Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 2. 3. 2012:
Dotaz (v plném znění) ze dne 2. 3. 2012:
Požadované informace:
1. Žádám o poskytnutí textu projektu lanové dráhy na Větruši.
2. Jaká je udržitelnost projektu, jaké jsou další podmínky udělení dotace?
Preferuji zaslání informací v elektronické podobě na výše uvedenou emailovou adresu, je-li to možné.
Děkuji, s pozdravem,
Odpověď (v plném znění) ze dne 7. 3. 2012:
Vážená paní,
dne 2. března 2012 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
ve které požadujete po Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad informace vztahující se k projektu lanové dráhy na Větruši a tážete
se na udržitelnost projektu a další podmínky pro udělení dotace.
Ve vztahu k bodu 1 Vaší žádosti jsme nuceni Vás odkázat na Statutární město Ústí nad Labem, které je předkladatelem zmíněného projektu.
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále „Regionální rada“) je smluvně zavázána ve vztahu k třetím osobám nezveřejňovat obchodní
a technické informace projektu, které mu byly svěřeny příjemcem dotace v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Regionální rady (dále „Smlouva“). V opačném případě by se Regionální rada vystavovala možnému postihu ze strany Statutárního města
Ústí nad Labem.
K Vašemu druhému dotazu ohledně udržitelnosti projektu Vám můžeme sdělit, že udržitelnost tohoto projektu je stejná jako u všech obdobných
projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad, tedy pět let od finančního ukončení projektu (od proplacení poslední etapy). Další podmínky, za
kterých byla dotace poskytnuta a které je příjemce povinen dodržovat po celou dobu trvání Smlouvy, naleznete na webových stránkách Regionální
rady v sekci „pro žadatele“ resp. „pro příjemce“, kde je uveřejněna kompletní dokumentace pro jednotlivé výzvy. V tomto případě se konkrétně jedná
o 4. výzvu z roku 2009.
S pozdravem
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