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1.    Výzva k p edkládání žádostí (dále jen Výzva) 

1.1. Výzva podle Zásad programu pro poskytování dotací v roce 2013 .j. MMR-40551/2012-52 
(dále jen „Zásady programu“) byla vyhlášena Rozhodnutím ministra . 155/2012-52 ze dne 
.4. prosince 2012. 

1.2. Termín zve ejn ní programu je ur en na 7. prosince 2012. 

1.3. Termín ukon ení p íjmu žádostí je stanoven na 15. února 2013. 

1.4. Žádosti podané v rámci této výzvy musí být zpracovány dle Zásad programu zve ejn ných na 
webové adrese: http://www.mmr.cz . 

1.5. Žádosti je možné podávat kontinuáln , po ínaje dnem 17. prosince 2012, kdy bude zp ístupn na 
elektronická Žádost o poskytnutí dotace na webové adrese:http://www3.mmr.cz/zad . 

2.    Organiza ní zajišt ní p íjmu žádostí: 

2.1. Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulá  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 p ílohy (specifikované v bod  8.2 Zásad podprogramu) v elektronické 
podob  (naskenovaná kopie). Data uloží a následn  vytiskne listinnou podobu žádosti, kterou 
podepíše statutární zástupce organizace. Veškeré p ílohy žádosti (v podob  originálu nebo 
ov ené kopie) musí být sou asn  naskenovány a uloženy na nosi i CD nebo DVD. 

2.2. Listinnou podobu žádosti spolu se všemi p ílohami uvedenými v bod  8.2 Zásad podprogramu 
doru í žadatel do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj nejpozd ji do 15. února 2013 osobn  
nebo prost ednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

2.3. P ílohy žádosti jsou závazné pro všechny žadatele o dotaci. Jednotlivé doklady v p íloze se 
edkládají v podob  originálu nebo ov ené kopie v jednom vyhotovení v nerozebíratelném 

provedení (nap . kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba). 

2.4. Za kompletní žádost je považována pouze žádost o poskytnutí dotace doru ená v listinné 
i v elektronické podob  a obsahující všechny požadované údaje, p ílohy a nosi e CD/DVD, 
jejichž obsahem jsou naskenované požadované p ílohy 

3. Upozorn ní: 

Zákonem . 171/2012 Sb., kterým se m ní zákon . 218/2000 Sb. bylo uloženo zve ej ování 
všech informací, které jsou rozhodné pro poskytování dotací v etn  všech dokument , kterými se 

i rozhodování o nich poskytovatel ídí. Z t chto d vod  jsou nov  požadovány všechny 
dokumenty také v elektronické podob . Zve ejn ní informací a dokument  na internetových 
stránkách zajiš uje dle výše uvedeného zákona Ministerstvo financí. 

4. Poskytování informacím žadatel m: 

Informace jsou poskytovány prost ednictvím informa ního centra na telefonních íslech: +420 224 
861 282, +420 224 861 138, nebo e-mailové adrese: info@mmr.cz. 

 


