Program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
Číslo a název oblasti podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch
Číslo a název programu: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních
památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, na území Libereckého kraje.
Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou
Účel podpory
díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,
prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými
v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede
ministerstvo kultury.
Dle § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
může kraj vlastníku kulturní památky na jeho žádost
Důvody podpory stanoveného poskytnout ze svých rozpočtových prostředků příspěvek na
účelu
zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou
kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského
uplatnění.
Správce programu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Lucie Prandnerová, tel.: 485 226 676, mobil:
739 541 651, e-mail: lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz;
Kontaktní osoby programu
Bc. Markéta Chumlenová, tel.: 485 226 594, e-mail:
marketa.chumlenova@kraj-lbc.cz
Odkaz na webové stránky
oblasti podpory / programu
Lhůta pro podání žádosti
Celkový finanční objem určený
pro toto vyhlášení programu

https://dotace.kraj-lbc.cz/7-2-ZACHRANA-A-OBNOVA-PAMATEKV-LIBERECKEM-KRAJI-r890073.htm

24. ledna do 14. února 2022 (do 16:00)
10.000.000 Kč

Výše dotace a způsobilost výdajů programu
Minimální výše dotace (v Kč)
40.000
Maximální výše dotace (v Kč)
350.000
Maximální výše dotace kraje
70 %
ze způsobilých výdajů (v %)
Maximální počet žádostí,
které může podat jeden
1
žadatel v tomto programu
Způsobilé výdaje
Úhrady spojené s naplněním účelu projektu, na který byla
dotace poskytnuta:
- nákup materiálu,
- nákup služeb spojených se stavební obnovou nebo
restaurováním – provedení prací bezprostředně
souvisejících se záchranou či obnovou kulturní

Nezpůsobilé výdaje

-

památky dle závazného stanoviska orgánu státní
památkové péče, pronájem lešení, odvoz odpadu, …
dary,
pohoštění,
mzdy a úhrady cestovních nákladů příjemce nebo jeho
pracovníků včetně úhrady zdravotního a sociálního
pojištění,
penále,
úroky z úvěrů,
náhrady škod,
pojistné,
pokuty,
další platby obdobného charakteru,
výdaje spojené s vypracováním projektové
dokumentace na obnovu památky,
výdaje spojené se záchranným archeologickým
výzkumem a archeologickým dohledem,
výdaje na obnovu, která není prokazatelně podložena
závazným stanoviskem orgánu památkové péče,
výdaje na práce spojené s obnovou kulturní památky
prováděné svépomocí,
autorský dozor a ostatní výdaje obdobného
charakteru,
přirážka za obnovu KP,
výdaje na modernizaci rozvodů elektřiny, vody,
kanalizace, zateplení a práce obdobného charakteru,
výdaje na zhotovení celkových kopií soch, obrazů
a podobných uměleckých a uměleckořemeslných
prvků, pokud jsou zároveň žádány finanční
prostředky na obnovu originálu (netýká se doplnění
chybějících či nahrazení poškozených částí soch
či sousoší apod.).

Ostatní podmínky programu

A.

B.

Okruh
způsobilých
žadatelů:

Omezení
podpory:

Vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická
či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací
zamýšleného projektu (viz příloha žádosti o dotaci).
Dotaci v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek
ve vlastnictví Libereckého kraje nebo České republiky, tzn., žadatelem
nemůže být ani příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj
nebo stát.
Žadatel je povinen spolufinancovat podpořený projekt min. z 15 %
z vlastních zdrojů (tzn. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu
v daném roce). Mezi vlastní zdroje se nepočítají získané dotace z rozpočtu
Libereckého kraje a z jakéhokoli dotačního programu Ministerstva
kultury ČR. Mezi vlastní zdroje se započítávají vlastní finanční prostředky
žadatele, dary, příspěvky nadací a partnerů apod.

Příjemce nesmí využít k realizaci projektu jiné finanční prostředky poskytnuté
z rozpočtu Libereckého kraje.

C.

Forma podpory:

D.

Termín realizace
aktivit:

Finanční podpora musí být v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné
podpory a podpory „de minimis“ stanovenými obecně závaznými právními,
příp. zvláštními předpisy.
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
1. 2. 2022 – 30. 6. 2023
Žádost je nutné podat elektronicky a písemně na předepsaném formuláři
žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2022.

E.

Způsob, termín
a místo podání
žádosti:

•

Elektronicky – prostřednictvím webových stránek Libereckého
kraje,
https://dotace.kraj-lbc.cz/7-2-ZACHRANA-A-OBNOVAPAMATEK-V-LIBERECKEM-KRAJI-r890073.htm.
Elektronicky je podáván pouze formulář žádosti o dotaci,
bez požadovaných příloh.

•

Písemně – na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
případně prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů
veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce).
Písemně je podáván podepsaný, příp. i orazítkovaný formulář žádosti
o dotaci včetně požadovaných příloh.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné!!! (lze ověřit pomocí
jedinečného kontrolního součtu vpravo v zápatí formuláře žádosti)
Nejpozdější datum pro přijetí elektronických i písemných žádostí o dotaci
je stanoveno na pondělí 14. února 2022, do 16:00 hod. Rozhodující
pro určení podání žádosti je datum a čas přijetí Krajským úřadem
Libereckého kraje.
Žadatel je povinen přiložit k písemné žádosti tyto přílohy, jejichž vzory
a formuláře nalezne pod krokem č. 3 „Vyplňte formulář žádosti včetně
případných příloh“ pod tímto odkazem: https://dotace.kraj-lbc.cz/7-2ZACHRANA-A-OBNOVA-PAMATEK-V-LIBERECKEM-KRAJI-r890073.htm

1. Příloha č. 1 - podrobný popis projektu/objektu,
2. Příloha č. 2 - fotodokumentace objektu: povinné jsou tyto
náležitosti:
F.

Povinné přílohy
k žádosti:

–
fotodokumentaci je nutné poskytnou v tiskové kvalitě (min.
velikost jedné fotografie je 1 MB),
–
je požadováno zachycení stavu před rekonstrukcí (interiér +
exteriér) minimálně v následujícím rozsahu:
• celkový pohled na objekt včetně jeho zasazení do okolí,
• celkový bližší pohled na objekt z exteriéru a celkový pohled
na interiér (dle dispozic objektu),
• pohled na části objektu, kterých se týká předkládaný projekt,
• detaily poškození jako doklad současného stavu, který bude
posuzován

–
dále je nutné na fotkách před a po rekonstrukci zobrazovat
totožnou kompozici či totožný detail,
–
fotografie budou dodány v elektronické podobě.

3. pokud je objekt ve spoluvlastnictví, nutno doložit plnou moc
spoluvlastníků k podání žádosti (další rozsah plné moci určí žadatel
sám) – možno využít vzor plné moci pod odkazem:
https://dotace.kraj-lbc.cz/7-2-ZACHRANA-A-OBNOVAPAMATEK-V-LIBERECKEM-KRAJI-r890073.htm

4. pokud je žádost o dotaci podávána jinou osobou než vlastníkem
kulturní památky a projekt bude realizovat tato jiná osoba na svou
odpovědnost, tvoří povinnou přílohu žádosti rovněž souhlas
vlastníka kulturní památky s realizací projektu s úředně ověřeným
podpisem (pokud podává žádost sám vlastník, tato příloha se
nepřikládá) – Příloha č. 3

5. je-li žadatel plátcem DPH, doloží k žádosti o dotaci i čestné
prohlášení o uplatňování/neuplatňování DPH na vstupu
v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována – viz.
formulář čestného prohlášení o DPH.

6. je-li žadatel právnickou osobou doloží k žádosti o dotaci Úplný
výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti,
a ne starší než 90 dnů (přehled právnických osob, kterých se tato
povinnost týká, je uveden na https://dotace.kraj-lbc.cz/pamatkovapece/7-2-zachrana-a-obnova-pamatek-v-libereckem-krajid453767.htm - bod č. 3)
Dále je žadatel povinen předložit:

7. kopii závazného stanoviska orgánu státní památkové péče
k provedení prací, které jsou předmětem projektu,

8. v případě restaurování restaurátorský záměr,
9. položkový rozpočet prací,
10. kopii smlouvy o dílo nebo smlouvy o smlouvě budoucí
s dodavatelem prací (minimálním obsahem bude sjednaný rozsah
realizace, cena a termín realizace prací)

11. u nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí
a u movitých věcí čestné prohlášení o vlastnictví nebo jiný doklad
prokazující vlastnictví,

12. v případě, že objekt, na jehož obnovu je dotace požadována, neslouží
k pouze trvalému či rekreačnímu bydlení, musí být s ohledem
na hodnotící kritéria prokazatelně doložené jeho využití
a přístupnost veřejnosti (např. odkazy na zveřejněné informace
na internetu, propagační materiály, seznam/plán kulturních akcí,
konání bohoslužeb, fotografie z konaných akcí apod.). Pravdivost
tohoto údaje bude ze strany administrátora dotací namátkově
kontrolována.

G.

Kritéria pro
hodnocení,
bodová škála

Závazná kritéria pro hodnocení projektů dle Statutu Dotačního fondu LK
(váha celkem 40 %)
1. Vazba projektu na další aktivity v území (váha 20 %):

kritérií, případně
váhy kritérií:

a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních dvou
letech zrealizovaný projekt či aktivitu
15 bodů
b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či v posledních
dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje další
aktivity v území
7 bodů
c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb
0 bodů
2. Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (váha 20 %):
a) do 30 % včetně z celkových způsobilých výdajů projektu
15 bodů
b) více jak 30 % - 50 % včetně z celkových způsobilých výdajů
projektu
7 bodů
c) více jak 50 % - 70 % včetně z celkových způsobilých výdajů
projektu
0 bodů

Specifická kritéria Programu 7.2 - Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji (váha celkem 60 %)
3. Naléhavost prací, na něž je dotace požadována, a míra záchrany
památkových hodnot objektu (váha 25 %):
a) Fyzická a památková podstata objektu nebo jeho významné části je
bezprostředně ohrožena, obnova je především zaměřena na statické
zajištění objektu, odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí či
komplexní obnovu střešního pláště, jako zásadních hodnot, pro něž je
objekt kulturní památkou
15 bodů
b) Nehrozí bezprostřední fyzický zánik objektu nebo jeho významné části
a ohrožení základních památkových hodnot, obnova se týká částí
a konstrukcí stavby, které se významně pohledově uplatňují (u staveb
např. obnova fasády, okenních či dveřních otvorů apod.)
7 bodů
c) Celkový stavebně-technický stav objektu je dobrý, obnova je zaměřena
převážně na běžnou údržbu objektu a méně rozsáhlé práce nebo práce,
které se významně pohledově neuplatňují (např. nátěry, drobné opravy
a výměny, u restaurování doplňování chybějících částí, zlacení apod.)
0 bodů
4. Umělecko-historický význam památky či její obnovované části
(váha 10 %):
a) Jedná se o památku ojedinělou v rámci kraje svou podobou, vznikem,
kvalitou zpracování či významem.
15 bodů
b) Jedná se o památku, která je charakteristická pro daný region a její
podoba, okolnosti vzniku, kvalita zpracování či význam nepřekračuje
regionální úroveň.
7 bodů
c) Jedná se o památku, která má svou podobou, vznikem a kvalitou
zpracování pouze místní význam.
0 bodů
5. Míra vizuálního zapojení památky do veřejného prostoru svého okolí
a působení v krajině (váha 10 %):
a) Památka a její obnovovaná část se přímo vizuálně podílí na vyznění
veřejného prostoru okolí anebo se uplatňuje v dálkových i blízkých
pohledech. Je krajinou dominantou či dominantou města/obce.
15 bodů
b) Památka a její obnovovaná část se přímo vizuálně podílí na vyznění
veřejného prostoru pouze bezprostředního okolí. Není viditelná

z dálkových pohledů a není krajinnou dominantou, ani dominantou
města/obce.
7 bodů
c) Památka nebo její obnovovaná část se nijak vizuálně nepodílí na vyznění
veřejného prostoru okolí. Není viditelná z dálkových pohledů a není
krajinnou dominantou, ani dominantou města/obce
0 bodů
6. Využití a zpřístupnění památky, snaha o její prezentaci (váha 5 %):
a) Památka s aktuálně převažujícím obytným účelem: památka sloužící
k trvalému nebo rekreačnímu bydlení, která je příležitostně nebo
na požádání přístupná veřejnosti.
Památka s aktuálně převažujícím jiným než obytným účelem: památka
je pravidelně nebo na požádání přístupná veřejnosti a zároveň se v ní
konají pravidelně během roku kulturní akce
15 bodů
b) Památka s aktuálně převažujícím obytným účelem: památka sloužící
k trvalému nebo rekreačnímu bydlení.
Památka s aktuálně převažujícím jiným než obytným účelem: památka
je přístupná veřejnosti pouze při zvláštních příležitostech (např. Noc
kostelů, EHD apod.).
7 bodů
c) Památka s aktuálně převažujícím obytným účelem: památka sloužící
k trvalému bydlení nebo rekreačnímu bydlení, která není obývána, ani
není aktuálně nijak využívána a není přístupná veřejnosti.
Památka s aktuálně převažujícím jiným než obytným účelem: památka
není přístupná veřejnosti, nekonají se v ní žádné kulturní akce 0 bodů
7. Jedná se o projekt zaměřený na restaurování* kulturní památky dle
§ 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb. – práce provede osoba s povolením
k restaurování zapsaná v Seznamu osob s povolením restaurování, jež
vede MK ČR (váha 10 %):
a) ano – restaurátorské práce tvoří více než 80 % všech rozpočtovaných
nákladů projektu v příslušném roce
15 bodů
b) částečně ano – restaurátorské práce tvoří více než 50 % - 80 % všech
rozpočtovaných nákladů projektu v příslušném roce
7 bodů
c) ne – restaurátorské práce tvoří méně než 50 % všech rozpočtovaných
nákladů v příslušném roce
0 bodů
* jako restaurování musí být práce vyhodnoceny v závazném stanovisku orgánu
státní památkové péče

Konzultace žádostí
H.

Harmonogram
administrace
žádostí:

Příjem žádostí

Mgr. Lucie Prandnerová,
tel.: 485 226 676
Mobil: 739 541 651, e-mail:
lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz
Bc. Markéta Chumlenová,
tel.: 485 226 594, e-mail:
marketa.chumlenova@krajlbc.cz
Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor
kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2;

do 11. 2. 2022

od 24. 1. do 14. 2.
2022 (do 16:00)

elektronicky: přes webové
stránky http://ginisweb.krajlbc.cz/Gordic/Ginis/App/SendFO/

Kontrola
administrativního
souladu žádostí
Hodnocení a návrh
na přidělení
podpory

Lhůta pro
rozhodnutí o
žádosti:

I.

Oznámení o
schválení
/neschválení
podpory:

Určení zaměstnanci odboru
kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Výbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého
kraje

březen 2022
březen - duben
2022

Projednání návrhu

Rada Libereckého kraje

duben 2022

Schválení návrhu

Zastupitelstvo Libereckého
kraje

duben 2022

Po rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí a neposkytnutí dotací správce
oblasti podpory bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od ověření usnesení, písemně vyrozumí o výsledku všechny žadatele.
Žadatelům, jejichž žádosti nebylo vyhověno, sdělí správce programu také
důvod nevyhovění žádosti. Správce programu také zveřejní usnesení na
webových stránkách kraje http://dotace.kraj-lbc.cz.
Úspěšní žadatelé budou společně s vyrozuměním vyzváni k doplnění
nezbytných příloh k uzavření smlouvy o dotaci.

J.

Právní forma:

Smlouva o poskytnutí účelové dotace
1. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace
u některého z peněžních ústavů (kopie smlouvy o zřízení účtu,
potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu, příp. výpis z účtu
obsahující jméno vlastníka a číslo). Na tento účet bude převedena
případná záloha a po předložení závěrečného vyúčtování poukázána
dotace. Má-li příjemce dotace zřízeno více bankovních účtů, které
využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad
o jejich vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování,
2. smlouva o dílo v případě, že nebyla dodána již k žádosti o dotaci

K.

Doklady
požadované
k uzavření
smlouvy:

3. čestné prohlášení ve smyslu Článku 1, bodu 6, písm. a – f Zásad
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
(aktuální formulář prohlášení zde: http://dotace.kraj-lbc.cz/72Zachrana-a-obnova-pamatek-v-Libereckem-kraji-r388849.htm),
4. úředně ověřená kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního
zástupce žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, ne starší než 90
dnů,
5. DIČ, bylo – li žadateli přiděleno,
Pokud byl v souvislosti s poskytnutou dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje v roce 2020 či 2021 některý z dokladů již doložen, může být předloženo
čestné prohlášení o trvalé platnosti tohoto dokladu (formulář prohlášení zde:

https://dotace.kraj-lbc.cz/7-2-ZACHRANA-A-OBNOVA-PAMATEK-VLIBERECKEM-KRAJI-r890073.htm)

L.

Způsob
financování:

Dotace bude poskytnuta po realizaci a předložení závěrečného vyúčtování
projektu bezhotovostním převodem (na bankovní účet příjemce uvedený ve
smlouvě o dotaci).
Příjemce dotace může po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace požádat
o zálohu až do výše 75 % z přiznané částky.
Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu je příjemce dotace povinen
předložit na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 dotační
smlouvy.
V souladu s bodem 6.15 Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje je
příjemce dotace povinen předložit závěrečné vyúčtování podpořeného
projektu do 50 kalendářních dnů po ukončení jeho realizace, nejpozději
však do termínu uvedeného v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace. Všechny projekty musí být vyúčtovány nejpozději do 19. 8. 2023.
K závěrečnému vyúčtování budou předloženy:

M.

N.

-

kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo
zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky,
paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu (tzn.
hrazených ze zdrojů Libereckého kraje, zdrojů příjemce i jiných
zdrojů), ze které plyne nárok pro výpočet dotace; přílohou faktur
musí být např. výkaz měr, soupis provedených prací, podrobný
rozpočet apod. z důvodu kontroly naplnění závazných parametrů
projektu,

-

kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis
z bankovního účtu nebo výdajový a příjmový pokladní doklad),
ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních
prostředků,

-

kopie zápisu o převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem
projektu, ze kterého bude patrný skutečný termín realizace projektu,

-

kopie dodatku ke smlouvě o dílo nebo nové objednávky v případě
změny v rozsahu projektu,

-

čestné prohlášení o čerpání dalších dotačních prostředků
na realizaci projektu (např. z programu ministerstva kultury),

-

fotodokumentace realizované obnovy,

-

V případě restaurování předloží příjemce dotace k závěrečnému
vyúčtování 1 paré restaurátorské zprávy

Podmínky
vyúčtování:

Ostatní:

Konzultace a rady, jak správně vyplnit žádost:
Doporučujeme žadatelům využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném
předstihu před jejím finálním podáním. Konzultaci je možné provést
prostřednictvím
emailu na
adrese
lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz
či markteta.chumlenova@kraj-lbc.cz, telefonicky nebo osobně na odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1427. Konzultací
žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést
k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad.

Pod odkazem http://dotace.kraj-lbc.cz/72-Zachrana-a-obnova-pamatek-vLibereckem-kraji-r388849.htm, bod 3 „Vyplňte formulář žádosti včetně
případných příloh“ naleznete také materiál „Několik doporučení
pro správné vyplnění a podání žádosti“, který obsahuje užitečný návod, jak
správně vyplnit žádost o dotaci.
Hodnocení přijatých žádostí:
Prvotní kontrolu zaměřenou na administrativní soulad předložené žádosti
o dotaci provádí správce programu z odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu. V rámci tohoto hodnocení je kontrolováno, zda jsou
elektronická a písemná verze žádostí totožné, zda podaná žádost obsahuje
všechny povinné přílohy, zda se v rozpočtu projektu objevují pouze způsobilé
výdaje dle podmínek programu apod. V rámci hodnocení může být žadatel
vyzván k upřesnění nebo vysvětlení některých informací uvedených v žádosti
(v souladu s body 6.7 – 6.9 Statutu Dotačního fondu LK).
Následně žádosti, které prošly kontrolou administrativního souladu
s podmínkami programu, hodnotí dle nastavených hodnotících kritérií
programu hodnotící komise složená ze 3 zástupců Výboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Zastupitelstva LK, 1 zástupce z řad odborné
veřejnosti a 1 zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajského úřadu libereckého kraje. Poté jsou návrhy předloženy k projednání
Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva LK.
Z programu budou podpořeni jednotliví žadatelé podle výše dosaženého
bodového hodnocení maximálně do výše celkové alokované částky určené
na program. Úspěšným žadatelům s dostatečným počtem bodů bude
přiznána dotace v plné požadované výši. V případě rovného bodového
ohodnocení více žadatelů a nedostatečné alokované částky pro poskytnutí
dotace z daného programu může být dotace žadatelům snížena. K jinému
krácení požadované výše dotace, např. z důvodu uspokojení většího počtu
žadatelů, v rámci hodnocení nedochází. Žadatelé s nedostatečným počtem
bodů tak zůstávají v plné míře neuspokojeni.
V rámci schvalování projektů bude vytvořen zásobník projektů (viz bod 6.12
a 6.13 Statutu Dotačního fondu LK). Hodnotící orgán je oprávněn navrhnout
Zastupitelstvu schválení zásobníku projektů pro projekty, na které nedostačuje
finanční alokace daného programu. Tvorbu zásobníku projektů navrhuje
hodnotící orgán při hodnocení projektů předložených do daného programu a
schvaluje ho Zastupitelstvo kraje současně s rozhodnutím o přiznání či
nepřiznání podpory jednotlivým projektům. Zastupitelstvo u projektů
v zásobníku dále rozhoduje o poskytnutí dotace v pořadí dle výše bodového
hodnocení a maximálně do výše alokace.
O poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo Libereckého kraje
po předchozím odsouhlasení Radou Libereckého kraje a doporučení Výboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva LK. Výsledky
hodnocení mohou být žadateli sděleny nejdříve po příslušném jednání
Výboru. Žadatel má možnost se zúčastnit jednání Zastupitelstva LK,
na kterém se bude o poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhodovat.
V případě, kdy je žadatelem, resp. příjemcem dotace osoba odlišná
od vlastníka dotčené kulturní památky (na základě uděleného souhlasu
s realizací prací – viz příloha žádosti), nese odpovědnost za realizaci prací
a dodržení podmínek čerpání dotace tento příjemce.

Příjemce má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný
projekt byl podpořen Libereckým krajem. Příjemce se zavazuje k tomu, aby
po dobu realizace projektu umístil na objektu, v němž/na němž je projekt
realizován, na viditelném místě logo Libereckého kraje.
Program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji je
v souladu s platnými předpisy: „Statut Dotačního fondu Libereckého
kraje“, a „Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Libereckého kraje“. Žadatel je povinen se s nimi seznámit.
1) Nedílnou součástí výzvy je Příloha č. 1 – vzor hodnotícího formuláře programu.
2) Na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a poskytnutím dotace
z programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů

Příloha č. 1

Číslo a název oblasti podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch
/ programu
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Číslo vyhlášení programu, příp. rok vyhlášení
2022
část II. - hodnocení správce
oblasti podpory

část I. - informace o projektu

Poř.
číslo

celkem:

Žadatel

Název projektu

Účel projektu

Výstupy projektu

Celkové
výdaje
projektu

Požadovaná výše
dotace
Kč

%

0,00

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis………………….

Administrativní soulad
(projekt je v souladu
s účelem a podmínkami
programu a je způsobilý pro
další hodnocení) ANO/NE

část III. - hodnocení komise

Závazná
kritéria
hodnocení
(body)

Specifická
kritéria
hodnocení
(body)

Celkový
počet bodů

