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OLOMOUCKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor ........
........... - vedouci
Jeremenkova 1 191/40a
779 00 0lomouc
tel.: +420 585 508 ...

datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Naše č. j./sp. zn.

Vyřizuje:
Telefon:

Adresát

Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů/svazků příloh:

Olomouc

Sdělem k žádosti o poskytnutí dotace - vyřazerí žádosti dle odst. 8.5 pravidel

Vážená paní, vážený pane,

kVaší žádostí o poskytnutí dotace v dotačním programu/titulu Olomouckého kraje
............. (uvede se název), (dále jen ,,program") ze dne .....................(uvede se
datum a konkrétní účel žádosti) Vám tímto sdělujeme, že Vaše žádost byla ve
vazbě na odst. 8.5 písm. a) - d) pravidel programu vyřazena z dalšího posuzování
z důvodu (uvedou se přesné důvody vyřazení žádosti uvedené
v programu = přesná specifikace dle odst. 8.5 písm. a) - d); nad rámec odst. 8.5
se uvádějí konkrétní informace - v případě aplikace odst. 8.5 písm. a) se upřesní
termíny dle odst. 8.2; v případě aplikace odst. 8. 5 písm. b) se uvede první podaná
(platná) žádost; v případě aplikace odst. 8.5 písm. c) - d) se uvede přesný text
příslušného odstavce pravidel) Vaše žádost tedy v souladu s pravidly programu
nernůže být pro nesplněm základních formálrích podrrínek programu dále
adminístrována.

0 této skutečnosti jsme Vás informovali e-mailem dne ... ...... (s doporučením dalšího
postupu.....)

Děkujeme Vám za projevený zájem. Vámi zaslané podkladové materiály se v souladu
s programem žadateli nevracejí.

S pozdravem

V souladu se zásadou dobré správy adminístrátor od 1. dne příjmu žádostí průběžně kontroluje přijaté žádosti
a s žadateli intenzivně a operativně komunikuje. Doporučujeme informovat žadatele okarnžítě po zjištění
nedostatku e-mailem s případným doporučením dalšího postupu (např. pokud je možné využít jiný DP/DT,
pokud bude vyhlášeno 2. kolo příjmu žádostí atp.)
Sdělení je zasíláno způsobem dle typu komuníkace se žadatelem /doručení žádosti dle odst. 8.3.1/, v případě
listínné žádosti je odesíláno poštou s doručenkou. Vždy je připojen adekvátní podpis (orgán veřejné moci).
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5. Dotační programy Olomouckého kraje
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OLOMOUCKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor ..,,,,,,

........... - vedoucí
Jeremenkova 1191/40a
779 00 0lomouc
tel.: +420 585 508 ...

datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Naše č. j./sp. zn.

Vyřizuje:
Telefon:

Adresát

Počet listů:

Počet příloh:
Počet listŮ/svazků přiloh:

Olomouc

Sdělení k žádosti o poskytnuff dotace - výzva k nápravě nedostatků v žádosti
dle odst. 8.6 pravidel

Vážená paní, vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu/titulu Olomouckého kraje
............. (uvede se název), (dále jen ,,program") ze dne .....................(uvede se
datum a konkrétní účel žádosti) Vás tímto ve vazbě na odst. 8.6 pravidel programu
vyzýváme k doplnění/opravě ...............Vaší žádostí v části ..............(uvede se
přesná specifikace nedostatku žádosti...ve Vaší žádosti chybí = ....)

Sdělujeme Vám, že pokud Vaše žádost nebude doplněna/opravena do
X kalendářrích dnů ode dne doručení tohoto upozornění, bude dle odst. 8.6 pravidel
programu bez dalšího upozornění vyřazena z dalšího posuzovárí. (uvede se
počet dnů dle odst. 8.6 pravidel)

Děkujeme Vám za nápravu. Vpřípadě potřeby dalších informací kontaktujte
administrátora programu: (vždy se uvede kontak0.

S pozdravem

V souladu se zásadou dobré správy ad-ministrmtor od 1. dne příjmu žádostí průběžně kontroluje přijaté žádosti
a s žadateli intenzivně a operativně komunikuje. Doporučujeme informovat žadatele okamžitě po zjištění
nedostatku v žádosti.

Sdělení je zasíláno způsobem dle typu komunikace se žadatelem /doručení žádosti dle odst. 8.3.1/, vždy je
připojen adekvátní podpis (orgán veřejné mocí). V případě listinné žádosti je odesíláno poštou s doručenkou
a současně je řešeno telefonicky, e-mailem.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 23. 9. 2019
5. Dotační programy Olomouckého kraje
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OLOMOUCKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor ........
........... - vedoucí
Jeremenkova 1191 /40a
779 00 0lomouc
tel.: +420 585 508 ...
datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Naše č. j./sp. zn.

Vyřizuje:
Telefon:

Adresát

Počet listŮ:
Počet příloh:
Počet listů/svazků příloh:

Olomouc

Sdělerí k žádosti o poskytnutí dotace - částečné vyhověrí žádosti

Vážená paní, vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu/titulu Olomouckého kraje
(uvede se název), (dále jen ,,program") o poskytnutí dotace

na...................... (uvede se konkrétní účel žádosti) ve výši
.....................(uvede se požadovaná částka) Vám tímto sděluji, že Vaší žádosti

bylo vyhověno částečně.

Rada/Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. ze dne

............. vyhověla/o Vaší žádostí o dotací částečně, a to ve výši......... Uvede se
důvod či důvody pro krácerí (částečné vyhověrí) žádosti, a to vtakovém
rozsahu, aby byly podány konkrétrí a srozumitelné informace, např. jaká kritéria
byla brána vúvahu při hodnocerí žádosti, jakého bodového zisku bylo
dosaženo, pořadí žadatelů, celková alokovaná částka v rámci DP/DT apod.

S pozdravem

Sdělení je zasíláno způsobem dle typu komunikace se žadatelem /doručení žádosti dle odst. 8.3.1/, v případě
listínné žádosti je sdělení odesíláno s doručenkou, zasíláno zpravidla se smlouvou (mohou být doplněny další
důležité informace ke smlouvě). Vždy je připojen adekvátní podpís (orgán veřejné mocí).

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 23. 9. 2019
5. Dotační programy Olomouckého kraje
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OLOMOUCKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor .,,,,,,,

........... - vedoucí
Jeremenkova 1 191/40a
779 00 0lomouc
tel.: +420 585 508 ...

datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Naše č. j./sp. zn.

Vyřizuje:
Telefon:

Adresát

Počet listů:

Počet přiloh:
Počet listů/svazků příloh:

Olomouc

Sdělerí k žádosti o poskytnutí dotace - nevyhovění žádosti

Vážená paní, vážený pane,

k Vaší žádostí o poskytnutí dotace v dotačním programu/titulu Olomouckého kraje
(uvede se název), (dále jen ,,program") o poskytnutí dotace

na...................... (uvede se konkrétní účel žádosti) ve výši
.. . .. . ... ... .. . aa . aaa (uvede se požadovaná částka) Vám tímto sděluji, že Vaší žádosti

nebylo vyhověno.

Rada/Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. ze dne
nevyhověla/o Vaší žádosti o dotaci. Žádosti, kterým nebylo vyhověno,

nenaplňovaly zcela cíle dotačního titulu... v části...... Vaše žádost byla podrobena
hodnocení... nedosáhla potřebného počtu bodů ..... (VŽDY SE UVEDE DŮVOD Čl
DŮVODY PRO NEVYHO'VĚNÍ ZÁDOSTI, A TO V TAKOVEM ROZSAHU, ABY BYLY
PODANY KONKRETNI A SROZUMITELNE INFORMACE, NAPŘ. JAKA KRITERIA
BYLA BRANA VUVAHU PŘI HODNOCENI ZADOSTI, JAKEHO BODOVEHO
ZISKU BYLO DOSAŽENO, HODNOTICI PROCES, POŘADI ZADATELIJ APOD.)

S pozdravem

Sdělení je zasíláno způsobem dle typu komunikace se žadatelem /doručení žádosti dle odst. 8.3.1/, v případě
listinné žádosti je sdělení odesíláno s doručenkou. Vždy je připojen adekvátní podpis (orgán veřejné moci).

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 23. 9. 2019
5. Dotační programy Olomouckého kraje
Příloha č. 13 - Vzorová sdělení žadatelům
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OLOMOUCKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor ........

........... - vedoucí
Jeremenkova 1191/40a
779 00 0lomouc
tel.: +420 585 508 ...

datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Naše č. j./sp. zn.

Vyřizuje:
Telefon:

Adresát

Počet listů:

Počet příloh:
Počet listŮ/svazků příloh:

Olomouc

Sdělení k žádosti o poskytnutí dotace

Vážená paní, vážený pane,

kVaší žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu/titulu Olomouckého kraje
...... . aa . . . . (uvede se název) na... ... ... .. . ... .. . ... .. . (uvede se konkrétní účel žádosti)
ve výší ....... .....................(uvede se požadovaná částka) Vám tímto sděluji, že
Vaší žádosti

bylo vyhověno.

Rada/Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyhověla/o Vaší žádosti o dotaci a svým svým
usnesením č. ............ ze dne ............. schválila/o poskytnutí dotace v požadované
výši.

S pozdravem

Sdělení je zasíláno způsobem dle typu komunikace se žadatelem /doručení žádosti dle odst. 8.3.1/, v případě
Iistinné žádosti je sdělení odesíláno s doručenkou, zasíláno zpravidla se smlouvou (mohou být doplněny další
důležité informace ke smlouvě). Vždy je připojen adekvátní podpis (orgán veřejné moci).

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 23. 9. 2019
5. Dotační programy Olomouckého kraje
Příloha č. 13 - Vzorová sdělení žadatelům
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