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Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje

Číslo a název programu
8 - Program podpory péče o zvířata v nouzi

Správce programu
Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Hodnotící orgán
Výbor pro rozvoj venkova, zemědělství a životní prostředí 
Doba trvání programu 
do 30. září 2008 (dvatisíceosm)
Datum ukončení příjmu žádostí
31. ledna 2007

A.
Předmět podpory 
·	Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi
·	Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat
 
Okruh žadatelů
nevládní neziskové organizace, fyzické osoby, obce, školy, právnické osoby
C.
Forma podpory
Dotace (transfer)
D.
Omezení podpory
realizace projektu pouze na území Libereckého kraje


neinvestiční charakter projektu


grant bude poskytnut až do výše 90% celkově vynaložených nákladů avšak max. 50 tis. Kč


žadatel nesmí využít na realizaci projektu další zdroj financování od Libereckého kraje
E.
Minimální spoluúčast žadatele
min. 10% celkově vynaložených nákladů při možnosti využití i jiných zdrojů finančních prostředků než vlastních
F.
Způsob, termín a místo podání žádosti
písemně poštou na adresu - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec nebo osobně do podatelny KÚ LK – v zalepených obálkách s označením „GRANTY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ 


a v elektronické podobě  (vyplněný formulář a textová část popisu projektu) – na adresu  lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz" lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz popř. na přiloženou disketu  


Do 31. ledna 2007, 17.00 hod. 
G.
Požadovaný obsah žádosti
-	vyplněný formulář žádosti (2 strany!!!)
-	textová část popisu projektu (věcný popis projektu, výstupy řešení, podrobný položkový rozpočet, předpokládaný časový harmonogram projektu)
-	kopie dokladu o právní subjektivitě – výpis IČ (vyjma obcí a škol)
-	kopie stanov společnosti (vyjma obcí a škol) 
-	kopie dokladu o zvolení statutárního zástupce organizace (starosty obce, předsedy sdružení atd.)
-	kopie dokladu o zřízení bankovního účtu 
      (u příspěvkových organizací nezřízených krajem   
       kopie dokladu o zřízení bankovního účtu zřizovatele)
-	čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji
-	u zajišťování záchranných programů pro zvláště chráněné druhy živočichů je nutné doložit kopii rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Veškeré informace a elektronická forma žádosti jsou k dispozici na www.kraj-lbc.cz, odkaz Grantový fond. 
Neúplné žádosti či žádosti, které nebudou dodány také v elektronické podobě, budou vyřazeny.  
H.
Způsob hodnocení žádosti
Kdo
Výbor pro rozvoj venkova, zemědělství a životní prostředí
Kdy
28. února 2007

H.1. konzultace žádostí
Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, Ing. Tomáš Komrzý (485 226 353, @kraj-lbc.cz" tomas.komrzy@kraj-lbc.cz)
Do 31. ledna 2007

H.2. příjem žádostí
Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, Ing. Tomáš Komrzý
Do 31. ledna 2007,
17.00 h

H.3. kontrola administrativního souladu  žádosti
Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Únor 2007

H.4. příprava hodnocení
Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí ve spolupráci s Výborem pro rozvoj venkova, zemědělství a životní prostředí
Únor 2007

H.5. hodnocení a návrh na přidělení podpory
Výbor pro rozvoj venkova, zemědělství a životní prostředí
28. února 2006

H.6. projednání návrhu
rada kraje
13. března 2007

H.7. schválení návrhu
zastupitelstvo kraje
27. března 2007
I. 
Základní kritéria hodnocení žádosti 
•   kvalita projektu a jeho význam pro naplnění cílů grantového programu


•   význam projektu z hlediska naplnění priorit resortu rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 


•   počet zúčastněných na projektu popř. počet osob majících možnost využívat výsledek realizace projektu
J.
Oznámení o přidělení podpory
písemně do 15 dnů po podpisu usnesení zastupitelstva kraje a na www.kraj-lbc.cz, odkaz Grantový fond
K.
Právní forma
smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku
L.
Způsob financování a vyúčtování podpory
úhrada prokázaných nákladů, možnost 50 % zálohy


dotace může být čerpána až po uzavření příslušné smlouvy,
účelový finanční příspěvek musí být vyčerpán do 30. září 2008, nebude-li ve smlouvě uveden bližší termín
M.
Závěrečné hodnocení účinnosti poskytnuté podpory
zpráva žadatele o vyhodnocení projektu současně s vyúčtováním, nejpozději do 50 dnů po ukončení realizace

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















