Fond malých projektů Rakousko – Česká republika

Seznam vhodných českých žadatelů podle investičních priorit
pro program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
PRIORITNÍ OSA 4 – UDRŽITELNÉ SÍTĚ A INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
INVESTIČNÍ PRIORITA 11a – POSÍLENÍ INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A
ZÚČASTNĚNÝCH SUBJEKTŮ A ÚČINNÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY. PODPORA PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ
SPOLUPRÁCE MEZI OBČANY A INSTITUCEMI
Typy příjemců definované v programovém dokumentu
Typ subjektu (kód25)
orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované a zakládané organizace)
- stát (Česká republika resp. organizační složka státu) (325)
- kraj a jeho organizační složka (804)
- obec a její organizační složka (801)
- městská část statutárního města a její organizační složka (801)
- svazek obcí (771)
- příspěvková organizace státu, kraje, obce, městské části statutárního města, svazku obcí (331)
- akciová společnost26 (121)
- společnost s ručením omezeným27 (112)
- státní podnik (301)
- veřejnoprávní instituce (ČT, ČRo, ČTK) (361)
- zastupitelský orgán jiných států (901)
- Správa železniční dopravní cesty (352)
vysoké školy
- vysoká škola (601)
veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace
- veřejná výzkumná organizace (661)
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nestátní neziskové organizace
- obecně prospěšná společnost (141)
- sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) (701)
- organizační jednotka sdružení pokud je PO (731)
- spolek (706)
- pobočný spolek (736)
- ústav (161)
- nadace (117) a nadační fond (118)
- církev, pokud je PO (721)
- evidované církevní právnické osoby (722)
- svazy církví a náboženských společností (723)
komory a sdružení
- komora (745)
- stavovská organizace – profesní komora (741)
- zájmové sdružení (116)
- zájmové sdružení právnických osob28 (751)
- evropské seskupení pro územní spolupráci (941)
vzdělávací instituce
- školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku (641)
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Podle databáze ekonomických subjektů ARES provozovaným MF ČR
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Za podmínky min. 80% podílu veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podíl
veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech
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Za podmínky min. 80% podílu veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podíl
veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech
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Za podmínky, že je většina členů správní rady jmenována veřejnoprávními osobami
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