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V Praze dne 2. ledna 2020

Č. j.: MPO 80288/2019

Vážená paní starostko,

oznamujeme Vám, že dne 3. prosince 2019 bylo ukončeno v souladu se zněním Státního programu na 

podporu úspor energie pro rok 2020 – Program EFEKT jednání Hodnotitelské komise a vyhodnocení žádostí 

o dotaci pro aktivitu 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO), Výzva 

č. 2/2020.

Vaše město předložilo žádost s číslem EF20-1A00031, kterou Hodnotitelská komise posoudila a

doporučila tuto žádost k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 1 152 797 Kč.

V návaznosti na doporučení Vaší žádosti Hodnotitelskou komisí k podpoře bylo Vaší dotaci přiděleno 

následující číslo dotace, které je nutné při komunikaci s MPO vždy uvádět:

122D22100 0303

V příloze zasíláme „Podmínky čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2020“ (dále jen Podmínky).

Přiložené Podmínky si prostudujte a v případě souhlasu s dotací za těchto podmínek, vyjádřete svůj souhlas 

jejich podpisem.
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Postupujte následovně:

1. vyplňte kontaktní údaje podle své žádosti o dotaci, event. aktualizujte údaje (body 1 – 6 na str. 1),

2. vyplňte parametry projektu (bod 7 na str. 2)

2. Podmínky okopírujte a obě paré podepište,

3. Podmínky s originálním razítkem MPO si ponechte, kopii s Vaším originálním podpisem a razítkem odešlete

na adresu MPO spolu s povinnými přílohami (přílohy č. 12, 13, 14, 15, 16, 26, 39 viz str. 45 - 46 ve znění 

Programu).

Zároveň s podepsanými Podmínkami zašlete všechny povinné přílohy dle textu Programu EFEKT pro rok

2020 do 31. 3. 2020. V případě potřeby prodloužení této lhůty nás kontaktujte mailem.

Po doručení požadovaných dokumentů vám zašleme „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a připravíme příkaz 

k převodu finančních prostředků na Váš účet.

V případě odmítnutí dotace Podmínky nepodepisujte. Vaše rozhodnutí o nečerpání dotace sdělte 

poskytovateli dotace písemně do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Veškeré dotazy k poskytnuté dotaci a žádost o prodloužení termínu můžete adresovat na dulavova@mpo.cz.

S pozdravem

Příloha: Podmínky čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2020

sedlackova
Text napsaný psacím strojem
Ing. Vladimír Sochor, v. r.
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