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datová schránka: eh8ef4q
Oznámení o výsledku hodnocení předložených žádostí o dotaci k realizaci Veřejně
prospěšného programu na rok 2019
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále dle
Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením
vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“) a
výzvou k podání žádostí o dotaci na „Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a
střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně
rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a
Veteránů Policie ČR“ (dále jen „Veřejně prospěšný program“) zveřejněnou na
webových stránkách Ministerstva vnitra dne 25. října 2018, Vás tímto informuji o
výsledku hodnocení.
Ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci do 26. listopadu 2018 byla doručena jedna
obálka:
•

žádost č. 1 - Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz
policistů a hasičů, z.s. (dále jen „UNITOP ČR“) s projektem „Vytváření
podmínek pro tělesnou a střeleckou přípravu policistů a další sportovní a
rekreačně-pohybové aktivity policistů, zaměstnanců a Veteránů Policie ČR“,
podána dne 16. listopadu 2018 v listinné podobě prostřednictvím poštovních
služeb na adresu stanovenou ve vyhlášeném Veřejně prospěšném programu
na rok 2019, centrální podatelnou MV přijata dne 19. listopadu 2018
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Hodnotitelé posuzovali a kontrolovali žádosti o dotaci z hlediska kritérií přijatelnosti,
formálních náležitostí a specifických kritérií. Po posouzení žádosti č. 1 se všichni
hodnotitelé jednomyslně shodli doporučit tuto žádost k poskytnutí dotace. Přijatá
žádost o dotaci splnila všechny požadované náležitosti a podmínky uvedené ve
vyhlášeném Veřejně prospěšném programu. Dotace bude poskytnuta na základě
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na
rok 2019.
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