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MK 41443/2019 OPP

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo

Malá Strana, jako správní orgán
kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha l
zákona
14m
odst.
1
218/2000
č.
o
Sb.,
příslušný podle š
rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vplatném znění, rozhodlo ve věci
žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Great Moravian Elites from Mikulčice ", již podal
Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 oo Brno,
IČO 68081758, takto:

Žádost
o

se

podle š

14m odst. l

písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
(rozpočtová pravidla), v platném znění,

a

měr-ě
změně
některých souvisejících zákonů

zamítá.

Odůvodnění:
smyslu š 14 odst. 3 zákona rozpočtových pravidel, byla podána žadatelem
Archeologický ústav AVČR, Emo, v.v.i. žádost o poskytnutí dotace zprogramu Podpora
pro památky UNESCO na realizaci projektu „Great Moravian Elites fřom Mikulčícď,
ve výši 616 0O0,- Kč.
Ve

-

kultury posoudilo žádost a na základě doporučení Komise Ministerstva kultury
pro program Podpora pro památky UNESCO ze dne 18. 2. 2019, dospělo k závěru, že projekt
neodpovídá účelu programu Podpora pro památky UNESCO, a proto rozhodlo tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Ministerstvo

obměnou

projektu podpořeného dotací vminulérn roce a není
přínosem pro tvorbu nominační dokumentace památky. Projekt se zaměřuje na příliš úzkou
cílovou skupinu, přičemž tato je ještě zúžena vydáním publikace pouze v anglickém jazyce.

Projekt je jen nepatrnou

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není

podle š 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, přípustné odvolání ani rozklad. Toto rozhodnuti nabývá právní moci
dnem jeho doručení příjemci.
a

o

změně

