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<jméno a příjmení>
náměstek ministra financí

       V Praze dne <datum>
    Č.j.: 5805/******/200y-pm
  PID: 

Název projektu/sub – projektu/iniciativy: název projektu/sub – projekt/iniciativy 
č. … (dále jen „projekt/sub – projekt/iniciativa“)

Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativy č. CZ xxx

číslo projektu/sub-projektu/iniciativy: CZ - xxx
místo realizace projektu/sub – projektu/iniciativy: ………

Dne ……… Vám byl zaslán dopis náměstka ministra financí (č.j.…….) o poskytnutí 
finančních prostředků v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014, z programu CZ xx (název 
česky/anglicky). Finanční prostředky byly poskytnuty jako dotace na realizaci projektu/sub-
projektu/iniciativy. 

Na základě zdůvodněné žádosti [<název OSS – zřizovatele / příjemce dotace / 
zprostředkovatele – název příjemce dotace] ze dne  a jejího schválení zprostředkovatelem 
programu dne ….poskytovatel dotace souhlasí s uvedenými změnami. Žádost o změnu 
projektu i schvalovací dopis ŘO 58 jsou přílohou změnového právního aktu.  

 
Všechna ostatní ustanovení původního dopisu náměstka ministra financí (č.j.…….) o 
poskytnutí finančních prostředků …… a dalších navazujících dopisů náměstka ministra 
financí (č.j.…….) o poskytnutí finančních prostředků (použije se, pokud předcházely 
jiné/další dopisy náměstka ministra financí) zůstávají v platnosti a musí být chápána ve 
smyslu schváleného/schválené/schválených doplnění/změn/y (použije se relevantní pojem i 
s odpovídajícím vyjádřením jednotného/množného čísla).

V případě, že příjemce dotace = OSS:
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Žádám Vás, abyste do IS CEDR vložili potvrzení přijetí změněných podmínek poskytnutí 
finančních prostředků z programu CZ XX dle tohoto dopisu náměstka ministra financí.

V případě, že příjemce dotace = PO OSS:
<Název OSS – zřizovatele> je povinen / povinna / povinno změněné podmínky poskytnutí 
finančních prostředků uvedené v tomto dopise náměstka ministra financí promítnout jako 
podmínky čerpání finančních prostředků poskytnutých příjemci dotace <název příjemce 
dotace>, z rozpočtu <název OSS – zřizovatele>, určených na předfinancování realizace 
projektu/sub-projektu/iniciativy. 

Žádám Vás, abyste do IS CEDR vložili potvrzení přijetí podmínek poskytnutí finančních 
prostředků programu CZ - xx dle tohoto dopisu náměstka ministra financí a současně kopii 
dokumentu, kterým <název OSS – zřizovatele> tyto změněné podmínky 
promítl/promítla/promítlo jako podmínky poskytnutí dotace příjemci dotace <název příjemce 
dotace>. 

Do doby obdržení tohoto potvrzení nebudou finanční prostředky uvolňovány. 

S pozdravem

Nedílnou součástí tohoto dopisu náměstka ministra jsou tyto přílohy:
1. Žádost konečného příjemce o změnu
2. Schvalovací dopis ŘO 58  

V případě, že příjemce dotace = OSS:
<Jméno a funkce odpovědné osoby / statutárního zástupce příjemce dotace (na úrovni 
náměstka ministra)
Název příjemce dotace: 
Adresa příjemce dotace
IČ: ………>

V případě, že příjemce dotace = PO OSS:
<Jméno a funkce odpovědné osoby OSS – zřizovatel (na úrovni náměstka ministra)
Název OSS - zřizovatele: 
Adresa OSS – zřizovatele: 
IČ: ………>

Kopie:
<Jméno a funkce odpovědné osoby/statutárního zástupce příjemce dotace
Název příjemce dotace: 
Adresa příjemce dotace: 
IČ: ………>


