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Od:

Odesláno: 3. července 2018 15:51
Komu:

Předmět: Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Důležitost: Vysoká

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, 
žádám Vás (Centrum pro regionální rozvoj ČR) o poskytnutí informací uvedených níže, v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 
  

1. Seznam zaregistrovaných (podaných) žádostí o podporu v rámci 80. výzvy IROP, k datu 3. 7. 2018 

(včetně), v rozsahu: název žadatele, název projektu, registrační číslo projektu, datum zaregistrování (podání) 

žádosti o podporu, výše celkových výdajů projektu, výše celkových způsobilých výdajů projektu a výše 

celkové požadované podpory z IROP (ERDF + státní rozpočet). 

  

2. Seznam zaregistrovaných (podaných) žádostí o podporu v rámci 79. výzvy IROP, k datu 3. 7. 2018 

(včetně), v rozsahu: název žadatele, název projektu, registrační číslo projektu, datum zaregistrování (podání) 

žádosti o podporu, výše celkových výdajů projektu, výše celkových způsobilých výdajů projektu a výše 

celkové požadované podpory z IROP (ERDF + státní rozpočet). 

  

 Požadované informace postačí poskytnout např. ve formě tabulky, jíž mi MI PROSÍM ZAŠLETE 
NA E-MAILOVOU ADRESU: (nepožaduji zaslat odpověď 
písemnou formou, tj. poštou) 
  

Děkuji předem za poskytnutí požadovaných dokumentů/informací. 
  

S pozdravem 

  



 

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 informace 
 

Vážený pane , 
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou jsme obdrželi e-mailem 3. července 
v 15.51 hodin. 

 

K Vaší žádosti, týkající se přehledu zaregistrovaných (podaných) žádostí o podporu v 79. a 80. výzvě 
IROP k datu 3. července 2018 včetně, Vám sděluji, že Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
vykonává v IROP funkci zprostředkujícího subjektu a v této souvislosti není kompetentní poskytovat 
informace, přehledy související s řízením operačního programu. Vaši žádost v návaznosti na výše 
uvedené odkládám a odkazuji Vás tímto na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vykonává v IROP 

funkci řídícího orgánu a Vámi požadované informace je schopno poskytnout. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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