Centrum pro regionální rozvoj České republiky
státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 – Strašnice
IČ: 04095316, DIČ: CZ04095316
V

dne 21.2.2019

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o následující
informaci.
Žádáme o poskytnutí dokumentu, týkajícího se výzvy číslo 80 vyhlášené v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), ze kterého bude zjevné sestupné seřazení dosud
vyhodnocených projektů v rámci výše uvedené výzvy s uvedením dosaženého bodového hodnocení a
data podání žádosti o dotaci jednotlivých projektů. Pokud je to možné, žádáme také o vyznačení
informace, které z projektů spadají do alokace pro KPSVL. Žádáme o informace platné ke dni odeslání
odpovědi na tuto žádost.
Děkuji za poskytnutí výše uvedených informací.

S pozdravem
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Č. j.: CENT 4822/2019

Vyřizuje:

V Praze, dne 25.02.2019

Věc: Odložení žádosti o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb.
Vážený pane
,
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, kterou jsme obdrželi v pátek 22. února 2019.
K Vaší žádosti, týkající se informace k výzvě IROP č. 88, konkrétně dokumentu, ze kterého zjevné
sestupné seřazení dosud vyhodnocených projektů v rámci výše uvedené výzvy s uvedením
dosaženého bodového hodnocení a data podání žádosti o dotaci jednotlivých projektů, eventuálně
vyznačení informace, které z projektů spadají do alokace pro KPSVL, uvádím následující informace:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále „Centrum“) plní ve vztahu k Integrovanému
regionálnímu operačnímu programu roli zprostředkujícího subjektu, tak, jak je stanoveno ve zřizovací
listině a Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu zprostředkujícím
subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu. Řídicím
orgánem Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Odbor řízení operačních programů. S ohledem na tuto skutečnost Centrum nemůže požadovanou
informaci, tedy zda popř. v jaké výši byla čerpána dotace na bytový projekt Ostravice 400,
poskytnout, proto podle §14 odst. 5 písm. c zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vaši žádost odkládám.
Ve Vámi dotazované věci Vám doporučuji obrátit se na Řídicí orgán Integrovaného regionálního
operačního programu, jímž je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních programů,
který, jakožto kompetentní orgán, je oprávněn poskytnout Vámi požadované informace.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Vašák
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Na vědomí
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