Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů

Vážený pan
email : foi+request-5781db913f7f@infoprovsechny.cz

Váš dopis zn.:
Naše značka:
SZ P10-096626/2016
Vyřizuje linka: Mgr. Z. Janků/277
V Praze dne:
19. 9. 2016

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a projektů obdržel dne 5. 9. 2016
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Prosím o poskytnutí informace, jaké finanční prostředky čerpala městská část Praha 10

z prostředků Evropské unie v Programovém období 2007 – 2013 a dále v Programové období
2014 – 2020.
Informaci prosím poskytnout ve strukturovaném seznamu, kde bude uvedeno:
- Název projektu
- Operační program, do kterého byla podána žádost o dotaci
- Rok podání žádosti o dotaci
- Výše poskytnuté dotace
- Výše spoluúčasti Městská část Praha 10“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v podobě přílohy
k tomuto sdělení v požadované formě: elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.


Příloha č. 1 – Tabulka „Přehled – programové období 2007 – 2013“

V programovém období 2014 – 2020 městská část Praha 10 zatím žádné finanční prostředky
z prostředků Evropské unie nečerpá. V letošním roce byla podána projektová žádost s názvem
„Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry“; Operační program Zaměstnanost; rok
podání 2016; finanční prostředky zatím poskytnuty ani přiděleny nebyly.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Pavla Čejková
pověřena vedením odboru kultury a projektů
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 277
fax: +420 2
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

