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Informace k postupu odboru programového financování MV jako správce programu
při realizaci akcí v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
Odbor programového financování jako správce programu 014D240 zhodnotil dosavadní
zkušenosti s průběhem poskytování dotací v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí" v letech 2016 a 2017.
Na základě zkušeností vám v této souvislosti sdělujeme,
že investiční dotace budou poskytovány výhradně v souladu s „Pracovními postupy
a pravidly při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí“ (dále jen „Postupy“).
Obcím (zástupcům jednotek SDH) – žadatelům o dotaci byly tyto „Postupy“ vysvětleny
při konzultacích, které se uskutečnily ve dnech od 23. do 31. října 2017. Zástupci obcí byli
současně upozorněni na chybovosti, které se díky nezkušenosti žadatelů o dotaci v minulosti
stávaly. Jednalo se zejména o zahájení výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy
před vydáním řídícího dokumentu Registrace akce, nepředložení kritérií ke schválení OPF
MV u vícekriteriální veřejné zakázky.
Vzhledem k tomu, že společných konzultací se pravděpodobně nezúčastnili zástupci všech
obcí, žádáme generální ředitelství HZS ČR jako gestora programu 014D240, aby při zasílání
schválených „Technických podmínek pro dopravní automobily a CAS“ nebo „Stanovisek
k projektové dokumentaci na stavby/rekonstrukce požární zbrojnice“ upozornil každého
žadatele o dotaci (nejlépe v průvodním dopise) na výše uvedené riziko neposkytnutí dotace
při nedodržení závazných „Postupů“.
V návaznosti na výše uvedené sdělujeme, že ze strany odboru programového financování
MV nebudou v příštím roce tolerovány již žádné odchylky od platných Postupů a při zjištění
chybného postupu žadatele o dotaci, nebude dotace poskytnuta.
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