INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ CENTRA
SPOLEČNÝCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ ÚPA
Další půlrok utekl jako voda a máme tu další číslo informačního zpravodaje Centra společných služeb
(CSS) a Dobrovolného svazku obcí (SO) ÚPA, tentokrát již s pořadovým číslem 4.
Na úvod bych Vás chtěl informovat, že 1. 7. 2018 by měl být v ostrém provozu spuštěn nový koncept
Portálu veřejné správy a to mj. i díky tomu, že nabyde účinnosti nový zákon č. 250/2017 Sb.,
o elektronické identifikaci. Již nyní běží nový koncept Portálu veřejné správy v pilotním provozu.
Prohlédnout si jej můžete zde: https://www.portal.gov.cz/. Níže je zobrazena úvodní stránka.

Co by měl tento nový koncept Portálu veřejné správy přinést občanům? Mělo by dojít ke sjednocení
agend z jednotlivých státních úřadů a institucí, jejich integraci do jednotného uživatelského rozhraní
a co nejjednodušším způsobem všechny nabízené služby předložit uživatelům ve formě jednotného
prostředí na webu či v mobilní aplikaci. Výhodou má být především přístup s jedněmi přihlašovacími
údaji. Další výhodou má být to, že po přihlášení do daného prostředí by mohl občan vyřídit většinu
komunikace se státem (např. vyřízení daňového přiznání, zaplacení poplatků za svoz odpadu, vyřízení
pojištění, zažádání o nový občanský průkaz atd.). Zároveň bude mít občan přehled, co se kde o něm
vede za informace. Otázkou ovšem zůstává, jestli vše výše uvedené bude opravdu funkční k 1. 7. 2018.
Svým zaměřením však není Portál veřejné správy určen pouze pro širokou veřejnost, ale také pro státní
správu a samosprávu, státní i soukromé organizace včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců. Z toho
důvodu je rozdělen celkem na čtyři informační sekce: pro občany, pro podnikatele, pro cizince a pro
orgány veřejné správy.
Příjemné počtení přeje
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Aktuálně z života CSS a SO ÚPA
POZOR! – změna sídla kanceláře CSS a Svazku obcí "ÚPA"
V průběhu ledna 2018 se kancelář CSS a SO ÚPA přestěhovala. Již nesídlí v budově radnice města
Česká Skalice ve druhém patře. Nově sídlí naproti přes silnici v budově č. p. 119 (třída T. G. Masaryka
119). Budova a její vchod je znázorněn níže na přiloženém obrázku. Projdete chodbou, po schodech
do druhého patra a tam kancelář najdete.

Rádi Vás v nových prostorech uvítáme. Neváhejte se zastavit a popovídat si nad konkrétní tématikou,
která vás zajímá.

SO ÚPA má od 1. 1. 2018 účinné nové stanovy
Návrh nových stanov byl představitelům členských obcí představen na zářijovém výboru svazku, který
se uskutečnil v restauraci U Vagonu ve Velkém Třebešově. Následně byl návrh nových stanov schválen
zastupitelstvy členských obcí. Nové stanovy, které nabyly účinnosti 1. 1. 2018, schválil výbor svazku
na svém prosincovém jednání, které se uskutečnilo v Říkově. Se zněním stanov se můžete seznámit
na internetových stránkách Svazku obcí "ÚPA", konkrétně na následujícím odkaze:
http://www.mikroregionupa.cz/e_download.php?file=data/editor/82cs_1.pdf&original=SO%20%C3
%9APA_%20Nov%C3%A9%20stanovy_final.pdf
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Příprava obcí na aplikaci obecního nařízení o ochraně osobních údajů
(tzv. GDPR) je v plném proudu
Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie
č. 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Toto nařízení začne platit jednotně
ve všech státech Evropské unie, tedy i v České republice. Účelem tohoto nařízení je chránit základní
práva a svobody fyzických osob, především jejich právo na ochranu osobních údajů (dále jen „OsÚ“).
Pro úspěšnou a bezproblémovou aplikaci GDPR je prvním bodem vytvoření analýzy současného stavu
v otázce nakládání s osobními údaji. Díky této analýze získají obce, příspěvkové (zejména školy) a další
organizace přehled, s jakými OsÚ nakládají, jakým způsobem s nimi nakládají, jestli jim povinnost
s jejich nakládáním stanovuje zákonný předpis či nikoliv apod. Na základě této analýze bude možné
vypracovat tzv. analýzu rizik v oblasti nakládání s OsÚ a následně stanovit i návrh opatření, jejichž
realizací bude docíleno, aby nedošlo k porušení zabezpečení OsÚ.
V současné době CSS poskytuje členským obcím SO ÚPA za přispění metodické pomoci ze strany
Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) pravidelně informace související s GDPR, jakým
způsobem lze k analýze přistoupit a jaké jsou možnosti zpracování (samostatně s metodickým
vedením od CSS a SMO ČR, za pomoci externí společnosti).
GDPR dále nařizuje řadě subjektů a organizací (mj. obce, školy apod.) jmenovat tzv. pověřence
pro ochranu osobních údajů. Jeho role by měla být především poradní, monitorovací a spolupracující.
Jinými slovy by měl dané organizace upozorňovat na možná pochybení, nedostatky při ochraně OsÚ
a ve finále tak minimalizovat riziko možného úniku a porušení zabezpečení OsÚ. CSS vypsalo výběrové
řízení na pověřence pro ochranu osobních údajů. Službu pověřence bude SO ÚPA členským obcím
(vyjma České Skalice, která si službu zajišťuje po vlastní ose) zajišťovat. Bonusem je fakt, že v rámci
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ bude možné v rámci
CSS vytvořit pracovní pozici pověřence pro ochranu osobních údajů o úvazku 0,4. Tím bude možné
dočasně částečně pokrýt náklady na zajištění této služby.

Realizace projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“
startuje již 1. 3. 2018
Již 1. března 2018 se rozjede dvouletý projekt „Efektivní správa obcí Červenokostelecka
a Českoskalicka“. Smyslem tohoto projektu je napomoci představitelům obcí k efektivnějšímu řízení
místních samospráv. Projekt řeší neexistenci strategických podkladů pro další rozvoj obcí, tedy
důležitých nástrojů pro plánování jejich rozvoje. Dále se zaměřuje na vzdělávání představitelů
a zaměstnanců místních samospráv, které by jim mělo pomoci při naplňování stále narůstajících
požadavků ze strany státní správy vůči obcím a lépe reagovat na stále se vyvíjející změny legislativy.
Pro zopakování uvádíme hlavní aktivity projektu, které byly zvoleny na základě výsledků dotazníkového
šetření a řízených rozhovorů s představiteli jednotlivých obcí:
•
•
•
•
•
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Zpracování Programů rozvoje obcí
Zpracování Plánů rozvoje sportu v obcích
Zpracování Strategií rozvoje zeleně v obcích
Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích
Vzdělávací aktivity pro představitele a zaměstnance obcí
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Zapojení jednotlivých obcí do hlavních aktivit projektu se liší podle toho, o co měly zájem. Některá obec
měla zájem např. pouze o zpracování Programu rozvoje obce, jiná chtěla zpracovat i Plán rozvoje
sportu v obci či zapojit se do vzdělávacích aktivit apod.

Pro podrobnější informace k projektu kontaktujte manažera CSS. Kontakty naleznete na konci tohoto
zpravodaje.

Veřejné zakázky
Smyslem nově zařazené služby pro členské obce je poskytování poradenství a podpory při realizaci
veřejných zakázek obcemi, zejména veřejných zakázek malého rozsahu. Obce tedy mohou využít
jak konzultace při jimi řešených veřejných zakázkách, tak služby přímého podílení se specialisty
na veřejné zakázky na realizaci plánované veřejné zakázky, tedy na:
-

přípravě zadávací dokumentace;

-

účasti na samotném otevírání obálek;

-

expertní a administrativní podpoře hodnoticí komise;

-

účasti na hodnocení a posuzování obdržených nabídek;

-

zpracování relevantních protokolů;

-

supervizi povinností, zejména povinnosti uveřejňovací (profil zadavatele, registr smluv apod.).

Do této chvíle byly konzultovány či přímo realizovány veřejné zakázky týkající se nákupu osobního
automobilu či veřejné zakázky na stavební práce apod.
Dále bylo cílem za uplynulých šest měsíců provést analýzu, revizi a aktualizaci směrnic upravujících
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u všech členských obcí, kde byly tyto směrnice zpracovány
a schváleny. Většina směrnic byla neaktuální zejména ve vztahu k novému zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
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Dotační okénko
V oblasti využívání dotací bylo a je Centrum společných služeb nápomocno členským obcím svazku,
resp. i dalším subjektům z území svazku v několika rovinách. Nejčastěji jsou to tyto oblasti:
1. Konzultace konkrétních záměrů
Jakýkoli subjekt má možnost využít konzultace svého projektového záměru z pohledu základního
nasměrování. Této aktivity nejčastěji využívaly obce, ale objevily se i podnikatelské subjekty či nestátní
neziskové organizace, které měly nápady na rozvoj svého podnikání. Pracovníky Centra jim byla
poskytnuta základní informace, kterým směrem se v oblasti zajištění dotací na záměr ubírat, případně
ověření, že daný záměr nelze podpořit z žádných aktuálně existujících zdrojů. Tato aktivita slouží jako
jakési „návěstí“, které naznačí směr možných úvah o dotačním programu vhodném pro zvažovaný
záměr a jeho podmínkách. Iniciátorem těchto aktivit jsou zpravidla jednotlivé subjekty z území svazku,
typicky zejména obce, resp. jednotliví starostové či starostky.
2. Rešerše výzev
Tuto aktivitu poskytovalo Centrum ze své iniciativy. Jednotlivé obce tak měly zajištěny základní
informace k řešeným výzvám tak, aby si starostové a starostky (případně další subjekty) mohli včas
udělat obrázek o využitelnosti příslušného dotačního titulu pro jejich záměry a případně se začít
na příslušnou výzvu připravovat.
3. Informace o harmonogramu – výhledu výzev
Starostové a starostky byli informováni o harmonogramech výzev, které by mohly být relevantní
z pohledu místního rozvoje a podpory veřejných, případně i soukromých dotovatelných aktivit.
4. Ověřování či zjištění konkrétních informací z oblasti dotačního managementu
Z logiky věci se jedná o aktivity iniciované přímo subjekty z území, nejčastěji obcemi, resp. jejich
představiteli. Typicky jde o zjištění aktuálních informací o stavu předložených žádostí, nezávislé ověření
postupů v dotačním managementu tam, kde si obce zajišťují realizaci projektu vlastními silami nebo
jiným jimi zvoleným způsobem, pomoc při řešení problémů s informačními systémy správy dotací ad.
5. Podílení se na přípravě konkrétních projektových záměrů
Centrum společných služeb bylo a je samozřejmě také nápomocno jednotlivým obcím s přípravou
jejich projektových záměrů. Tato aktiva zpravidla navazuje na některou z předchozích uvedených.
Pro konkrétní obce tak byly připraveny a předloženy, či rozpracovány dotační projekty z existujících
dotačních titulů.

Příprava žádostí o dotace v obcích svazku
Členské obce svazku ve spolupráci s CSS požádaly či rozpracovaly v nedávném období žádosti
do některých dotačních titulů. Z posledních předložených to byl zejména projekt dotační podpory
tvorby územního plánu obce Slatina nad Úpou z titulu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Ten byl
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podán v prosinci 2017 a v současnosti se čeká na jeho vyhodnocení a rozhodnutí o podpoře,
a to ve velké konkurenci, kdy podle ověřování u poskytovatele dotace skutečný zájem o výzvu výrazně
předčil očekávání i finanční možnosti programu.
Dalším, již podaným projektem ze stejného období (leden 2018) byl projekt dotační podpory demolice
objektu v Červeném Kostelci. Zde se jedná o nevyužívaný, chátrající objekt pro bydlení, umístěný
nedaleko centra města, který lokalitu znehodnocuje a který by měl ustoupit nové výstavbě (plán
budoucího využití území po odstraněné stavbě byl také součástí připravovaných podkladů). I tento
projekt je v současnosti hodnocen dotačním úřadem a čeká se na rozhodnutí o jeho podpoře.
Další projekty jsou připravovány do krajských dotačních titulů, konkrétně Programu obnovy venkova.
Zde připravuje obec Litoboř ve spolupráci s CSS dotační projekt rekonstrukce místní komunikace.
Obdobný projekt je připravován i ve Velkém Třebešově, kde se však zvažuje spíše předložení
do následujících výzev ať již krajské v roce 2019 nebo výzvy MMR v roce 2018 v rámci Programu obnovy
a rozvoje venkova.
Další konkrétní zvažované projekty jsou se starosty projednávány k případné přípravě do otevřených
či plánovaných dotačních výzev, ať se již jedná o další projekty místních komunikací nebo například
projekt elektromobility pro obce (z Ministerstva životního prostředí).

Informační semináře – dotace
V regionu se konají v nejbližším období semináře v oblasti dotací, jež by mohly být zajímavé
pro starosty i další subjekty z území svazku, konkrétně:
Energetické úspory
Eurocentrum Hradec Králové v březnu pořádá seminář pro žadatele k energetickým úsporám,
kde budou představeny možnosti spolufinancování různých projektů, které nabízí evropské a národní
programy v oblasti energetických úspor. Možnosti představí zástupci z Ministerstva průmyslu
a obchodu, Státního fondu životního prostředí, Státního fondu rozvoje bydlení a další. Program
semináře bude rozdělen na dvě části.
V první se účastníci dozví bližší informace o evropských programech:
•

Operační program Životní prostředí – Kotlíkové dotace

•

Operační program Životní prostředí – Energetické úspory veřejných budov

•

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Zvýšení energetické
účinnosti podnikatelského sektoru

•

Integrovaný regionální operační program – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Druhá část programu se bude věnovat národním programům EFEKT a Úspory energie s rozumem, Nová
zelená úsporám a Dešťovka a Program Panel 2013+.
Seminář se bude konat v úterý 6. března od 9:30 do 14:00 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.
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Infrastruktura cestovního ruchu: ČR – Polsko
Královéhradecký kraj pořádá školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko. Školení bude
zaměřeno na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti (jedná se de facto o oblast cestovního ruchu). Představena bude jak otevřená výzva, tak
i specifická výzva pro organizace destinačního managementu. Školení lze doporučit všem subjektům,
jež jsou oprávněni žádat v rámci česko-polské spolupráce, jelikož se pravděpodobně jedná o poslední
výzvu s významnou finanční alokací v rámci této prioritní osy, kdy k dispozici bude finanční alokace
v řádu cca 0,5 mld. Kč.
Školení se uskuteční dne 22. března 2018 od 10:00 do 15:00 hodin v sálu Jana Letzela (zastupitelstva)
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Příprava dalších dotačních akcí
Jak je avizováno vlastně při všech příležitostech, včetně jednotlivých vydání Zpravodaje, je třeba
se včas připravit na příjem dotačních projektů, a to i s ohledem na fakt, že mnohé pro obce atraktivní
tituly vyžadují kromě jiného pokročilou stavební připravenost. Centrum společných služeb je zde nejen
pro starosty měst a obcí z území Mikroregionu Úpa, ale i pro další subjekty z území, mající potřebu
získání informací o podmínkách a možnostech dotačních titulů či poskytnutí nezbytné podpory
pří přípravě jejich projektů.

Aktuální či plánované výzvy
Aktuální vydání Zpravodaje vychází v čase, kdy jsou již mnohé výzvy ukončeny (typicky výzvy národních
dotačních titulů MMR) či aktuálně ukončovány (krajské tituly). Přesto i v nadcházejících měsících
se budou objevovat nové tituly využitelné pro obce, ale i další subjekty existující na jejich území, ať již
neziskového charakteru nebo subjekty podnikatelské. Níže proto uvádíme základní strukturovaný
přehled běžících či plánovaných výzev, zejména takových, u nichž předpokládáme zájem našich
členských obcí.
1. Krajské dotační tituly
Z krajských dotačních titulů jsou aktuálně (či v nejbližší době budou) otevřeny pouze tyto:
V oblasti volnočasových aktivit je možné do 15. 3. 2018 předkládat projekty dotační podpory:
- mezinárodní spolupráce dětí a mládeže (rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů,
mezinárodních jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, pořádání mezinárodních táborů apod.)
- rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – pouze
investiční akce (nezbytné modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem
a mládeži do 26 let, pro nestátní neziskové organizace, spolky – mimo škol a tělovýchovných
organizací)
- podpora činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase (akce
pro děti a mládež ve volném čase, táborová činnost, vzdělávání vedoucích apod.)
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V oblasti Rozvoje podmínek pro vzdělávání je možné do 22. 3. 2018 podávat projekty:
-

v oblasti polytechnické výchovy a vzdělávání (účel 1)
v oblasti rozvoje talentů (účel 2)

Výzva je určena právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení.

Dále je možné Královéhradecký kraj žádat až do 16. 12. 2018 o tzv. Dotace na individuální účel. Jejich
prostřednictvím je, nad rámec běžných dotačních programů kraje, možné žádat o poskytnutí dotace
na účel, který si žadatel stanoví sám v žádosti o dotaci. Podporu je možné poskytnout zpravidla jen
v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním
programu kraje. Podporu je takto možné poskytnout zejména na veřejně prospěšné projekty
s mimořádným přínosem pro kraj.

2. Národní dotační tituly
Aktuálně otevřené výzvy Národního programu Životního prostředí nejsou tematicky či územně příliš
zaměřeny na obce, přesto některé využitelné jsou, a dokonce jsou i zvažovány některými členskými
obcemi našeho mikroregionu. Jedná se o následující výzvy:
-

č. 21/2017: Vozidla na alternativní pohony, kde mohou obce až do 27. 9. 2018 například žádat
o dotaci až 250 tis. na osobní automobily na alternativní pohon: elektromobily, plug-in hybridy,
vozy na stlačený zemní plyn – CNG a vozy s plně hybridním pohonem.

-

č. 18/2017: Zeleň do měst a obcí. Dotace mají přispět k oživení veřejně přístupných zelených
ploch a vodních prvků, nově se vztahuje i na vysazení izolační zeleně. Výzva je otevřena
do 30. 3. 2018.

-

č. 17/2017: Domovní čistírny odpadních vod, kdy mohou obce, svazky obcí a další subjekty
vybudovat soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo
by bylo finančně náročné (pouze objekty trvalého bydlení).

Podávání žádostí potrvá až do 30.6.2019.

Další národní tituly sice budou tradičně otevřeny až v druhé polovině roku, přesto je vhodné je nyní
zmínit s ohledem na potřebu připravit se na ně (zpracování projektové dokumentace, rozpočtů apod.).
Státní fond dopravní infrastruktury bude s největší pravděpodobností opět otevírat každoroční výzvy
zaměřené na cyklodopravu a bezpečnost dopravy (chodníky, bezpečnostní opatření apod.).
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Ministerstvo pro místní rozvoj s největší pravděpodobností otevře i letos své obvyklé dotační tituly
zaměřené na:
-

oblast bytové politiky (komunitní domy seniorů, pečovatelské a vstupní byty, bytové domy bez
bariér ad.)

-

oblast regionálního rozvoje (podpora obnovy a rozvoje venkova – vybudování a obnova míst
aktivního a pasivního odpočinku, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
obnova drobných sakrálních staveb v obci či obnova místních komunikací, případně obnova
sportovní infrastruktury v obcích)

-

odstraňování bariér v budovách obecních a městských úřadů

3. Vybrané evropské dotační tituly
Níže uvádíme (z pohledu obcí) nejvýznamnější plánované výzvy evropských titulů na nejbližší období:
Dotační
titul

Rámcový předmět podpory
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Operační
program
Životní
prostředí

Termín
(ukončení)
výzvy
03/2018 –
01/2019
06-09/2018

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

09/2018 –
12/2018

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se
srážkovými vodami

Dle aktivit
postupně
v průběhu roku
2018

IROP nabídne v nadcházejícím období tyto výzvy:
Integrovaný
regionální
operační
program

- Sociální bydlení (výstavba a úprava bytů pro soc. bydlení)

03 – 07/2018

- Rozvoj sociálních služeb

04 – 09/2018

- Energetické úspory v bytových domech – možnost realizace
energeticky úsporných opatření v bytových domech

02/ 2018 –
06/2021

Operační program Česko – polské spolupráce
Jak bylo naznačeno výše v části věnující se seminářům, Operační program přeshraniční spolupráce
umožňuje až do 30. 6. 2019 předkládat projekty (resp. projektové záměry) ve výzvě pro individuální
projekty v prioritní ose 2, včetně projektů Destinačního managementu (jedná se o využití potenciálu
území a jeho přírodního a kulturního bohatství pro cestovní ruch).
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Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Jedná se o integrální součást česko-polského programu, spravovanou na místní úrovni Euroregionem
Glacensis. Aktuálně má Fond otevřeno 5. kolo výzvy, kdy je možné až do 30. 9. 2018 předkládat žádosti
o dotaci na mikroprojekty v rámci prioritní osy 4 "Spolupráce institucí a komunit".

4. Místní akční skupina (MAS) Mezi Úpou a Metují
Nově otevíraným zdrojem dotačních projektů jsou i výzvy Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují.
Té se podařilo dokončit proces schvalování rozvojové strategie svého území a bude v nadcházejících
měsících vyhlašovat výzvy v tématech:
-

Integrovaného regionálního operačního programu (cyklodoprava, bezpečnost dopravy,
komunitní centra, infrastruktura vzdělávacích institucí a další)

-

Programu rozvoje venkova (témata jak pro obce, tak pro podnikatele v oblasti zemědělství
a lesnictví)

-

v oblasti Operačního programu Zaměstnanost (prorodinná opatření, sociální služby).

Nejblíže plánovaná výzva se předpokládá v oblasti infrastruktury pro vzdělávání. Bližší informace lze
případně zjistit v kanceláři MAS či na webových stránkách (http://www.masmum.cz/strategie-20142020/), nebo samozřejmě přes pracovníky CSS.

Ke všem dotačním titulům Vám v CSS rádi zjistíme a poskytneme další
informace nebo prověříme podporovatelnost právě Vašeho záměru.
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Různé
Pokud budete chtít s něčím poradit či něco konzultovat, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

Mgr. Karel Turek
Manažer CSS a DSO ÚPA
Tel.: 604 558 002
608 770 622
Email: turek@mikroregionupa.cz
Ing. Jiří Škoda
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Tel.: 773 585 555
Email: skoda@mikroregionupa.cz
Mgr. Tereza Tyrychtrová
Specialista na veřejné zakázky
Tel.: 602 361 877
Email: tyrychtrova@mikroregionupa.cz
Drahomíra Burdychová
Specialista pro rozvoj mikroregionu, účetnictví DSO a CSS
Tel.: 735 175 758

Dále je nás možné kontaktovat i na adrese: podatelna@mikroregionupa.cz
Kancelář
třída T. G. Masaryka 119
552 03 Česká Skalice
(projít chodbou a po schodech do druhého patra)
Vzhledem k časté práci v terénu a mimo kancelář se může stát, že zrovna nikdo nebude v kanceláři.
Pro jistotu přítomnosti v kanceláři a pro domluvení schůzky zavolejte na tel. 604 558 002.
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