Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko
Příloha č. 1 Směrnice pro žadatele (6. verze – platná od 4. 5. 2020)

Přehled CZ subjektů bez právní subjektivity
Pro potřeby Fondu mikroprojektů Interreg V-A Česká republika - Polsko
Organizační složka/subjekt bez právní
subjektivity

1.

organizační složky vysoké školy/univerzity:
- fakulty
- samostatné katedry/ústavy
(nespadající pod žádnou fakultu)
Příklad:
- ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
- Centrum ENET VŠB-TU Ostrava

Subjekt s právní subjektivitou, pod který
spadá příslušná organizační složka a který je
vždy žadatelem jménem této organizační
složky
vysoká škola/univerzita

VŠB-TU Ostrava

2.

městské obvody/městské části statutárního statutární město
města
Příklad:
- městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava

3.

městská policie

město/statutární město

Příklad:
- městská policie Opava

Statutární město Opava

4.

5.

6.

územní odbory/městská ředitelství/odbory
krajského ředitelství policie ČR
Příklad:
- územní pracoviště Opava
- městské ředitelství Ostrava
- odbor cizinecké policie
územní odbory hasičského záchranného
sboru ČR
Příklad:
- územní odbor Nový Jičín
regionální pracoviště

krajské ředitelství policie příslušného kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje
hasičský záchranný sbor příslušného kraje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příklad:
regionální pracoviště Liberecko
regionální pracoviště SCHKO Jeseníky
regionální pracoviště SCHKO Poodří
jednotlivé oblasti
-

7.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Horská služba ČR, o.p.s.

Příklad:
-

oblast Jizerské hory
oblast Krkonoše
oblast Orlické hory
oblast Jeseníky

Horská služba ČR, o.p.s.
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-

8.

9.

oblast Beskydy

územní odbory Generálního ředitelství cel, tj.
celní úřady
Příklad:
- celní úřad pro Liberecký kraj
- celní úřad pro Královéhradecký kraj
- celní úřad pro Pardubický kraj
- celní úřad pro Olomoucký kraj
- celní úřad pro Moravskoslezský kraj
územní odborná pracoviště Národního
památkového ústavu
Příklad:
- územní odborné pracoviště v Ostravě
- územní odborné pracoviště v Liberci
- územní
odborné
pracoviště
v
Pardubicích

Generální ředitelství cel (sídlo Praha)

Generální ředitelství cel, Praha

Národní památkový ústav (sídlo Praha)

Národní památkový ústav, Praha

Výše uvedené organizační složky/subjekty bez právní subjektivity (=bez IČ) mohou realizovat
mikroprojekty, nicméně žadatelem o dotaci je subjekt s právní subjektivitou (= s IČ), pod který
příslušná organizační složka spadá1. Při posuzování nových žadatelů o dotaci z Fondu mikroprojektů
je nutné přihlížet k tomu, že subjekt s právní subjektivitou žádá o dotaci pro organizační složku, která
žádný projekt v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 nerealizovala, přestože daný žadatel-subjekt s právní
subjektivitou již příjemcem dříve byl. V tomto případě je tento žadatel považován za „nového
žadatele“.

1

V případě statutárních měst, pokud to jejich statut umožňuje, žádost o dotaci pro městský obvod/městskou
část podepisuje starosta příslušného MO/MČ, t.z. nikoli primátor. Starosta MO/MČ také podepisuje smlouvu o
financování mikroprojektu a dotace je zasílána na samostatný účet příslušného MO/MČ, t.z. nikoli na účet
statutárního města.
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