
Dotační prostředky z rozpočtu Libereckého kraje 2017 
 

 

Dne 31. ledna 2017 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje vyhlášení a podmínky 

dotačních programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně 

historický průzkum pro rok 2017. Podmínky včetně vzorových příloh a doporučení, jak 

správně vyplnit žádost o dotaci, naleznete na elektronické úřední desce krajského úřadu 

v sekci dotace nebo na následujících odkazech: 

 

Program 7.2 - Záchrana a obnova památek 

Minimální částka, o níž lze žádat je 40.000 Kč, maximální pak 300.000 Kč a může činit 

maximálně 70 % celkových výdajů. Žádosti se podávají jak v elektronické, tak v písemné 

podobě. 

Podmínky programu a text výzvy včetně žádosti najdete na:  http://dotace.kraj-lbc.cz/72-

Zachrana-a-obnova-pamatek-v-Libereckem-kraji-r388849.htm 

 

Program 7.3 – Stavebně historický průzkum 

Minimální částka, o níž lze žádat je 10.000 Kč, maximální pak 60.000 Kč a může činit 

maximálně 70 % celkových výdajů. Žádosti se podávají jak v elektronické, tak v písemné 

podobě 

Podmínky programu a text výzvy včetně žádosti najdete na:  http://dotace.kraj-lbc.cz/73-

Stavebne-historicky-pruzkum-r388850.htm 

 

 

Doporučuji se s podmínkami a přílohami, zejména se vzorem smlouvy, podrobně seznámit. 

Ve vzoru smlouvy, článku III., naleznete povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace. 

 

Žádosti o dotaci bude možné podávat od 6. do 31. března 2017 do 14 hod.  

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Ing. Terezu Štochlovou, tel.: 485 226 594, mob.: 

739 541 563, e-mail: tereza.stochlova@kraj-lbc.cz. S ní lze žádosti také konzultovat tak, aby 

byly podány bezchybně, a to až do 29. 3. 2017. 

  

 

Upozorňuji na nastavený způsob hodnocení žádostí – tj. bodový systém. To znamená čím více 

bodů, tím větší šance na získání dotace. Ve většině hodnocených kritérií nemůže žadatel 

bodování ovlivnit. Ovšem je to možné u kritéria „Výše spolufinancování projektu ze strany 

Libereckého kraje“.  Získat maximální počet bodů v tomto kritériu je možné tím, že bude 

požádáno o dotační příspěvek, který bude nižší než 30% uznatelných  výdajů. Prosím 

nepodceňujte tuto skutečnost!!!  
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