
Záznam z jednání MAS LK k půjčce Libereckého kraje: 5.5.2015 od 13 hod. 

Přítomni: 

Liberecký kraj, ORREP: Mgr. M.Otta, J. Suchánková 

MAS LK: D. David, J.Doubnerová 

1) Jednání ke krajské půjčce 

Závěry z jednání MAS LK (forma podpory – půjčka, způsob rozdělení mezi MAS) byly projednány a ze 

strany LK přijaty. 

Na podnět D.Davida bude půjčku projednávat už červnová rada (2.6.) a zastupitelstvo (23.6.), což 

znamená, že podklady je nutné mít připraveny do 20.5.: 

a) Je bezpodmínečně nutné, aby měly MAS do 19.5. splněny povinnosti ze smlouvy – předložit LK 

rozhodnutí SZIF k jednotlivým etapám a monitorovací zprávy. 

Současný stav: 

 Oznámení o schválení platby Monitorovací zprávy 

OPS pro Český ráj Z roku 2012 předloženo jen z 13.6., 
ostatní v pořádku předloženo 

V pořádku 

MAS Brána do ČR předloženo naposledy z 9.7.2012, 
pozdější chybí 
 

Chybí všechny 

LAG Podralsko Z roku 2014 předloženo jen z 31.3. Chybí 2013 - 2014 

MAS Frýdlantsko Předloženo naposledy 7.10.2011 Chybí všechny 

MAS Podještědí Předloženo naposledy 14.3.2012 Chybí všechny 

MAS Přiďte pobejt Předloženo naposledy 15.11.2011 Chybí všechny 

Vzhledem k požadavku smlouvy předkládat tyto dokumenty do 30 dnů po obdržení nebo předložení 

SZIF není možné poslat tyto dokumenty přes podatelnu ani elektronicky – je nutné je osobně 

předat J.Suchánkové a na titulní stranu napsat obyčejnou  tužkou datum obdržení/předložení + 30 

dnů. 

b) Nejpozději do 22.6. vrátit současnou půjčku (je to o týden dřív než podle dodatku – vzhledem 

k možnosti mít další půjčku už v červenci, to není špatné: druhá možnost je nechat si stávající 

půjčku do 30.6. a další mít až v září – říjnu). 

 

c) Žádost se bude předkládat elektronicky, na formuláři standardní žádosti o dotaci, která 

vzhledem k legislativě prochází úpravami a bude k dispozici během příštího týdne. Pak bude 

nutné ji vyplnit a odeslat elektronicky (standardně), resp. podepsanou statutárním zástupcem a 

poštou/podatelnou do 20.5. 

Návod k vyplnění: 

Správce oblasti podpory Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

Oblast podpory Regionální rozvoj 

Program Ostatní 

Žadatel (jasné) 

Informace dle § 10 zák. 250/2000 (nové ) NE 

Název projektu Název vaší SCLLD 

Termín realizace Zahájení: 1.7.2015, ukončení: 30.6.2023 

Informace o projektu: účel Předfinancování provozních nákladů na realizaci SCLLD – 



poskytnutí bezúročné návratné půjčky na předfinancování 
provozní dotace z IROP 

Výstupy parametrů projektu: název Rozvojová strategie území (SCLLD) 

Měrná jednotka Dokument 

Hodnota parametru 1 

Odůvodnění žádosti Žádost o půjčku zdůvodňujeme způsobem financování 
provozních nákladů (zpětné proplácení) a chybějícími 
vlastními zdroji MAS jako neziskové organizace  

Zdroje na zajištění: podíl LK celkem Částka podle rozdělení – viz tabulka – v řádku „Dotace 
z Libereckého kraje“ a v roce 2015 (ostatní pole nulová). 
Načíst by se mělo „podíl Libereckého kraje“ 100% 

Finanční rozvaha projektu Vyplnit pouze řádek Neinvestice – Ostatní náklady, v plné 
výši půjčky v roce 2015 

Prohlášení Podepisuje statutární zástupce  

Přílohy Žádné nepředkládáme 

 

 Rozdělení půjčky: 

MAS Fixní část Počet obcí Podíl dle obcí Celkem/des.Kč 

Achát 100.000 37 218718 318720 

LAG Podralsko 100.000 52 307388 407390 

Přiďte pobejt 100.000 22 130049 230050 

Frýdlantsko 100.000 18 106403 206400 

Podještědí 100.000 27 159605 259610 

Rozvoj Tanvaldska 100.000 15 88670 188670 

OPS pro Český ráj 0 10 59113 59110 

Brána do Českého ráje 0 22 130050 130050 

Český sever Půjčky se vzdává (mail z 4.5.) 

 1.800.000 

 

Smlouvy budou připraveny tak, že MAS, která neuspěje při standardizaci, popř. při předložení SCLLD, 

bude povinna půjčku vrátit (půjčka bude vázána na realizaci SCLLD). 

2) Informace o dotaci ze strany Libereckého kraje 

V rozpočtu jsou připraveny prostředky na podporu MAS v období 1.7.2015 – 30.6.2016 ve stejné výši 

a k rozdělení stejným klíčem, jako byla předchozí dotace (120.000/MAS se sídlem v LK, 60.000/MAS 

se sídlem mimo LK). 

Harmonogram přidělení: 

a) Po 30.6. předloží MAS vyúčtování běžící dotace se všemi dokumenty, které jsou požadovány 

b) Srpnové zastupitelstvo formálně schválí přidělení další dotace 

c) Jakmile bude vyúčtování předchozí dotace v pořádku, připraví J.Suchánková smlouvy na další 

dotaci. Zaslání peněz na účet lze předpokládat v září – říjnu. 

d) Žádost se bude předkládat opět přes elektronický dotazník. Podrobné informace si každá 

MAS upřesní s J.Suchánkovou. 

Zapsala J.Doubnerová, 5.5.2015 


