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Zprávy ekonomického odboru č. 3/2008
22. ledna 2008

zpracoval:
Ing. Jan Klíma
telefon:
485 226 536
e-mail:
jan.klima@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz 

Program „Drobných investičních akcí“ Rady Libereckého kraje
- administrace programu -
	
	1. Požadavky na finanční prostředky z rozpočtu kraje, které odpovídají obecným podmínkám programu „Drobných investičních akcí“ (dále jen DIA program) Rady Libereckého kraje (viz příloha č. 1), jsou jednotlivými žadateli uplatňovány formou předložení standardizované „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje“ (dále jen žádost o dotaci – viz příloha č. 2). Standardizovaná žádost o dotaci včetně obecných podmínek DIA programu je dostupná na webových stránkách Libereckého kraje →  Odbory → Ekonomický odbor → Zprávy ekonomického odboru 2008 → Program drobných investičních akcí vč. příloh.

	2. Žádost o dotaci je žadatelem předkládána v písemné i elektronické formě kontaktní osobě programu na sekretariát statutárního náměstka hejtmana kraje, která vede úplný přehled všech obdržených žádostí v rámci DIA programu včetně evidence způsobu jejich vyřízení. Kontaktní osoba programu provede u obdržených žádostí formální kontrolu všech údajů uvedených v žádosti a její úplnosti v souladu s obecnými podmínkami DIA programu.

	3. V případě, že je žádost úplná a odpovídá obecným podmínkám DIA programu předá tyto žádosti ekonomickému odboru krajského úřadu, který zajistí jejich zpracování a předložení k projednání Radě Libereckého kraje (dále jen radě kraje). Rada kraje provede výběr předložených žádostí, výběr schválí příp. odsouhlasí a postoupí dále ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje (dále jen zastupitelstvu kraje). Současně schválí resp. odsouhlasí příslušné rozpočtové opatření.  

	4. Vybrané a schválené žádosti postoupí ekonomický odbor věcně příslušnému odboru krajského úřadu, který zajistí vypracování standardizované smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje a uzavření smluvního vztahu mezi krajem a žadatelem – příjemcem dotace na poskytnutí schválené dotace z rozpočtu kraje. K uzavření smluvního vztahu lze využít radou kraje schválené vzory smluv, které jsou součástí rozpisu rozpočtu kraje 2008. 

	5. Po uzavření smluvního vztahu věcně příslušný odbor zajistí zpracování podkladů k převodu finančních prostředků z rozpočtu kraje příjemci dotace, a tyto předloží k provedení ekonomickému odboru. Kontrolu plnění smluvních podmínek včetně vyúčtování poskytnuté dotace zajišťuje věcně příslušný odbor krajského úřadu.  

	6. V případě, že je předložená žádost neúplná nebo je vyplněna chybně, vyzve kontaktní osoba programu, zpravidla formou e-mailu, žadatele k doplnění žádosti resp. k odstranění chybných údajů. Pokud tak žadatel neučiní, nebude žádost dále posuzována. Pokud žadatel žádost doplní a chyby odstraní postupuje kontaktní osoba programu, ekonomický a věcně příslušné odbory dále dle bodu 3 až 5 těchto Zpráv k administraci DIA programu. 

	7. V případě, že předložená žádost nevyhovuje obecným podmínkám DIA programu, předá kontaktní osoba programu tuto žádost k individuálnímu posouzení a řešení věcně příslušnému odboru krajského úřadu, který po projednání s příslušným člen rady kraje – resortním garantem, žádost posoudí zejména z hlediska možností finančního zajištění požadované dotace ze schváleného, resp. upraveného rozpočtu resortu a žádosti vyhoví nebo jí zamítne. 

	8. V případě, že věcně příslušný odbor, po dohodě s resortním garantem, žádosti vyhoví, předloží příslušnému orgánu kraje odpovídající rozpočtové opatření, resp. změnu rozpočtu – rozpočtové opaření k rozhodnutí a schválení. Následně věcně příslušný odbor zajistí vypracování standardizované smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje a uzavření smluvního vztahu mezi krajem a žadatelem – příjemcem dotace na poskytnutí schválené dotace z rozpočtu kraje. Po uzavření smluvního vztahu věcně příslušný odbor zajistí zpracování podkladů k převodu finančních prostředků z rozpočtu kraje příjemci dotace, a tyto předloží k provedení ekonomickému odboru. Kontrolu plnění smluvních podmínek včetně vyúčtování poskytnuté dotace zajišťuje věcně příslušný odbor krajského úřadu.  
    
	9. V případech, kdy je rozhodnuto konkrétní žádosti nevyhovět, sdělí tuto skutečnost bez zbytečných průtahů, za žádosti administrované v rámci DIA programu kontaktní osoba programu, v ostatních případech věcně příslušný odbor krajského úřadu, žadateli. 

	10. Věcně příslušné odbory při administraci žádostí o poskytnutí dotace jsou povinny přezkoumat skutečnost, zda se nejedná o veřejnou podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení ES a postupovat v souladu se směrnicí rady kraje č. 4/2006 k identifikaci, postupu a poskytování veřejné podpory krajem.



   	     Ing. Ilja  Š t ě p á n e k
	                                                                                         vedoucí ekonomického odboru 







Přílohy:
č. 1	obecné podmínky programu „Drobných investičních akcí“ Rady Libereckého kraje
č. 2 	žádost o poskytnutí dotace z programu

