Dovolujeme si obrátit se na nadepsané ministerstvo v režimu zákona o svobodném přístupu
k informacím v zastoupení klienta, obchodní společnosti Klotz a.s. (plná moc přiložena).
Náš klient pověřil jistého zpracovatele projektu v rámci výzvy EHP 58/584 Centrum pro
zahraniční pomoc (dle informací daného zpracovatele), aby za něj připravil a v roce 2013
podal žádost o dotaci nazvanou „Culture Station Plzeň“. V současné době vyvstaly
pochybnosti, zda zpracovatelem poskytované plnění skutečně je naplňováno, pročež žádáme
nadepsané ministerstvo o sdělení.
Předmětem našeho dotazu proto je, zda nadepsané ministerstvo eviduje v rámci výzvy EHP
58/584 Centrum pro zahraniční pomoc zaregistrovaný projekt „Culture Station Plzeň“
společnosti Klotz a.s., a to alespoň tak, zda projekt je zadán do databáze programu
Ministerstva financí (jakkoliv zatím nemusí být jeho příprava a plné odevzdání ukončeno).
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Vážený pane,
obdrželi jsme Váš dopis, ve kterém nás v zastoupení svého klienta Klotz, a.s. žádáte
o informace k projektu" Culture Station Plzeň ".
V úvodu dopisu Vám sděluji, že se jedná o přehlédnutí ze stany Vašeho klienta, neboť
v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 nebyl ještě Program "Kulturní dědictví a současné
umění", do kterého by uvedený projekt případně mohl být předložen, schválen ze strany
donorů. Nemohla být tedy ještě vyhlášena žádná výzva pro předkládání žádostí, a samozřejmě
také nebyla. Název výzvy, který uvádíte, neexistuje. 58/584 (nyní již 5804) je číslo odboru
a oddělení na Ministerstvu financí, jehož název je Centrum pro zahraniční pomoc. Nejedená
se tedy v žádném případě o název výzvy, nýbrž o název odděleni, které je odpovědné
za implementaci EHP a Norských fondů 2009-2014.
Projekt, který zmiňujete, odd. 5804 Centrum pro zahraniční pomoc neeviduje. Nicméně podle
zaslaných prvních stran projektu "Culture Station Plzeň" byl tento projekt vyplněn na
formuláři, který byl platný v rámci Finančních mechanismů 2004-2009, tedy v minulém a již
ukončeném období. Předpokládáme proto, že ze strany Vašeho klienta došlo k přehlédnutí
některých podstatných informací, jako např. aktuální období, stav Programu, termín vyhlášení
výzvy, apod.
K Vašemu dotazu, zda je poskytované plnění skutečně naplňováno Vám tedy sděluji, že žádné
poskytované plnění není v současné době možné, neboť žádná výzva k předkládání žádostí
nebyla vyhlášena, a tedy naplňováno ani být nemůže. Aktuální informace k EHP a Norským
fondům naleznete na webových stránkách v oblasti kultury na www.norskefondy.cz.

