Centrum pro regionální rozvoj České republiky
státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
IČ: 04095316, DIČ: CZ04095316
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice
V Kostelci na Hané dne 29.10.2019
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,
Rád bych touto cestou požádal o níže uvedené informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,
v souvislosti se zpracováním mojí diplomové práce na téma sociální podnikání, jeho podpory a
efektivity vynaložených prostředků.
V této souvislosti bych rád požádal o poskytnutí následujících informací za programové období 20142020:
- Celková částka podpory v členění na jednotlivé výzvy a počet podpořených projektů
- Struktura výdajů (INV a NEINV) a další členění (nákup pozemků, budov, DHM apod. dle MS
2014+) souhrnně za všechny projekty
- Statistika podaných žádostí, podpořených projektů, vyloučených projektů (kritérium, kvůli
kterému byl projekt vyloučen)
- Počet podpořených projektů v jednotlivých výzvách a u projektů
o Hodnoty indikátorů
o Cílová skupina
o Výše podpory
o CZ NACE podpory
o Místo realizace
- Uplatněné sankce souhrnně u všech projektů a kolik z nich bylo za chyby související
s výběrovým či zadávacím řízení a objem těchto sankcí či krácení
Děkuji za poskytnutí výše uvedených informací.

S pozdravem
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Č. j.: CENT 24636/2019

Vyřizuje: Mgr. Vilém Juránek

V Praze, dne 31.10.2019

Věc: Odložení žádosti o informace podle z. 106/1999 Sb.
Vážený pane
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), zaslanou e-mailem v úterý 29. října 2019 ve 14.50 hodin.
K Vaší žádosti, týkající se informací k tématu sociální podnikání, jeho podpory a efektivity
vynaložených prostředků za programové období 2014-2020 (celková částka podpory v členění na
jednotlivé výzvy a počet podpořených projektů, struktura výdajů INV a NEINV a další členění jako
nákup pozemků, budov, DHM dle MS2014+ souhrnně za všechny projekty, statistika podaných
žádostí, podpořených projektů, vyloučených projektů vč. kritéria, kvůli kterému byl projekt vyloučen,
počet podpořených projektů v jednotlivých výzvách a u projektů vč. informace o hodnotách
indikátorů, cílových skupinách, výše podpory, CZ NACE podpory a místa realizace, a uplatněné sankce
souhrnně u všech projektů a kolik z nich bylo za chyby související s výběrovým či zadávacím řízením,
a objem těchto sankcí či krácení), uvádím následující:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) plní ve vztahu k Integrovanému
regionálnímu operačnímu programu roli zprostředkujícího subjektu tak, jak je stanoveno ve
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. Řídicí orgán je také jediným správcem údajů, týkajících se Integrovaného
regionálního operačního programu.
S ohledem na tuto skutečnost Centrum nemůže požadované informace poskytnout a proto podle
§14, odst. 5 písm. c InfZ, Vaši žádost odkládám. Ve Vámi dotazované věci Vám doporučuji obrátit se
přímo na Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu, jímž je právě Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních programů, který jakožto kompetentní orgán, je
oprávněný poskytnout Vámi požadované informace.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Vašák
Generální ředitel
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 - Strašnice

E-mail: Vilem.Juranek@crr.cz
Tel.: 225 855 250

IČ: 04095316
č.ú.: 236021/0710
ID datové schránky: mt6427q

Na vědomí
Ing. Rostislav Mazal
ředitel Odboru řízení operačních programů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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