
"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám  
o poskytnutí následujících informací: 
přehled všech příjemců (smlouvy), kteří čerpají peníze z tzv. Norských fondů (eea grants). Jde o 
finanční mechanismus EHP Norsko, specifikace požadavku: 
jaký podíl na vyplacených penězích od roku 2009 až doposud mají granty na NGO (nevládní 
neziskové organizace), ohrožené děti a mládež, životní prostředí, a seznam příjemců v těchto 
oblastech." 
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 V Praze dne 8.3. 2016 

 Č. j.: MF-6395/2016/10-4/406 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní,  
 na Ministerstvo financí bylo dne 12. února 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám  
o poskytnutí následujících informací: 
přehled všech příjemců (smlouvy), kteří čerpají peníze z tzv. Norských fondů (eea grants). Jde 
o finanční mechanismus EHP Norsko, specifikace požadavku: 
jaký podíl na vyplacených penězích od roku 2009 až doposud mají granty na NGO (nevládní 
neziskové organizace), ohrožené děti a mládež, životní prostředí, a seznam příjemců v těchto 
oblastech." 
 
 V příloze dopisu Vám zasíláme následující přehledy: 
 
• Seznam všech projektů podpořených grantem z FM EHP/Norsko 2009-2014 
• Seznam všech projektů podpořených grantem z FM EHP/Norsko 2009-2014 týkajících se 
Životního prostředí 
• Seznam všech projektů podpořených grantem z FM EHP/Norsko 2009-2014 týkajících se 
Ohrožených dětí a mládeže 
• Seznam všech projektů podpořených grantem z FM EHP/Norsko 2009-2014, kde je 
žadatelem NGO 
 
 Na základě specifikace požadavku dále uvádíme následující. Z celkového objemu 
finančních prostředků poskytnutých na výše uvedené projekty připadá: 
 
• 29,7 % na žadatele typu NGO 
• 4,6 % na projetky týkající se Ohrožených dětí a mládeže 
• 21% na projekty týkající se Životního prostředí 
 
 


