
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 

Vážená paní magistro, 

na základě Vaší žádosti o podání informace ze dne 1. 11. 2011, která je vedena u Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 14908/2011, Vám k jednotlivým 

bodům Vaší žádosti sdělujeme následující: 

ad 1) Celková finanční částka vynaložená na činnost Úřadu Regionální rady Jihovýchod činila 

v roce 2010 částku ve výši 65 473 249,80 Kč. 

ad 2) Činnost Úřadu Regionální rady Jihovýchod je financována z Regionálního operačního 

programu Jihovýchod a finančních prostředků získaných z rozpočtu Kraje Vysočina a 

Jihomoravského kraje. V této souvislosti uvádíme, že na financování Regionálního operačního 

programu Jihovýchod obdržela Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod finanční 

prostředky z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Uvedená dotace bude následně 

refundována ze strany Evropské komise zpět do příslušné kapitoly státního rozpočtu. 

Ad 3) V roce 2010 bylo na projekty příjemců dotací z ROP JV v prioritních osách 1 – 3 

rozděleny finanční prostředky ve výši 5 044 681 494,31 Kč. Za období od ledna 2011  

do října 2011 byla v rámci prioritních os 1 – 3 poskytnuta částka ve výši 1 259 493 307,11 Kč. 

 

Ad 4) Dotace příjemcům jsou poskytovány z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod. Zdroje rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jsou shodné se 

zdroji financování činnosti Úřadu Regionální rady Jihovýchod. 

 

1. 11. 2011 RRJV 14908/2011    Mgr. Kunc/547    4. 11. 2011 
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V návaznosti na Vaši žádost o informace si Vás dovolujeme upozornit na náš Závěrečný účet 

za rok 2010, který je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, zveřejněn na našich webových stránkách www.jihovychod.cz. Uvedený dokument 

obsahuje vedle výše uvedených informací (vyjma výše dotace poskytnuté v roce 2011) další 

informace vztahující se ke způsobu financování Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod resp. Regionálního operačního programu Jihovýchod.  

 

S pozdravem 

http://www.jihovychod.cz/

