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From: 
Sent: Thursday, June 28, 2018 10:42 AM 
To: 
Subject: Žádost o informace 

 

Dobrý den, 

 

chtěla bych Vás prostřednictvím tohoto emailu požádat o informace týkající se čerpání dotací z EU obcemi. 

Potřebovala bych informace o odčerpaných dotací obcemi na předchozí i nynější období (2007-2013 a 

2014-2020) a také jaké obce (velikostně) čerpaly. 

Děkuji. 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne 



 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky E-mail:                             IČ: 04095316 

U nákladového nádraží 3144/4 Tel.:                    č.ú.: 236021/0710 

130 00 Praha 3 - Strašnice      ID datové schránky: mt6427q 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace 

 

Vážená paní , 
reaguji tímto na žádost o informace, kterou jsme obdrželi dne 28. června prostřednictvím e-mailové 
schránky crr@crr.cz. 

 

K Vaší žádosti, týkající se informací o čerpání z EU obcemi za předchozí a nynější programové období, 
uvádím následující: 
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky má, resp. mělo jakožto kontrolní a zprostředkující 
subjekt v minulém programovém období na starosti vybrané oblasti Integrovaného operačního 
programu, v současném programovém období je to pak Integrovaný regionální operační program. 
 

Poskytnout data o přehledu čerpání v rámci projektů za jednotlivé programy v období 2007-2013  

a 2014-2020 ze strany Centra není možné. Centrum disponuje údaji o objemu zkontrolovaných 
výdajů, nicméně výše skutečně proplacených výdajů ze strany ŘO může být jiná (ŘO v ne malém 
počtu případů přistupoval k dalšímu krácení, uplatnění vypořádání nesrovnalostí, závěrů z auditů 
operací atd.).  Níže naleznete pro každý z programů odkazy s kontakty, kam se můžete obrátit se 
žádostí o poskytnutí informací.  
Primárně doporučuji obrátit se na MMR ČR, neboť pro tyto programy by již měly existovat závěrečné 
zprávy a statistiky zpracovávající data o celkových výsledcích programů. Vaší žádost tímto odkládám. 
 

program IOP – http://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Programove-obdobi-2007-

2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy-(1)/IOP 

program IROP - http://www.irop.mmr.cz/cs/Kontakty/Kontakty-na-Ridici-organ-IROP 

program URBACT -  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy/Program-URBACT-III-(1) 

program INTERREG EUROPE, program CENTRAL UROPE, program INTERREG DANUBE –
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-

EUROPE, 

program Spolupráce svobodný stát Sasko – České republiky –http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-–-CR 

Č. j.: CENT  16255/2018 Vyřizuje:  V Praze, dne 09. 07.2018 
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program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 –
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-

programy/List/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik 

program Interreg V-A Rakousko – Česká republika, http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-–-CR 

program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-–-CR 

program Interreg V-A Česká republika – Polsko, http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Evropske-

fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy/List/OP-CR-–-Polsko 

Případně je možné se obrátit přímo na příslušné ŘO programů, kdy pro jednotlivé programy se jedná 
o následující kontaktní údaje: 

program URBACT -  http://www.urbact.eu/  

program INTERREG EUROPE - https://www.interregeurope.eu/ , program CENTRAL EUROPE - 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html, program INTERREG DANUBE – 

http://www.interreg-danube.eu/  

program Spolupráce svobodný stát Sasko – České republiky – https://www.sn-

cz2020.eu/cz/contacts/kundencenter___regionalbueros_sab/ZkaznickcentraRegionlnpobokySAB.jsp  

program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 – 

https://www.by-cz.eu/cz/kontaktni-osoby/ 

program Interreg V-A Rakousko – Česká republika, https://www.at-cz.eu/cz/kontakty, 

program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, http://www.sk-cz.eu/sk/kontakty/ 

program Interreg V-A Česká republika – Polsko - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Evropske-

fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy/List/OP-CR-–-Polsko 

Dále Váš dotaz obsahoval část týkající se velikostního členění obcí dle čerpání. S politováním Vám 
musím oznámit, že takové informace Centrum pro regionální rozvoj České republiky nesleduje, tudíž 
Vám je nemohu poskytnout. 
 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 
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Na vědomí: 
Ing. Rostislav Mazal 

Ředitel Odboru řízení operačních programů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Staroměstské nám. 932/6 

110 15 Praha 1 
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