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Informativní sdělení o zamítnutí dotace a o způsobu doručení rozhodnutí
o zamítnutí žádosti na základě veřejné vyhlášky
(§14h zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů)
Ministerstvo financí provedlo vyhodnocení dotační výzvy č. 8 k podprogramu
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí (VPS-228-3-2021) a dotační výzvy č. 9 k podprogramu
298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury (VPS-223-32021), které byly vyhlášeny pro rok 2021 k programu 298 22 – Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (dále jen „Program“).
Hodnocení dotačních výzev je dostupné na Jednotném dotačním portále a zároveň
bylo zveřejněno v červnu t. r. na webových stránkách Ministerstva financí pod
tímto odkazem:
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotacekapitoly-vps/program-29822.
Dovoluji si Vás touto cestou předběžně informovat, že Váš projekt sice vyhověl
podmínkám dotační výzvy, ale vzhledem k výši finančních prostředků vyčleněných
v tomto roce ve státním rozpočtu pro obě dotační výzvy v rámci Programu nelze
projekt zařadit mezi ty, na které bude poskytnuta dotace. Pro velký počet
účastníků (neúspěšných žadatelů o dotaci) v dotačním řízení bude s využitím § 140 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro doručení
rozhodnutí o zamítnutí žádosti využita forma veřejné vyhlášky, a to v souladu
s §14h zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů. Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva financí a pro informaci paralelně na webových stránkách Ministerstva
financí pod následujícím odkazem:
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotacekapitoly-vps/program-29822.
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Zařazení do společného řízení z moci úřední usnesením.
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