Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 06. 09. 2013
Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace, týkající se dotačního
programu rozvoje venkova. Konkrétně žádáme o informace týkající se projektu OSA III, 1.
Opatření k diverzifikace hospodářství venkova, 1.3. podpora cestovního ruchu, 4. kolo, Projekt
reg.č. 08/004/3130b/120/000216, žadatel P. Č., dále jen „Projekt“.
Žádáme o tyto informace:
1. Veškeré podmínky, pravidla apod. vztahující se k čerpání dotace Projektu
2. Znění Projektu (žádost o dotace),
3. Hodnocení Výběrové komise Projektu
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projektu
5. Informace o čerpání dotace Projektu
6. kopie kontrolních šetření Projektu, pokud byly provedeny
Dále požadujeme soupis projektů, které byly podpořeny u stejného příjemce dotace: P.Č.
Informace výslovně požadujeme, i když byly již někde zveřejněny.
Uvedené informace zašlete, prosíme, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí
této žádosti na adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13/232, 160 00 Praha 6. Je-li to
možné, žádáme o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s.,
ID datové schránky: ntauv78, popřípadě na e-mailovou adresu: poradna@oziveni.cz.
Za poskytnutí informací Vám předem děkujeme.
Oživení, o.s.
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19. 09. 2013
Vážený pane Kameníku,
dne 06. 09. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“)
doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o poskytnutí informací, týkajících se
dotačního Programu rozvoje venkova, OSA III, opatření 1.3., Podpora cestovního ruchu, Projekt
reg. č. 08/004/3130b/120/000216, dále jen „Projekt“ žadatel P. Č.
Konkrétně žádáte o poskytnutí následujících informací:
1) Poskytnutí veškerých podmínek, pravidla apod. vztahující se k čerpání dotace Projektu
2) Znění Projektu (žádost o dotace)
3) Hodnocení Výběrové komise Projektu
4) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projektu
5) Informace o čerpání dotace Projektu
6) Kopie kontrolních šetření Projektu, pokud byly provedeny

K výše uvedené žádosti o poskytnutí informací Vám sdělujeme následující:
Ad 1): Úplné znění pravidel a podmínky vztahující se k čerpání dotace projektu naleznete na
oficiálních webových stránkách SZIF:
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokument
y_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa3%2F1%2F13%2F1210676089375.pdf
Ad 2): Žádost o dotaci včetně Projektu zasíláme v příloze
Ad 3): Výběrová komise není u daného opatření / záměru aplikována
Ad 4): Dohodu / Rozhodnutí o poskytnutí dotace zasíláme v příloze
Ad 5): Informace o čerpání dotace Projektu / Oznámení o schválení platby zasíláme v příloze
Ad 6): Kopie kontrolních šetření Projektu zasíláme v příloze

