
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 tvorby turistických produktů cestovního ruchu v Libereckém kraji
(podrobnou specifikaci předmětu podpory naleznete v příloze této výzvy)
B. 
Okruh žadatelů
Obce, svazky obcí, fyzické a právnické osoby, občanská sdružení, spolky, nevládní neziskové organizace, 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
	Spoluúčast minimálně 3 subjektů na projektu
Maximální výše dotace 40.000,- Kč
	Dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do výše maximálně 80 % skutečně vynaložených nákladů
E.
Minimální spoluúčast žadatele
Minimálně 20 % 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 tvorby turistických produktů cestovního ruchu v Libereckém kraji

Grantový program je zaměřen na podporu podnikatelských záměrů v oblasti cestovního ruchu s cílem vytvořit ucelený turistický produkt (balíček služeb) domácího nebo incomingového cestovního ruchu. Jedná se o vytvoření komplexní nabídky základního produktu (turistické atraktivity; kulturního, vzdělávacího prožitku apod.) doplněného o doplňkové aktivity a služby (ubytování, stravování, doprava, služby průvodců, prodej řemeslných výrobků apod.). 

Součástí projektu bude vytvoření a dodání prezentace realizovaného turistického produktu:  
Liberecký kraj požaduje odevzdání konečné podoby textů, které budou odevzdány ve formátu *.doc a *.pdf.
Prezentace musí obsahovat i fotografie ve formátu *.jpg.
Texty a fotografie budou mít ošetřena autorská práva tak, aby bylo možné tyto podklady umístit do datového skladu (více informací na http://www.liberecky-kraj.cz/cs/spravce/datovy-sklad.html) a aby tyto podklady mohly využívat další smluvní subjekty cestovního ruchu v Libereckém kraji.
	Prezentace je požadována v českém jazyce, případně s německou či anglickou verzí.
	Prezentace se všemi podklady bude dodána Libereckému kraji na nosiči CD ROM ve dvou originálních vyhotoveních spolu se závěrečným vyúčtováním projektu.

Požadovanou dílčí částí projektu je i kompletní zpracování a dodávka propagačních letáků o turistickém produktu. Tvorba letáku zahrnuje zpracování textů v českém jazyce, případně s německou či anglickou verzí, výběr a dodávku fotografií, zpracování grafiky, tisk, distribuci. Leták bude zpracován ve formátu A4 + 2x falc na třetinu (složeno dovnitř) v plné barevnosti na papíře 150g lesklá křída. 
Na letáku bude umístěno logo Libereckého kraje a internetová adresa portálu cestovního ruchu Libereckého kraje, www.liberecky-kraj.cz. Dále bude na letáku uvedeno, že projekt je spolufinancován Libereckým krajem.
Liberecký kraj požaduje dodání 500 ks vytištěných letáků pro potřeby propagace produktu na veletrzích cestovního ruchu a prezentacích Libereckého kraje.
Žadatel dále zajistí distribuci letáků na turistická informační centra a další subjekty cestovního ruchu.

Podmínkou přidělení podpory je zapojení minimálně tří subjektů do projektu, jejichž spolupráce musí být doložena smluvními vztahy. Žadatelem o podporu je jeden z nich.
Podpora není určena výhradně pro tiskovou formu produktu.



