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Žádost o přezkum - nesouhlas s postupem administrace SZIF 
 
 
Vážený pane předsedo, 
 
dovolte mi reagovat na Vaši žádost o přehodnocení postupu Státního zemědělského 
intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) ve věci vybavení kmenových tříd základních škol třech 
Vašich projektů podaných v rámci článku 20 pod oblastí b) Mateřské a základní školy. Jedná 
se o následující Žádosti o dotaci: 
 

- Obec Albrechtice v Jizerských horách, reg. č. 22/007/19210/451/028/000049 

- Obec Plavy, reg. č 22/007/19210/451/028/000050  

- Obec Kořenov, reg.č. 22/007/19210/451/028/000051  

Ve své žádosti o přezkum nesouhlasíte s postupem administrace na SZIF, kdy byly u výše 
uvedených žádostí posouzeny výdaje na pořízení počítačové techniky pro žáky základní školy 
v jejich kmenové třídě jako nezpůsobilé výdaje. Ve své žádosti mimo jiné uvádíte, že jak 
notebooky, tak i počítače jsou určeny jako vybavení kmenových tříd základních škol s využitím 
pro široké spektrum vyučovaných předmětů, proto žádáte o uznání těchto výdajů i s nimi 
souvisejících výdajů pro žáky základní školy za způsobilé. 
 
Dovolte mi informovat Vás o tom, že Vaše žádost o přezkum byla projednána Přezkumnou 
komisí pro projektová opatření Programu rozvoje venkova (dále jen „Přezkumná komise“) 
s následujícím výsledkem. 
 
Dle Pravidel operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje jsou způsobilé výdaje do vybavení kmenových tříd, a to včetně IT techniky. 
Přezkumná komise proto doporučila uznat tyto výdaje jako způsobilé, případně umožnit 
žadateli jejich vrácení do způsobilých výdajů, pokud byly přesunuty do nezpůsobilých výdajů 
na základě požadavku SZIF. 
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Vážený pane předsedo, s ohledem na výše uvedený výsledek Přezkumné komise Vám sděluji, 
že bude Vaší žádosti vyhověno. Veškeré potřebné administrativní kroky v dané věci provede 
SZIF. 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Josef Tabery 
ředitel odboru 
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