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Ministerstvo pro místní rozvoj 
Č. j.: MMR 33240/2015-52 

 

Výzva  

k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2016 z podprogramu  

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 
a v budovách městských a obecních úřadů 

1. Výzva k předkládání žádostí (dále jen Výzva)  

1.1. Výzva podle Zásad podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 č. j. MMR-33234/2015 -52 
(dále jen „Zásady podprogramu“) byla vyhlášena Rozhodnutím ministryně č.131/2015 
ze dne 30.10.2015. 

1.2. Termín zveřejnění podprogramu a vyhlášení výzvy je určen na 01.11.2015. 

1.3. Termín ukončení příjmu žádostí je 15.01.2016. 

1.4. Žádosti podané v rámci této výzvy musí být zpracovány dle Zásad podprogramu zveřejněných 
na webové adrese: http://www.mmr.cz . 

1.5. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 03.11.2015, kdy bude zpřístupněna 
elektronická Žádost o poskytnutí dotace na webové adrese: http://www3.mmr.cz/zad .  

1.6. Finanční prostředky dotace poskytnuté ze státního rozpočtu budou čerpány prostřednictvím 
České národní banky. 

2. Organizační zajištění příjmu žádostí:  

2.1 Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace z aplikace IS DIS ZAD 
uvedené na adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Do této elektronické aplikace žádosti také vloží 
veškeré požadované přílohy (specifikované v bodě 8.1 Zásad podprogramu) v elektronické 
podobě (naskenovaná kopie). Data uloží a následně vytiskne listinnou podobu žádosti, kterou 
podepíše starosta/starostka obce.  

2.2 Listinnou podobu žádosti spolu se všemi přílohami uvedenými v bodě 8.1 Zásad podprogramu 
doručí žadatel do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj nejpozději do 16 hodin dne 
15.01.2016 osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.  

Rozhodující pro přijetí žádosti je razítko podatelny ministerstva s datem doručení. 

2.3 Přílohy žádosti jsou závazné pro všechny žadatele o dotaci. Jednotlivé doklady v příloze se 
předkládají v podobě originálu nebo ověřené kopie v jednom vyhotovení v nerozebíratelném 
provedení (např. kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba). 

2.4 Za kompletní žádost je považována pouze žádost o poskytnutí dotace doručená v listinné 
i v elektronické podobě a obsahující všechny požadované údaje a přílohy. 

3. Upozornění: 

Zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. bylo uloženo zveřejňování 
všech informací, které jsou rozhodné pro poskytování dotací včetně všech dokumentů, kterými 
se při rozhodování o nich poskytovatel řídí. Z těchto důvodů jsou nově požadovány všechny 
dokumenty také v elektronické podobě. Zveřejnění informací a dokumentů na internetových 
stránkách zajišťuje dle výše uvedeného zákona Ministerstvo financí. 

4. Poskytování informací žadatelům: 

Informace jsou poskytovány prostřednictvím informačního centra na telefonních číslech: +420 
224 861 282, +420 224 861 138, nebo e-mailové adrese: info@mmr.cz. 
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