
Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje

Číslo a název programu
13 – Podpora propagace cestovního ruchu Libereckého kraje 

Správce programu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Hodnotící orgán
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
Doba trvání programu 
V průběhu roku 2009
Datum ukončení příjmu žádostí
30. dubna 2009

A.
Předmět podpory 
Podpora napojování stránek obcí, mikroregionů a turistických regionů na Datový sklad turistických informací Libereckého kraje 
(podrobnou specifikaci předmětu podpory naleznete v příloze této výzvy)
B. 
Okruh žadatelů
Obce a svazky obcí Libereckého kraje, které mají zřízeny turistická informační centra; soukromé subjekty plnící roli turistického informačního centra; sdružení právnických osob
C.
Forma podpory
Dotace neinvestičního charakteru z Grantového fondu Libereckého kraje
D.
Omezení podpory
	Realizace projektu na území Libereckého kraje

Realizace projektu musí být zahájena v kalendářním roce, ve kterém byla dotace přiznána
Žadatel nesmí využít podporu na realizaci projektu jiné dotace z Grantového fondu Libereckého kraje
	Maximální výše dotace 6.000,- Kč
	Dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do výše maximálně 60 % skutečně vynaložených nákladů
E.
Minimální spoluúčast žadatele
Minimálně 40 % skutečně vynaložených nákladů
F.
Způsob, termín a místo podání žádosti
Žádost musí být zaslána elektronicky i písemně:
	Elektronicky:
	Formulář žádosti naleznete na www.kraj-lbc.cz 
	Odeslání vyplněného formuláře žádosti prostřednictvím webové stránky Libereckého kraje
	Písemně: 
	V zalepené obálce s označením „Grant č. 13“

na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje 
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2       
       nebo
	na podatelnu, příp. na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje



	do 30. dubna 2009, do 14 hod.
G.

Požadovaný obsah žádosti
Řádně vyplněný formulář žádosti vč. následujících příloh:
textová část popisu projektu, která bude obsahovat zejména účel využití dotace,
	podrobný celkový rozpočet projektu s popisem jednotlivých položek,
	čestné prohlášení de minimis o podporách obdržených podle Nařízení Evropské komise č. 1998/2006
H.
Způsob hodnocení žádosti
Kdo
Kdy

H.1. konzultace žádostí
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (Bc. Anna Tajčmanová, 
tel. 485 226 265, anna.tajcmanova@kraj-lbc.cz)
do 29.4. 2009

H.2. příjem žádostí
Podatelna Krajského úřadu Libereckého kraje nebo sekretariát Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
do 30.4. 2009 (do 14 hod.)

H.3. kontrola administrativního souladu  žádosti
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
do 15.5. 2009

H.4. příprava hodnocení
Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu s Výborem  kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva LK
do 15.5. 2009

H.5. hodnocení a návrh na přidělení podpory
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva LK
20.5. 2009

H.6. projednání návrhu
Rada Libereckého kraje
9.6. 2009

H.7. schválení návrhu
Zastupitelstvo Libereckého kraje
23.6. 2009
I. 
Základní kritéria hodnocení žádosti 
	Soulad s vyhlášeným předmětem podpory 
	Kvalita a význam projektu

Předpokládaný přínos projektu pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
	Úplnost a kvalita zpracování žádosti
J.
Oznámení o přidělení podpory
Písemně do 15 dnů po ověření usnesení Zastupitelstva  Libereckého kraje
K.
Právní forma
Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje
L.
Způsob financování a vyúčtování podpory
	Bankovním převodem po závěrečném vyúčtování
	Úhrada prokázaných nákladů
	Přiznaná účelová dotace musí být vyúčtována do 50 dní od ukončení realizace projektu 
	Možnost volby zálohové platby až do výše 50 % přiznané dotace

M.
Závěrečné hodnocení účinnosti poskytnuté podpory
Písemná závěrečná zpráva žadatele o vyhodnocení projektu podaná současně s vyúčtováním nejpozději do 50 dní po ukončení realizace projektu
N.


Informace o Grantovém fondu Libereckého kraje
Webová stránka Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz 
	Zásady pro přidělování dotací z Grantového fondu Libereckého kraje

Statut Grantového fondu Libereckého kraje
Veřejná podpora
Nařízení EK 1998/2006 k veřejné podpoře
Formulář prohlášení de minimis
	Formulář k podání žádosti o dotaci z grantového fondu – program č.13 Podpora propagace cestovního ruchu Libereckého kraje


Na poskytnutí dotace z grantového fondu není právní nárok.
Poskytnutím dotace z grantového fondu se nezakládá nárok na poskytnutí dotace v obdobích následujících.










Specifikace předmětu podpory:

G 13 - Podpora napojování stránek obcí, mikroregionů  a turistických regionů na Datový sklad turistických informací Libereckého kraje

Pro účely rozvoje cestovního ruchu, zkvalitnění práce a služeb a efektivního využívání Datového skladu Libereckého kraje chce Liberecký kraj zapojit co nejvyšší počet turistických informačních center do spolupráce v rámci využití informačních zdrojů datového skladu a jeho funkcí. 
Datový sklad Libereckého kraje nebo sdílená databáze turistických informací vznikla, aby pomohla kompenzovat největší slabinu internetu, tj. mnohočetný výskyt stejných informací, které však jsou v různé míře aktualizovány.
Obsažená data Datového skladu je možné formou exportu nabídnout k zobrazení na stránkách obce, mikroregionu či turistického regionu. Dále je možno do databáze nahlížet a používat ji v běžné praxi, například pracovníky informačních center při zodpovídání dotazů návštěvníků. Hlavním efektem databáze je, že jednotliví aktéři cestovního ruchu, kteří sbírají a zprostředkovávají informace o turistických cílech, atraktivitách a službách, aktualizují a doplňují databázi společnými silami a ušetří nejen čas, ale i další náklady za fotografie, překlady do cizích jazyků aj.

Současná grantová podpora je vyhlášena za účelem podpory procesu, kdy se na Datový sklad napojí obce, mikroregiony a turistické regiony. Předmětem podpory je vytvoření technických podmínek pro přebírání  a zobrazování informací z datového skladu na stránkách partnerů. Předpokládá se zpracování dat předávaných z datového skladu pomocí XML, který je určen k automatizovanému přejímání informací a nebo zobrazení pomocí API datového skladu.
Podpora se vztahuje na řešení, kdy jsou data přímo zobrazována pomocí XSL transformace, případně jsou importována do vlastní databáze a následně zobrazována nebo kdy se data zobrazují pomocí API přímo z datového skladu ve formátu XHTML a vzhled je určován pomocí CSS.

Podpora je poskytována i obcím a městům, která mají vlastního webmastera – jako zaměstnance – i partnerům, kteří mají své stránky ve správě externího dodavatele. Pro poskytnutí podpory  je třeba zpracovat rozpočet (určit hodinovou dotaci programátorských prací a určit náklady odvozením ze mzdy pracovníka či ze standardní odměny sjednané s externím správcem stránek).
Obecnou podmínkou pro využívání dat z Datového skladu je přijetí Všeobecných podmínek užívání datového skladu, které jsou k nahlédnutí na www.liberecky-kraj.cz.










