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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 27. 2. 2018
Dne 27. 2. 2018 se konalo 2. Zastupitelstvo LK v roce 2018. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší
tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání
online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových
stránkách Libereckého kraje:
https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-02-2018-navrh-programu-02-jednanizastupitelstva-2018

1) Bod 18: Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2018
Jedná se o schválení dotací pro městské knihovny v České Lípě, Semilech a Jablonci nad Nisou
v celkové výši 3. 900.000 Kč.

2) Bod 19: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelé tímto schválili přidělení dotací v celkové výši 54.655 Kč osmi úspěšným žadatelům,
jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 19.
3) Bod 21: Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje pro rok 2018
Tento program je určen pro obce do 4.000 obyvatel v působnosti Libereckého kraje nebo svazky
obcí v působnosti Libereckého kraje. Cílem programu je obnova a modernizace stávající
vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl (čistíren odpadních vod,
kanalizačních a vodovodních řadů, vodárenských objektů, náhradních zdrojů pitné vody).
Účelem podpory může být také podpora projektových dokumentací k územnímu rozhodnutí,
stavebnímu povolení, případně ohlášení stavby na výše zmíněné aktivity. Vyhlášení programu v
předloženém znění je navrhováno na 28. února 2018, od tohoto data je zároveň možná
konzultace žádostí. Sběr žádostí bude probíhat v termínu od 3. dubna 2018 do 16. dubna 2018.
Předpokládaný celkový finanční objem pro toto vyhlášení programu je 30.000.000 Kč.

4) Bod 24: Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Účelem je podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních
spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora
osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.
Žádat o podporu v tomto programu mohou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které
zároveň splňují podmínku nositele značky místní produkce: Regionální produkt Český ráj,
Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše –
originální produkt (pouze území LK) nebo jsou držiteli ocenění: Výrobek roku Libereckého
kraje, Regionální potravina Libereckého kraje, Nositel tradice lidových řemesel, Mistr tradiční
rukodělné výroby. Lhůta pro podání žádostí je od 3. do 20. dubna 2018, celkový finanční objem
určený pro tuto výzvu je 1.600.000 Kč.
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