ZMĚNA PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
Výzva číslo 07 – časově uzavřená
Název výzvy - Elektronizace služeb veřejné správy
VERZE 1.0 – PLATNÁ OD 13.11.2009
4.2.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

O finanční podporu v rámci oblastí intervence IOP implementovaných Ministerstvem vnitra ČR mohou
žádat výhradně subjekty, které jsou v Programovém dokumentu IOP uváděné jako oprávnění
žadatelé, a to na základě výzvy k předkládání žádostí o podporu, zpracované odborem strukturálních
fondů MV ČR a vyhlašované na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzvy a
www.mvcr.cz, složka Evropská unie – Strukturální fondy.
Žadatelé jsou oprávněni žádat o finanční podporu na projektové záměry uvedené v příloze usnesení
vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických projektových záměrech pro čerpání
prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration – příloha ke strategii Efektivní
veřejná správa a přátelské veřejné služby.
V rámci této výzvy nejsou přijatelné projektové záměry uvedené ve výzvě IOP ZS MV ČR č. 03
vyhlášené dne 3. 12. 2008.
V rámci této výzvy jsou oprávněnými žadateli:
Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

VERZE 1.1 – PLATNÁ OD 22.1.2010, ZMĚNY JSOU OZNAČENY BAREVNĚ
4.2

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

O finanční podporu v rámci oblastí intervence IOP implementovaných Ministerstvem vnitra ČR mohou
žádat výhradně subjekty, které jsou v Programovém dokumentu IOP uváděné jako oprávnění
žadatelé, a to na základě výzvy k předkládání žádostí o podporu, zpracované odborem strukturálních
fondů MV ČR a vyhlašované na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzvy a
www.mvcr.cz, složka Evropská unie – Strukturální fondy.
Žadatelé jsou oprávněni žádat o finanční podporu na projektové záměry uvedené v příloze usnesení
vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických projektových záměrech pro čerpání
prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration – příloha ke strategii Efektivní
veřejná správa a přátelské veřejné služby.
Oprávněnými žadateli v rámci výzvy č. 07 IOP jsou organizační složky státu a jimi zřizované
příspěvkové organizace, vyjmenované v usnesení vlády č. 536/2008, a dále ty projektové záměry,
které nebyly předložené ve výzvě č. 03 ZS MV ČR ze dne 3. 12. 2008.
V rámci této výzvy nejsou přijatelné projektové záměry uvedené ve výzvě IOP ZS MV ČR č. 03
vyhlášené dne 3. 12. 2008, které byly do výzvy č. 03 předloženy ke dni jejího uzavření, tj. do
15.1.2010.
V případě projektových záměrů, u nichž je uveden jako gestor nebo spolupracující resort
pojem „všechny resorty“ se za oprávněného žadatele považují ústřední orgány státní správy
vyjmenované v zákoně č. 2/1969 Sb., (kompetenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, jimi
zřizované příspěvkové organizace, popřípadě jimi zřizované / řízené organizační složky státu.
Organizační složka státu, jmenovitě uvedená v usnesení vlády, může podat projekt prostřednictvím
zřízené příspěvkové organizace nebo zřízené/řízené organizační složky státu. V takovém případě
uvede příspěvková organizace (tj. žadatel) informaci o zřizovateli (= OSS) do projektové žádosti např. v rámci bodu Popis projektu.
V rámci této výzvy jsou oprávněnými žadateli:
Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.
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