:
Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodaøící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých 
osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazkù. 

Žadatelem nemùže být:

státní podnik

sdružení vzniklé podle § 829 zákona è. 40/1964 Sb., Obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù

§
§
§

§

§

§
§
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zahranièní fyzická osoba, která nemá trvalé bydlištì na území ÈR, ani zahranièní právnická osoba, která nemá sídlo na území ÈR.

Druh dotace: pøímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám. 

Maximální výše dotace: 100 % výdajù, ze kterých je stanovena dotace. 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kè na projekt. 

Pøíspìvek EU èiní 75 % veøejných zdrojù. Pøíspìvek ÈR èiní 25 % veøejných zdrojù. 

Podpora je poskytována v režimu „de minimis” v souladu s naøízením Komise (ES) è. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití èlánkù 87 a 88 
Smlouvy na podporu „de minimis”, tzn., že celková výše podpory „de minimis” poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tøíletém 
období pøesáhnout èástku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

Pozemkové úpravy

Opatøení Pozemkové úpravy napomáhá k racionálnímu prostorovému uspoøádání pozemkù všech vlastníkù pùdy v daném katastrálním 
území. Slouží k zamìøení øešeného území, k reálnému vytyèení pozemkù v terénu a k realizaci potøebných opatøení v území (plán spoleèných 
zaøízení). 

Zámìry:

zamìøení území a všech polohopisných prvkù a další geodetické práce pro vytvoøení návrhu pozemkových úprav dle zákona è. 139/2002 
Sb. 

vytyèení novì navržených pozemkù vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy dle zákona è.139/2002 Sb. 

vymìøování pozemkù podle § 21a) zákona è. 229/1991 Sb. 

realizace plánù spoleèných zaøízení pozemkových úprav dle zákona è. 139/2002 Sb.: 

opatøení ke zpøístupnìní pozemkù,

protierozní opatøení pro ochranu pùdního fondu,

vodohospodáøská opatøení sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochranì území pøed záplavami,

opatøení k ochranì a tvorbì životního prostøedí a zvýšení ekologické stability krajiny (místní ÚSES a výsadba zelenì vèetnì následné. 
péèe). 

Pøíjemce dotace: Pøíjemci dotace jsou pozemkové úøady. 

Druh dotace: pøímá nenávratná dotace 

Maximální výše dotace: 100 % výdajù, ze kterých je stanovena dotace. 

Pøíspìvek EU èiní 75 % veøejných zdrojù. 

Pøíspìvek ÈR èiní 25 % veøejných zdrojù. 

Èástka výdajù, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt èiní od 300 tis. Kè do 50 mil. Kè. Maximální výše dotace na jednoho pøíjemce 
dotace (tj. pozemkový úøad) èiní 50 mil. Kè v rámci jednoho kola pøíjmu žádostí a 180 mil. Kè za období 2007 – 2013.

Využívání poradenských služeb

Opatøení má prùøezový charakter a kromì osy I bude využíváno také v rámci témat osy II.

Pøedmìtem podpory je:

finanèní podpora pro zemìdìlce ke krytí nákladù pøi využívání služeb zemìdìlského poradenského systému, který bude zemìdìlcùm 
poskytovat poradenské služby k hospodaøení a dodržování zásad spoleèné zemìdìlské politiky, zejména cross-compliance a správné 
zemìdìlské praxe, nejménì v rozsahu povinných norem Spoleèenství v oblasti životního prostøedí, ochrany pøírody a krajiny a norem 
bezpeènosti práce. Finanèní podpora bude dále sloužit k podpoøe šetrného zpùsobu hospodaøení v souvislosti napø. s agro-
environmentálními opatøeními,

finanèní podpora vlastníkùm lesa a nájemcùm lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanèní podpora bude dále sloužit k 
podpoøe šetrného zpùsobu hospodaøení v lesích v souvislosti napø. s lesnicko-environmentálními opatøeními. 

I.1.4 – 

I.3.4 – 

§

§

§

§

47. ZPRAVODAJ



4

strana

Definice pøíjemce dotace :

Zemìdìlský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemìdìlské výrobì v souladu se zákonem è. 252/1997 Sb., o 
zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 

Fyzická nebo právnická osoba hospodaøící v lesích, tzn. vlastník nebo nájemce lesa, který je ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 
sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo svazkù obcí. 

Druh dotace: pøímá nenávratná dotace 

Výše dotace èiní 80 % výdajù, ze kterých je stanovena dotace. 

Dotace za provedené poradenské služby bude poskytována maximálnì ve výši 1500 € (cca 40 tis. Kè) dle kurzu stanoveného v souladu s èl. 7 
naøízení Komise (ES) 1913/2006, tj. celková výše pøiznané dotace bude pøepoètena kurzem ECB (Evropské centrální banky) k 1. lednu roku, kdy 
bude schválena Žádost o proplacení výdajù projektu (maximálnì však do výše uvedené v Dohodì). 

Pøíspìvek EU èiní 75 % veøejných zdrojù. 

Pøíspìvek ÈR èiní 25 % veøejných zdrojù. 

Podpora pro poradenské služby v oblasti lesnictví je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s naøízením Komise (ES) è. 1998/2006 ze dne 
15. prosince 2006 o použití èlánkù 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“, tzn., že celková výše podpory „de minimis“ poskytnuté jednomu 
subjektu nesmí v kterémkoli tøíletém období pøesáhnout èástku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její 
sledovaný cíl).

Podpora zakládání podnikù a jejich rozvoje

Opatøení je zamìøeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podnikù nejmenší velikosti – mikropodnikù, vèetnì nových živností v 
oblasti výroby a zpracování. Cílem opatøení je pøedevším vytváøení nových pracovních míst a rozvoj hospodáøské struktury nezemìdìlských 
podnikatelských aktivit. Podpora je urèena v rámci zámìru a) na zakládání nových mikropodnikù zejména v oblasti výroby, rozvoj aktivit se 
zamìøením na oblast doplòkové a øemeslné výroby a dalších èinností. V rámci zámìrù c) a d) je podporována nová výstavba a modernizace 
zaøízení na výrobu a využití energie z biomasy. Po realizaci projektu vznikne funkèní celek. 

Projekty jsou vybírány na základì preferenèních kritérií. 

Zámìry:

a) – zakládání a rozvoj mikropodniku,

c) – výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu vèetnì kombinované výroby tepla a elektøiny,

d) – výstavba a modernizace zaøízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Definice pøíjemce dotace: 

Zámìr a) – fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splòují podmínky pro zaøazení do kategorie mikropodnikù; žadatel 
nesmí být zemìdìlský podnikatel dle zákona è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù3.

Zámìry c) a d) – fyzické a právnické osoby (i bez historie), které podnikají v zemìdìlské výrobì v souladu se zákonem è. 252/1997 Sb., o 
zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù4, které splòují podmínky pro zaøazení do kategorie mikropodnikù; 

Žadatelem nemùže být: 

vìtší podnik než mikropodnik,

obec, svazek obcí,

státní podnik,

nezisková organizace (tím se rozumí subjekt, který není založen za úèelem podnikání dle odstavce 3 a 8 § 18 zákona è. 586/1992 Sb., o 
daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù),

zahranièní fyzická osoba, která nemá trvalé bydlištì na území ÈR, ani zahranièní právnická osoba, která nemá sídlo na území ÈR .

Druh a výše dotace: 

Projekty musí být v souladu s podmínkami naøízení Komise (ES) è. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s èlánky 87 a 88 Smlouvy 
o ES prohlašují urèité kategorie podpory za sluèitelné se spoleèným trhem (obecné naøízení o blokových výjimkách). 

§

§

§

§

§

§

§

III.1.2 – 

§

§
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Druh dotace: pøímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou èinnost.

Maximální míra dotace pro region NUTSII severozápad èiní 60 %.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kè na projekt. 

Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v zámìru a) 10 000 000 Kè na projekt. 

Maximální výše dotace je v zámìru c) 50 000 000 Kè na projekt. 

Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v zámìru d) 10 000 000 Kè na projekt. 

Pøíspìvek EU èiní 75 % veøejných zdrojù. 

Pøíspìvek ÈR èiní 25 % veøejných zdrojù.

Obnova a rozvoj vesnic

Podopatøení III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 

Pøedmìtem podopatøení je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury vèetnì vodohospodáøské, zlepšení 
vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. 

Projekty jsou vybírány na základì preferenèních kritérií. 

 Zámìry: 
V rámci každého regionu NUTS 2 bude vyhlašován pouze jeden z následujících zámìrù. 

a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 

b) vodovody, kanalizace a ÈOV pro veøejnou potøebu 

 Pro region NUTSII Severozápad vyhlašován pouze zámìr a).
 
Definice pøíjemce dotace 

Zámìr a) 

obce podle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, svazky obcí dle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù a zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù,

nestátní neziskové organizace podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù ve znìní pozdìjších pøedpisù (obèanská sdružení), 
zákona è.248/1995 Sb., o obecnì prospìšných spoleènostech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù 
(obecnì prospìšné spoleènosti), zákona è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících 
zákonù (zákon o nadacích a nadaèních fondech) ve znìní pozdìjších pøedpisù (nadace), 

zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 
jsou-li jejich èleny obce, svazky obcí

církve a jejich organizace dle zákona è. 3/2002 Sb., o svobodì náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spoleèností

Druh a výše dotace 
Projekty nezakládají veøejnou podporu dle èl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU; projekt je realizován ve veøejném zájmu a nepøináší 
ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli, nenarušuje soutìž na vnitøním trhu EU zvýhodnìním urèitých podnikù nebo 
odvìtví výroby a nemá dopad na obchod mezi èlenskými státy EU. 

Druh dotace: pøímá nenávratná dotace. 

Výše dotace èiní max. 90 % výdajù, ze kterých je stanovena dotace. 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 50 000 Kè na projekt. 

Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace v zámìru a) jsou 5 mil. Kè na projekt (je-li žadatelem svazek obcí je limit možno násobit 
poètem obcí, jichž se projekt pøímo týká až do maximální èástky 20 mil. Kè). 

Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace v zámìru b) jsou 30 mil. Kè na projekt (u projektu svazku obcí se limit 30 mil. Kè navyšuje o 10 
% s každou následující obcí až do maximální èástky 60 mil. Kè). 

Pøíspìvek EU èiní 75 % veøejných zdrojù. 

III.2.1 – 
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Pøíspìvek ÈR èiní 25 % veøejných zdrojù.

Podopatøení III.2.1.2 Obèanské vybavení a služby 

Dotace je zamìøena na zajištìní obèanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veøejné správy, školství, zdravotnictví, 
kultury a sociálních služeb, spolkových èinností, péèe o dìti, základní obchodní infrastruktury, tìlovýchovy a sportu. 
Projekty jsou vybírány na základì preferenèních kritérií. 

Zámìry: 

Projekty nezakládající veøejnou podporu a) obèanské vybavení a služby 

Projekty zakládající veøejnou podporu d) obèanské vybavení a služby 

Definice pøíjemce dotace: 

obce podle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, svazek obcí dle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù a zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 

nestátní neziskové organizace podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù ve znìní pozdìjších pøedpisù (obèanská sdružení), 
zákona è.248/1995 Sb., o obecnì prospìšných spoleènostech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù 
(obecnì prospìšné spoleènosti), zákona è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících 
zákonù (zákon o nadacích a nadaèních fondech) ve znìní pozdìjších pøedpisù (nadace) ,

zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník ve znìní pozdìjších pøedpisù, 
jsou-li jejich èleny obce, svazky obcí ,

církve a jejich organizace dle zákona è. 3/2002 Sb., o svobodì náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spoleèností a o 
zmìnì nìkterých zákonù (zákon o církvích a náboženských spoleènostech). .

Druh a výše dotace: 

Výše dotace závisí na skuteènosti, zda projekt zakládá èi nezakládá veøejnou podporu.

Druh dotace: pøímá nenávratná dotace. 

Výše dotace: výše dotace èiní max. 90 % výdajù, ze kterých je stanovena dotace. 

Minimální výdaje na projekt, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000 Kè. 

Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace na projekt, jsou 10 mil. Kè (je-li žadatelem svazek obcí limit je 12 mil. Kè). 

Pøíspìvek EU èiní 75 % veøejných zdrojù. 

Pøíspìvek ÈR èiní 25 % veøejných zdrojù.

K podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operaèního programu Životní prostøedí podporovaných z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.

Ministerstvo životního prostøedí Èeské republiky vyhlašuje prostøednictvím Státního fondu životního prostøedí Èeské republiky XXXI. výzvu 
pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operaèního programu Životní prostøedí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou pøijímány od 15. záøí do 15. prosince 2011. Alokace (maximální celková dotace z prostøedkù EU) na 
schválené projekty je vyhlášena ve výši 700 mil. Kè.

Prioritní osa 5 - Omezování prùmyslového zneèištìní a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory - 5.1 Omezování prùmyslového zneèištìní a snižování environmentálních rizik V rámci oblasti podpory bude možno 
podporovat projekty zamìøené na omezování prùmyslového zneèištìní:

rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení prùmyslového zneèištìní (souvislost s BAT a IPPC),

§

§

§

§

§

§

§
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rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring prùmyslového zneèištìní jednotlivých složek životního prostøedí (napøíklad: vody, 
ovzduší, pùdy),

vytvoøení BAT center pro jednotlivé kategorie prùmyslových èinností v návaznosti na zákon è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve 
znìní pozdìjších pøedpisù.

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na snižování environmentálních rizik:

vytvoøení informaèních systémù prevence závažných havárií,

výstavba nových zaøízení a rekonstrukce stávajících zaøízení s cílem snížení míry rizika a omezování následkù závažných havárií 
(souvislost se zákonem è. 59/2006 Sb.),

vytvoøení výukových a expertních center REACH a center prevence rizik,

vytvoøení znalostních portálù managementu chemických látek,

vytvoøení SW nástrojù pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupù v prevenci závažných havárií.

Omezení v rámci výzvy

Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 5.1 mùže dosáhnout 200 mil. Kè.

KONTAKT SÍDLO:

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 417 633 240
Fax: +420 476 706 331

Budovatelù 2830
434 37 Most

E-mail: rra@rra.cz
Web: www.rra.cz

EXPO 1: EXPO 2:

Špitálské námìstí 1050/3
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 200 016

„
Bude-li nìkterá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, 

rádi Vám poskytneme další informace, pomùžeme pøi pøípravì projektù a 

získávání finanèních prostøedkù z dotaèních programù ÈR a EU.
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