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Na tuto aktivitu je možné získat dotaci 95%:  

Min. velikost projektu činí 100 000 Kč  

Max. výše celkových způsobilých výdajů/projekt: 2 500 000 Kč   

 

Datum vyhlášení výzvy MAS  10. 9. 2018               

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 10. 9. 2018 10.00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 10. 2018 13.00 hodin 

 
JAK ŽÁDAT: Zájemci se obrátí na kancelář MAS Královédvorsko, z. s., která poskytne bezplatnou konzultaci. 
Kontaktní osoby:  

 

Ing. Lenka Křížová, DiS,     Simona Tulachová, DiS, 

projektová manažerka     projektová manažerka 

e-mail: krizova.lenka@maskd.cz    e-mail: tulachova.simona@maskd.cz 

tel.: 739 243 465      tel.: 731 683 034 

www.maskd.cz 

Vhodní žadatelé o dotaci: organizace zřízené nebo založené Královéhradeckým krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, 

církve, církevní organizace, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další 

subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti. 

Vhodní žadatelé o dotaci: organizace zřízené nebo založené Královéhradeckým krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

NNO, církve, církevní organizace, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další 

subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.  

Vhodní žadatelé o dotaci: organizace zřízené nebo založené Královéhradeckým krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, 

církve, církevní organizace, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a 

středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Vhodní žadatelé o dotaci: organizace zřízené nebo založené Královéhradeckým krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

NNO, církve, církevní organizace, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a 

vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

4 016 306 Kč 

ROZVOJ INFRASTRUKTURY 
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mailto:krizova.lenka@maskd.cz

