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Odpověď na žádost o poskytnutí informace 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím (z. 106/1999 Sb.) 

 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací pro diplomovou práci Zhodnocení úspěšnosti 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů, doručené dne 25. 2. 2020, Vám zasíláme 

následující informace: 

 

 Celkový počet po daných žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU v programovém období 

2007-2013, (není potřeba uvádět počet žádostí k jednotlivým operačním programům, stačí 

pouze konečný počet žádostí) a jejich celková částka v Kč 

 

Celkem 89 podaných žádostí, celková částka dotace 1,436 mld. Kč 

 

 Celkový počet zrealizovaných projektů, které byly financovány ze strukturálních fondů EU 

v programovém období 2007-2013, (není potřeba uvádět počet projektů k jednotlivým 

operačním programům, stačí pouze konečný počet zrealizovaných projektů) a jejich schválená 

výše dotace v Kč 

 

Celkem 82 zrealizovaných projektů, celková částka dotace 1,374 mld. Kč 

 

 Celková výše krácení dotací, vratek a pokut v programovém období 2007-2013 

 

Celkem 69,7 mil. Kč 
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 Celkový počet po daných žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU v programovém období 

2014-2020, (není potřeba uvádět počet žádostí k jednotlivým operačním programům, stačí 

pouze konečný počet žádostí) a jejich celková částka v Kč, počet podaných žádostí pouze od 

1.1.2014 do 31.12.2019 

 

Celkem 68 podaných žádostí, celková částka dotace 1,694 mld. Kč 

 

 Celkový počet zrealizovaných projektů, které byly financovány ze strukturálních fondů EU 

v programovém období 20014-2020, (není potřeba uvádět počet projektů k jednotlivým 

operačním programům, stačí pouze konečný počet zrealizovaných projektů) a jejich schválená 

výše dotace v Kč, počet zrealizovaných projektů pouze od 1.1.2014 do 31.12.2019 

 

Celkem 38 zrealizovaných projektů do 31. 12. 2019, celková částka dotace 493,6 mil. Kč 
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