Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 30. 11. 2015 (doručeno 30. 11. 2015 datovou schránkou)
Na základě žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí informací k
projektu č. 12/017/4210a/453/000059 – "Jedeme všichni":
1) V jakém rozsahu bylo realizováno „výběrové řízení“ za dodávku elektrokol k tomuto
projektu? Fond na základě podnětu společnosti ekolo.cz doporučil zadavateli
výběrové řízení zrušit.
2) Jak byla příjemcem dotace využita dotace ve výši přes 2,6 mil. Kč? Na oficiální
stránce projektu (www.jedemevsichni.eu/aktualne/aktuality) lze nalézt pouze 2
aktivity z celkem šesti, které si vytyčil. Na stránkách také není Závěrečná zpráva
ani jiná dokumentace, ze které by bylo možné vycházet při vyhodnocení projektu.
3) Jaký odbor v rámci Fondu vyhodnocuje účelnost projektů a splnění jeho
projektových cílů? Konkrétně tohoto projektu.
4) V případě, že Fond zjistí u některého projektu, že dotační prostředky byly využity
nehospodárně, či s rozporem s cílem dotačního titulu, jaká opatření jsou činěna
vůči příjemci dotace?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 14. 12. 2015
dne 1.12.2015 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, IČ: 48133981
(dále jen „Fond“), Vaše žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte
o poskytnutí informací k projektu č. 12/017/4210a/453/000059 – "Jedeme všichni".
K Vašim dotazům sděluje Fond následující:
1) Na základě Vaší stížnosti, adresované Fondu v lednu 2014, bylo prošetřeno zadávací
řízení u projektu č. 12/017/4210a/453/000059 "Jedeme všichni" a zadavateli/žadateli o
dotaci (MAS Orlicko, IČ: 27034186) bylo doporučeno zadávací řízení zrušit a vypsat
nové. Žadatel na základě tohoto doporučení provedl zadávací řízení nové a elektrokola
nakoupil od vítězného uchazeče v tomto novém zadávacím řízení.
2) Žadatel na uvedený projekt čerpal dotaci ve výši 2.533.798,- Kč. Finanční prostředky
byly využity na tyto výstupy:
- měkká akce s definovaným počtem účastníků (semináře na téma podpora elektrokol) 76.410,- Kč;
- měkká akce pro širokou veřejnost (cyklojízdy, lokální propagační akce) – 1.152.401,- Kč;
- pořízení vybavení – elektrokola, stánky, trenažéry - 563.505,- Kč;
- studie tras - 157.612,- Kč;
- řízení a podpora projektu - 583.870,- Kč.
V roce 2014 bylo žadatelem zrealizováno celkem 15 lokálních propagačních akcí na území
všech šesti MAS, čtyřdenní cyklojízda, tj. štafeta s 11 zastaveními, v každé MAS minimálně
jedno zastavení, „Jedeme tam“ (8.-11.5.2014), čtyřdenní cyklojízda „Jedeme zpět“

(17.-20.9.2014) a 6 seminářů
elektromobilita a cestovní ruch.
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Cyklojízda bude realizována min. 1x ročně po dobu lhůty vázanosti projektu na účel, tj. 5
let od platby příjemci, lokální propagační akce budou prováděny minimálně 2x ročně po
dobu lhůty vázanosti projektu na účel, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.
Realizace akcí, které mají být dle schváleného projektu realizovány ve lhůtě udržitelnosti,
tj. aktuálně za rok 2015, je z důvodu absence údajů k projektu na webových stránkách,
v současné době ověřována u příjemců dotace.
Závěrečnou zprávu žadateli Pravidla PRV ani projekt zpracovat neukládá.
3) Účelnost projektů je posuzována při výběru/schvalování projektu ke spolufinancování,
které provádí Odbor projektových opatření rozvoje venkova (ve spolupráci s Řídícím
orgánem MZe). Splnění účelu projektu se provádí v rámci kontrol realizace projektu, kdy
je ověřováno, zda žadatel dodržuje podmínky Pravidel PRV a jestli je splněný účel projektu
v té podobě, ve které byl schválen ke spolufinancování. U vzorku projektů je v případě
konání „měkkých akcí“ (u tohoto projektu realizované cyklojízdy, lokální propagační akce
a semináře) neplánovanými kontrolami ověřováno, zda tyto akce byly opravdu
zrealizovány. V rámci tohoto projektu byly provedeny 4 neplánované akce. Dále jsou
v rámci 5leté lhůty vázanosti projektu na účel prováděny kontroly ex-post. Tyto jsou
prováděny u vzorku projektů vybraného informačním systémem náhodným výběrem a dále
cílené ex-post v případě, že vznikne potřeba ověřit plnění podmínek konkrétního projektu.
Za provádění kontrol je v rámci Fondu odpovědný Odbor kontrol projektových opatření
rozvoje venkova.
4) Při takovémto zjištění je postupováno v souladu s ustanoveními Pravidel PRV, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR a příjemci dotace je
uložena povinnost částečného nebo úplného vrácení neoprávněně poskytnutých finančních
prostředků.

