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Fond investic Libereckého kraje 
Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A

EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje

s odvoláním se na Statut a Pravidla Fondu investic Libereckého kraje vyzýváme k předkládání 
žádostí o spolufinancování Vámi navrhované investiční akce z prostředků programu fondu 
investic kraje.  

1. Název programu:  Program č. 4 – Program obnovy venkova – investiční

2. Doba trvání programu:   od 1.1.2009 do 30.6.2010

3. Termín podání žádostí:   do 27. února 2009 do 14 hod.

4. Cíl programu: Podpora rozvoje a obnovy nemovitého majetku ve vlastnictví 
měst, obcí a svazků obcí v působnosti Libereckého kraje.

5. Účel programu:  Program obnovy venkova investiční zásadně předpokládá 
participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při 
obnově své obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na 
hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, stavební obnovu 
obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské 
vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.

6. Forma podpory:  Účelová investiční dotace. Žádosti budou posouzeny z hlediska 
možného poskytnutí finančních prostředků dle Nařízení Evropské 
komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis.

7. Předmět podpory: DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti
DT 2 – komplexní úprava návsí, náměstí
DT 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady
DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, 
veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, 
parkovišť
DT 7 – integrované projekty venkovských mikroregionů
DT 8 – projekty k rozvoji infrastruktury

8. Způsob financování a vyúčtování podpory:
Bankovním převodem 90% po podpisu smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu kraje, 10% po předložení úplného 
závěrečného vyhodnocení.

9. Maximální výše účasti programu:   dle jednotlivých dotačních titulů (viz. Zásady pro 
poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Grantového fondu – Program 
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obnovy venkova – neinvestiční – program č. 17 a Fondu investic – Program obnovy venkova 
investiční – program č. 4 schválené dne 27.1.2009).
10. Minimální podíl účasti příjemce:     dle jednotlivých dotačních titulů (viz. Zásady pro 
poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Grantového fondu – Program 
obnovy venkova – neinvestiční – program č. 17 a Fondu investic – Program obnovy venkova 
investiční – program č. 4 schválené dne 27.1.2009).

11. Vymezení příjemci finančních prostředků z fondu investic kraje:
 obce, města, městyse do 2000 obyvatel v působnosti 

Libereckého kraje
 svazky obcí v působnosti Libereckého kraje

12. Podmínky podání žádosti:
Elektronicky bude formulář žádosti společně s přílohami odeslán přes webové stránky 
Libereckého kraje.
Písemně bude formulář žádosti včetně příloh zaslán na adresu Krajský úřad Libereckého 
kraje – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Na webové stránce www.kraj-lbc.cz, záložka Fond investic je umístěn Statut fondu investic
a Pravidla pro tvorbu, čerpání a hospodaření s finančními prostředky Fondu investic 
Libereckého kraje, kde jsou k dispozici kompletní informace o podmínkách poskytnutí
finančních prostředků z fondu investic. Na www.kraj-lbc.cz , záložka fond investic, program 
č. 4 jsou umístěny Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého 
kraje z Grantového fondu – Program obnovy venkova – neinvestiční – program č. 17 a 
Fondu investic – Program obnovy venkova investiční – program č. 4 schválené dne 
27.1.2009.

Neúplné žádosti (chybějící povinné přílohy a chybějící elektronická podoba) a žádosti 
dodané po termínu uzávěrky budou vyřazeny.

13. Seznam příloh předkládaných s písemnou žádostí:
Obce
 doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo 

úředně ověřené kopii. Doklady opravňující jednat jménem příjemce dotace úředně 
ověřené nesmí být starší než 90 dní (u obcí usnesení zastupitelstva),

 čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě 
sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji,

 kopie dokladu o zřízení účtu (u PO nezřízených krajem kopie dokladu o účtu 
zřizovatele),

 u DT 8 stanovisko bankovního ústavu a kopii úvěrové smlouvy,
 prohlášení de minimis o podporách obdržených dle Nařízení EK č. 1998/2006,
 aktuální místní program obnovy vesnice schválený zastupitelstvem obce,
 textová část popisu projektu vč. harmonogramu, komentáře k rozpočtu, popisu 

činností, uvést počet obyvatel ke dni podání žádosti,
 výpis usnesení zastupitelstva obce, ve kterém schvaluje podání žádosti na danou akci 

v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce, 
nebo čestné prohlášení, že zastupitelstvo obce schválilo účast obce na projektu i 
vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele.
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Svazky obcí
 kopie dokladu o právní subjektivitě – výpis IČ (vyjma obcí),
 kopie stanov společnosti (vyjma obcí),
 doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo 

úředně ověřené kopii. Doklady opravňující jednat jménem příjemce dotace úředně 
ověřené nesmí být starší než 90 dní,

 čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě 
sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji,

 kopie dokladu o zřízení účtu (u PO nezřízených krajem kopie dokladu o účtu 
zřizovatele),

 textová část popisu projektu včetně harmonogramu, územní vymezení projektů –
seznam obcí v Libereckém kraji, celkový počet obcí ve svazku obcí Libereckého 
kraje, komentáře k rozpočtu, popisu činností, informace o projektu v souvislosti se
základními kritérii pro poskytnutí dotace (viz. bod č. 20 výzvy – účast občanů, 
vytváření nových pracovních příležitostí,…),

 podepsané a pravdivě vyplněné prohlášení příjemce, že v uplynulých dvou fiskálních 
letech a v současném fiskálním roce neobdržel či obdržel podporu de minimis ve 
smyslu nařízení Evropské komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o 
ES na podporu de minimis (formulář k dispozici na www.kraj-lbc.cz, Fond investic 
Libereckého kraje, Program obnovy venkova),

 strategický dokument svazku obcí v případě, že byl v roce 2008 aktualizován nebo 
nebyl předán při podání žádosti v roce 2005. V příloze uvést, zda je strategický 
dokument na Krajském úřadě Libereckého kraje, název strategického dokumentu 
svazku obcí, rok pořízení,

 kopie zápisu z jednání svazku obcí, ve kterém je schváleno podání žádosti na danou 
akci v dané výši a doklad, že v rozpočtu svazku obcí jsou vyčleněny prostředky na 
vlastní podíl žadatele, nebo čestné prohlášení, že příslušný orgán svazku obcí schválil 
účast svazku obcí na projektu i vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele.

14. Termín podání žádostí:   do 27. února 2009 do 14.00 hodin.

15. Místo podání žádosti:      podatelna Krajského úřadu Libereckého kraje.

16. Konzultace žádostí: do 26. února 2009 do 14 hodin.

Informace poskytuje: Ing. Eva Benešová, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů –
kancelář č. 1217, 12. patro budovy Krajského úřadu Libereckého kraje, tel. 485 226 580, E-
mail:  eva.benesova@kraj-lbc.cz.

17. Kontrola administrativního souladu žádosti (ORREP): 03/2009

18. Příprava hodnocení, hodnocení žádostí a návrh na přidělení podpory (ORREP ve 
spolupráci s Výborem hospodářského a regionálního rozvoje – v případě zřízení expertní 
skupiny budou projekty z hlediska přínosu pro rozvoj území posuzovány touto skupinou):           
04/2009                                                                             

19.  Projednání návrhu Radou Libereckého kraje a schválení návrhu Zastupitelstvem 
Libereckého kraje: 05/2009.

20. Základní kritéria hodnocení žádosti
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U dotačního titulu 1–4 a 8:
 Soulad akce s místním programem obnovy vesnice
 Přínos pro rozvoj venkova
 Vazba na aktivity programu rozvoje Libereckého kraje
 Úplnost a kvalita zpracování žádosti

U dotačního titulu 7
 Soulad projektu s rozvojovým dokumentem mikroregionu, Programem rozvoje 

Libereckého kraje
 Účast občanů, zájmových skupin a občanských sdružení na přípravě a realizaci 

projektu
 Vytváření nových pracovních příležitostí, zachování stávajících pracovních příležitostí
 Přínos pro rozvoj území
 Úplnost a kvalita zpracování žádosti
 Vazba na aktivity programu Libereckého kraje

21. Oznámení o přidělení podpory: Písemně do 15 dnů od podpisu ověřeného usnesení 
zastupitelstva kraje

22. V případě přidělení účelové investiční dotace bude obec/svazek obcí předkládat 
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace následující doklady:
 smlouva o dílo nebo objednávka (minimální obsah smlouvy o dílo nebo objednávky 

musí být předmět díla, cena prací a termín realizace),
 výpis a snímek z katastru nemovitostí – ne starší než 3 měsíce, který dokladuje 

vlastnictví obce k nemovitosti, na kterou příjemce žádá účelovou dotaci a také 
skutečnost, že na nemovitost není zřízeno zástavní právo ve prospěch jiné osoby. 
Výpis z katastru nemovitostí musí být originál vyhotovený příslušným katastrálním 
úřadem nebo ověřená kopie,

 podepsané a pravdivě vyplněné prohlášení příjemce, že v uplynulých dvou fiskálních 
letech a v současném fiskálním roce neobdržel či obdržel podporu de minimis ve 
smyslu nařízení Evropské komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o 
ES na podporu de minimis (formulář k dispozici na www.kraj-lbc.cz, Fond investic 
Libereckého kraje, Program obnovy venkova),

 doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo 
úředně ověřené kopii. Doklady opravňující jednat jménem příjemce dotace úředně 
ověřené nesmí být starší než 90 dní,

 vyplněný formulář – parametry projektu
 písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo čestné prohlášení statutárního 

zástupce obce, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz 
k ohlášení nezaslal (§ 106 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) nebo pravomocné 
stavební povolení (podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) nebo 
veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení 
stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle § 116 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon) nebo certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon nebo v případě staveb, terénních úprav, 
zařízení a udržovacích prací (podle § 103 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) 
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, doložení čestného prohlášení 
statutárního zástupce obce o tom, že na akci, na kterou je poskytnuta dotace, není 
vyžadováno stavební povolení ani ohlášení,

 dvě fotografie znázorňující projekt před jeho zahájením.
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23. Závěrečné vyúčtování projektu: Závěrečná zpráva o realizaci projektu vč. příloh (dle 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje) 
do 50 kalendářních dnů po ukončení akce nebo do 10 
kalendářních dnů od doručení kolaudačního souhlasu

Na poskytnutí dotace z fondu investic není právní nárok.
Poskytnutím dotace z fondu investic se nezakládá nárok na poskytnutí dotace v obdobích následujících.
Tato výzva a poskytnutí dotace v rámci výše uvedeného programu se řídí: Pravidly pro tvorbu, čerpání a 
hospodaření s finančními prostředky Fondu investic Libereckého kraje, Statutem Fondu investic Libereckého 
kraje a Zásadami pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Grantového fondu –
Programu obnovy venkova neinvestiční -  program č. 17 a Fondu investic – Program obnovy venkova investiční 
– program č. 4

V Liberci dne 27.1.2009

Za správce programu:

   ………..……………………………………
       Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního         
rozvoje a evropských projektů 


