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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 88
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/18 -   rozhodnutí o poskytnutí dotací z 
Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, 
výrobců a tradičních řemesel

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. s navýšením alokace v rámci vyhlášeného programu 2.5 – Podpora regionálních 
výrobků, výrobců a tradičních řemesel z původní částky 1.600.000 Kč na konečnou 
výši 1.718.118,70 Kč

2. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 201/18, kterým se upravují 
specifické ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a 
evropských projektů v úhrnné výši 1.718.118,70 Kč a to:

a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, 
výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.718.118,70 Kč

b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2. 5 –
Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.718.118,70 
Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu 
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 5 – Podpora 
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v úhrnné výši 1.718.118,70 Kč, 
níže uvedeným subjektům do výše:

Poř. číslo 1
IČO 65194918

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Jaroslav Bulva, Vyskeř

Název 
projektu

Biofarma ARNOŠTICE 2018

Účel projektu
Projekt je zaměřen na zlepšení materiálního zázemí pro chov skotu, pěstování
ovoce a zpracování zemědělských produktů na farmě žadatele.

Parametry 
projektu

lopata s přidržovačem (nástavec na nakladač traktoru) - ks - 1
nerezový stůl (2ks x 2m) a dřez, přesné váhy, digestoř - soubor - 1
akumulátorové nůžky na údržbu sadu - ks - 1
certifikace ekologického zemědělství (roční kontrola) - ks - 1
oprava a údržba strojů, nástrojů a vybavení - soubor - 1
poplatek správci značky (náklady na spol. propagaci) - ks - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

140.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

50,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019
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Poř. číslo 2
IČO 88091074

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Pavla Petrnoušková, Raspenava

Název 
projektu

Střípky regionu V.

Účel projektu
Projekt plynule navazuje na nabídku produktu Krasohrátky rozšířením o další
druhy.S tím souvisí jejich prezentace a účast na propagačních akcích,a to i za 
hranicemi regionu.Uvedené skutečnosti vedou k profesionalizaci,k rozvoji firmy.

Parametry 
projektu

Prezentace na propagačních akcích - ks - 17
Produktové štítky s logem - ks - 3000
Poplatek správci značky, webu, domény - ks - 3
Materiál na workshopy - soubor - 1
Pořízení strojů, nástrojů a vybavení - soubor - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

140.475

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

49,84

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 3
IČO 13167812

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Jan Hradecký, Libštát

Název 
projektu

Podpora reg.výrobce českého česneku z Podkrkonoší

Účel projektu
Doplnění skladovacího prostoru o mobilní přepravkový systém s ventilátory. 
Doplnění prodejního místa o prodejní stoly. Oprava oplocovacího systému na pole s 
česnekem- výměna lanka. Posezóní GO sklizeče česneku.

Parametry 
projektu

Mobilní skladovací přepravkový systém - ks - 1
Oplocovací lankový systém - ks - 1
Ventilátory - ks - 2
Prodejní stoly - ks - 3
Oprava sklizeče česneku - ks - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

100.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019
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Poř. číslo 4
IČO 65648153

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Kamila Dvořáková, Mimoň

Název 
projektu

Kozí stezkou

Účel projektu
Rozvoj kulturního dědictví LBC kraje, zvýšení atraktivity oblasti pro turistický ruch, 
propagace české regionální práce a výrobků.

Parametry 
projektu

Pořízení strojů, nástrojů avybavení - ks - 3
Pořízení reklamního skládacího stojanu - ks - 1
Pořízení razítek s novým logem a logem RP - ks - 2
Pořízení propagačních letáků - ks - 2000
Pořízení etiket a samolepek s logem RP - ks - 2000
Účast na propagačních akcích - ks - 21 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

32.800

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

22.960

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 5
IČO 22901884

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Papyrea, z.s., Zdislava

Název 
projektu

Ruční papírna Zdislava

Účel projektu
Účelem projektu je další rozšíření výroby ručního papíru, tisku, osvěta a 
informovanost o potenciálu téměř zaniklého tradičního řemesla.

Parametry 
projektu

řezačka na papír - ks - 1
wokshopový stan - ks - 1
ruční tiskařský stroj - ks - 1
účast na veletrzích - akce - 2
vrtáky na papír - set - 1
oprava káď - ks - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

99.850

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

69.895

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 6
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IČO 45525919
Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Jana Albrechtová, Horní Branná

Název 
projektu

Výroba tašek, textilních výrobků

Účel projektu
nákup žehličky, stroje overlock, pronájem plochy a prostor na regionálních 
řemeslných jarmarcích,farmářských trzích apod., opravy a údržba strojů

Parametry 
projektu

nákup žehličky - ks - 1
opravy a údržba strojů, nástrojů a vybavení - ks - 4
pronájem plochy,prostoru na regionálních řemeslných jarmarcích - ks - 6
nákup overlocku - ks - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

26.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

18.200

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 7
IČO 68447345

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Jana Křížová, Liberec

Název 
projektu

Navýšení skladové kapacity prodejny regionálních výrobků Zdravínko

Účel projektu
Rozšíření nabízeného sortimentu místních regionálních výrobků a výrobců,  
podpora prodeje místních regionálních výrobků

Parametry 
projektu

chladící box - ks - 1
chladící jednotka - ks - 1
etikety - set - 1
materiál na předváděcí akce - akce - 6
aktualizace a údržba webových stránek - měsíc - 12
poplatek za webhosting a správu domény - měsíc - 12 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

100.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 8
IČO 05228280

Příjemce 
dotace/ 

Double Brew s.r.o., Liberec



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 5 / 17

žadatel
Název 

projektu
Kold Brew Lemonade

Účel projektu Rozšíření výrobny a podpora regionálních výrobků

Parametry 
projektu

Plnička bag in box - ks - 1
Příslušenství k plničce - set - 1
Etiketovačka - ks - 1
Nerezová nádrž - ks - 2
Svíčkový filtr - ks - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

100.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 9
IČO 68970838

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Richard Matějka, Lázně Libverda

Název 
projektu

Atelier EDGART - výroba a propagace lněných výrobků 3.

Účel projektu
Záměrem je pokračování v propagaci atelieru a regionální značky /výstavy a 
prezentace/, pořízení propagačních materiálů, aktualizace e-shopu a internetových 
stránek, pořízení strojů, nástrojů a vybavení dílny .

Parametry 
projektu

pronájem ploch na trzích - akce - 8
pořízení strojů, nástrojů a vybavení dílny - kus - 11
aktualizace e-shopu a internetových stránek - kus - 1
pořízení propagačních materiálů - kus - 1000

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

106.600

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

50,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

53.300

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 10
IČO 05388384

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Břetislav Jansa, Turnov

Název 
projektu

Podpora výroby a propagace řezbářské tvorby

Účel projektu Zefektivnění rukodělné řezbářské tvorby a její propagace v rámci osvědčení
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"Regionální produkt Český ráj".

Parametry 
projektu

Nákup nástrojů pro řezbářskou tvorbu - ks - 5
Nákup řezbářských nástrojů pro vedení workshopů - ks - 5
Účast na výstavách a prodejních akcích - ks - 3

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

45.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

31.500

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 11
IČO 69389527

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Petr Klamt, Zásada

Název 
projektu

Podpora výroby a prezentace tradičního řemesla  lisovaných perlí

Účel projektu

Nákup a modernizace nástrojů, vybavení pro výrobu lisovaných perlí. Úhrada 
poplatku správci značky regionální produkt Jizerské hory a za  vedení e-shopu. 
Pořízení forem, plynové elektrocentrály, uspořádání dvou workshopů na 
jednodenních akcích v LK.

Parametry 
projektu

E-shop poplatek webhosting - měsíců - 4
Poplatek správce značky - poplatek - 1
E-shop poplatek doména - měsíců - 4
Workshopy - rokajl - kg - 3
Elektrocentrála (LGP/NG) - ks - 1
Sklářské formy ocel - ks - 4
Renovace sklářských forem (tvrdokov) - ks - 2
Sklářské formy tvrdokov - ks - 2 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

46.054

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

32.237,90

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 12
IČO 66655269

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Marie Prokopová, Česká Lípa

Název 
projektu

Atelier DOGALA - originální pletená móda z první ruky

Účel projektu Účelem projektu je úhrada výdajů na pořízení prodejního stánku, pořízení
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propagačních předmětů, pořízení nového motoru a stojanu do strojního zařízení
návrhářské dílny a zřízení webových stránek a webhostingu.

Parametry 
projektu

motor do pletacího stroje Brother - ks - 1
vývěsní cedule na dům - ks - 1
cedule typu A - ks - 2
zřízení webových stránek a webhostingu - ks - 1
reklamní letáky - ks - 3000
prodejní stánek - ks - 1
stojan k pletacímu stroji - ks - 1
roll up - ks - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

76.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

53.200

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 13
IČO 65070119

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Mgr. Miloš Zástěra, Vratislavice nad Nisou

Název 
projektu

Vybavení potravinářského provozu Zástěra 2018

Účel projektu
Účelem projektu je zefektivnění balení regionálních produktů Vratislavická
medovina

Parametry 
projektu

zátkovací zařízení Mraka NTB - ks - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

39.950

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

67,59

Požadované
prostředky 

(Kč)

27.000

Termín 
realizace 
projektu

1.8.2018 - 30.5.2019

Poř. číslo 14
IČO 74215337

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Rostislav Rakušan, Smržovka

Název 
projektu

Stroj pro leštění a čištění šperků pomocí odstředivé metody.

Účel projektu
Tento stroj mně pomůže doleštit šperky v místech, kam se ručně nedostanu. Koupě
tohoto stroje zvýší kvalitu výrobku. Navazuje v pracovním procesu na dotaci 2017.

Parametry ECO Mini Dry - kus - 1
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projektu
Celkové

plánované
náklady 

projektu (Kč)

25.737

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

18.016

Termín 
realizace 
projektu

1.9.2018 - 30.4.2019

Poř. číslo 15
IČO 62239295

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Eva Macháčková, Stráž pod Ralskem

Název 
projektu

Nákup průmyslového šicího stroje overlock

Účel projektu
Možnost specializovat se na hromadné zakázky pro svatební salóny, taneční a 
umělecké školy, které s běžným overlock-strojem nelze realizovat.

Parametry 
projektu

Průmyslový šicí stroj overlock - ks - 1
Komponent ke stroji na rolovací steh - ks - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

19.300

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

13.510

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.9.2018

Poř. číslo 16
IČO 16829905

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Jan Cidrych, Liberec

Název 
projektu

Dárkové předměty s motivy Libereckého regionu

Účel projektu
Účelem projektu je zlepšení podmínek pro propagaci a prodej výrobků
prezentujících Liberecký kraj.

Parametry 
projektu

webová prezentace - rok - 1
eshop - rok - 1
prodloužení domény porcelan-glass.cz - rok - 1
prodloužení domény suvenyryliberec.cz - rok - 1
poplatek správci značky - ks - 1
pořízení etiket, samolepek, obtisků - ks - 5000 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

83.500
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Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

58.450

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 17
IČO 04403487

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Cukrářství a pekařství Růžodol, s.r.o., Liberec

Název 
projektu

MEDOVNÍKY Z TRADIČNÍCH SUROVIN

Účel projektu
Projekt se zabývá výrobou tradičních medovníků a jiných cukrářských produktů s 
použitím medovníkových plátů z kvalitních českých surovin a jejich prosazením se 
na trhu v Liberci a okolí.

Parametry 
projektu

provoz e-shopu - měsíc - 12
elektrický robot na šlehání - kus - 1
drobné pekařské vybavení výrobny - kus - 5
propagační tabule (polep) - kus - 2
tablet - kus - 1
tiskárna na tisk paragonu - kus - 1
účast na prodejní a propagační akci - den - 5
pořízení etiket - druh - 4
aktualizace e-shopu - modul - rozšíření - 8

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

100.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 18
IČO 11418834

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Květuše Strunová, Bílý Potok

Název 
projektu

Rozvoj keramické dílny a zachování tradičního řemesla

Účel projektu
Projekt přímo navazuje na předešlý. Oprava pece mi umožní pokračovat v tvorbě a 
výrobě. Pomůze mi prezentovat práci široké veřejnosti, snadno nabídnout výrobky k 
radosti a užitku.Pořádat workshopy pro děti a dospělé.

Parametry 
projektu

oprava malé pece - kus - 1
aktualizace e-shopu - kus - 1
materiál pro workshop - soubor - 1
nákup stánku - kus - 1
propagační letáky - kus - 1000
polatek správci značky - kus - 1
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výstavy-prodejní plochy - akce - 7
Celkové

plánované
náklady 

projektu (Kč)

100.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 19
IČO 70216894

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Tomáš TESAŘ, Jablonec nad Nisou

Název 
projektu

POL ENO

Účel projektu

Nákup stroje a příslušenství do dílny pomůže 3 spřáteleným řemeslníkům a 
designérům rozšířit výrobu originálních dřevěných zvířátek POL ENO, která
pokračuje už 5 rokem. Přípěvek na účast v rámci design marketu potom zvýší
povědomí o značce v rámci ČR.

Parametry 
projektu

Masivní soustruh na dřevo - ks - 1
Příslušenství k soustruhu - ks - 2
Účast na veletrhu - poplatek - ks – 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

70.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

49.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 31.12.2018

Poř. číslo 20
IČO 87346389

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Stárek David , Liberec

Název 
projektu

Rozvoj výroby a podpora prodeje

Účel projektu zlepšení podmínek při výrobě a intenzivnější propagace prodeje výrobků

Parametry 
projektu

Ponorný mixér - ks - 1
mixér na smoothie - ks - 1
propagační letáky - ks - 7000
oprava a údržba strojů - ks - 3
Konvice na mléko 5 l - ks - 8
Konve na mléko 25l - ks - 4
Sprcha na oplach nádobí - ks - 1
Váha - ks - 1 
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Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

97.422

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

68.195,40

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 21
IČO 61313874

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Hana Šlocarová, Liberec

Název 
projektu

Prezentace a podpora ruční tvorby Hany Šlocarové 2018-2019

Účel projektu
Zlepšení propagace, prodeje a prezentace Libereckého kraje formou výrobků ruční
tvorby Hany Šlocarové. Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních 
řemesel.

Parametry 
projektu

účast na propagačních akcích - akce - 9
provoz a aktualizace webových stránek - soubor - 1
rozšíření webového portfolia - soubor - 1
pracovní stroj pod šicí stroj - ks - 1
úložné prostory pro materiál a výrobky - soubor - 1
etikety - ks - 1000
zdravotní židle k šicímu stroji - ks - 1
krejčovské nůžky - ks - 1  

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

100.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 22
IČO 71876413

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Soňa Anna-Marie Fišerová, Poniklá

Název 
projektu

Přádelna - rozvoj

Účel projektu Rozšíření možností ukázek při workshopech a povědomí o zpracování ovčí vlny.

Parametry 
projektu

řemeslný kurz dlouhodobý - ks - 2
trh - ks - 6
přednáška - ks - 2
workshop - ks - 8
e-shop - ks - 1 
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Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

59.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

69,50

Požadované
prostředky 

(Kč)

41.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 23
IČO 05467055

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Monika Sluková, Huť

Název 
projektu

Na křídlech snů

Účel projektu
Dovybavení šicí dílny a zviditelnění vlastních výrobků a značky Regionální produkt 
na internetu, pomocí webových stránek, i mezi širší veřejnost.

Parametry 
projektu

Šicí stroj Lada Q60B + extra příslušenství - ks - 1
Notebook HP 15 (15-bw053nc) - ks - 1
Pořízení a úprava fotografií pro webovou prezentaci a tištěné propagační materiály 
- ks - 1
Tvorba webových stránek - ks - 1
Tvorba a tisk letáků - ks - 1000
Úhrada poplatku správci značky - ks - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

97.305

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

68.113,50

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 24
IČO 72719664

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Ladislav Sluka, Huť

Název 
projektu

Zátiší s nábytkem

Účel projektu
Pořízení drobného dílenského vybavení. Předpříprava a tvorba propagačních 
předmětů.

Parametry 
projektu

Utahováky ocelové - Knechty - ks - 6
Teslice - ks - 2
Řezbářská dláta - ks - 2
Pořízení a úprava fotografií na tištěné propagační materiály - ks - 1
Grafická příprava a tisk reklamních tabulí - ks - 5
Grafická příprava a tisk prezentačního katalogu - ks - 40
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Poplatek správci značky - ks – 1
Celkové

plánované
náklady 

projektu (Kč)

96.987

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

67.890,90

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 25
IČO 64052923

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

RAUTIS, a.s., Poniklá

Název 
projektu

Perličkové ozdoby z Poniklé - podpora prodeje a modernizace vybavení ve výrobě 3

Účel projektu
Podpora nám umožní lépe rozvíjet výrobu a prodej. Díky podpoře se nám daří
udržovat stávající a vytvářet nová pracovní místa - hl. v oblasti brigád a domácí
práce.

Parametry 
projektu

pronájem ploch na trzích - den na akci - 100
pořízení etiket - kus – 60.000
pořízení dmychadla - kus - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

237.400

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

29,49

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 26
IČO 46712518

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Kitl s.r.o., Jablonec nad Nisou

Název 
projektu

Kittelova apatyka

Účel projektu
Informace, prodej a výroba produktů Kitl. Propagace Kittelova muzea a osobnosti 
doktora Kittela.

Parametry 
projektu

nájemné stánků Kittelova apatyka - ks - 3
pořízení strojů, nástrojů a vybavení do výroby Kitl - ks - 1
údržba a aktualizace webových stránek a e-shopu www.kitl.cz a www.eligin.com -
ks - 1
opravy a údržby strojů, nástrojů a vybavení ve výrobě Kitl - ks - 1
pořízení etikety s logem značky - ks - 1000

Celkové
plánované

234.000
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náklady 
projektu (Kč)
Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

29,92

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 27
IČO 70217025

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

PETR KVĚTOSLAV VESELÝ, Jenišovice

Název 
projektu

NÁKUP  STROJOVÉHO VYBAVENÍ K ROZŠÍŘĚNÍ NABÍDKY  DŘEVĚNÝCH 
PRUDUKTŮ - rozšíření sortimentu

Účel projektu
Rád bych vyráběl nové produkty. A to přesně zdokonalení výroby dřevěných misek 
a jídelního náčiní, které vytvářím zejména z místních dřev, stromů, větví, kořenů. 
Rozšíření výroby  na malé dřevěné soustružené náušnice, korálky, ozdoby.

Parametry 
projektu

Holzmann HBS 400 Pásová pila na dřevo 230V - ks - 1
Pilový pás - ks - 4
Otočný hrot s kuželem - ks - 1
Pevná luneta pro soustruh - ks - 1
Unášecí hlava - ks - 1
Stolní soustruh OPTIturn TU 1503 V - ks - 1
Rychloupínací hlavička - ks - 1
Soustružnické nože - ks - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

60.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

42.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 28
IČO 40269019

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Josef Mrňák, Hejnice

Název 
projektu

Zlepšení výroby dřevěných šperků

Účel projektu
Pořízením pásové pily dojde ke snížení spotřeby materiálu drahých tropických dřev 
a zrychlení výroby dřevěných šperků.

Parametry 
projektu

pásová pila - ks - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

17.500
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Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

12.250

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 31.10.2018

Poř. číslo 29
IČO 26672472

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Sdružení TULIPAN, z.s., Liberec

Název 
projektu

TULIPAN regionálním výrobcem 2018

Účel projektu
Podpora propagace regionálních produktů na prodejních trzích- výrobků chráněné
dílny nesoucí značku regionální produkt Jizerské hory, realizace workshopů a 
pořízení vybavení související s evidencí a prodejem regionálních produktů.

Parametry 
projektu

účast na prodejních trzích - den - 20
komunikační a dobíjecí jednotka - ks - 3
přenosný terminál - ks - 3
EET tiskárna účtenek - ks - 2
tiskárna čárových kódů - ks - 1
materiál pro workshopy - soubor - 1 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

128.500

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

49,03

Požadované
prostředky 

(Kč)

63.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 30
IČO 27312453

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

PROMINENT CZ s.r.o., Brniště

Název 
projektu

Tvorba a aktualizace internetových stránek

Účel projektu Vytvoření nové internetové prezentace firmy.
Parametry 
projektu

internetová prezentace firmy - ks - 1

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

100.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

70,00

Požadované
prostředky 

70.000
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(Kč)
Termín 

realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo 31
IČO 26636328

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Liberec

Název 
projektu

Uvádění výrobků o.s. D.R.A.K. na trh prostřednictvím kvality a certifikace

Účel projektu
O.s. D.R.A.K. z.s. zaměstnává osoby se ZP a vyrábí textilní výrobky. Vybrali jsme 
dva výrobky, které získaly Certifikát Regionální produkt Jizerské hory a chtěli 
bychom zajistit jeho vyšší míru kvality a Certifikaci k dalšímu prodeji.

Parametry 
projektu

Certifikace výrobku - hračka/taška - atesty, zkoušky - 8
Opravy a údržba: strojů, nástrojů, vybavení - četnost - 3
Šicí stroje - ks - 2 

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

102.000

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

68,63

Požadované
prostředky 

(Kč)

70.000

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 31.12.2018

Poř. číslo 32
IČO 48267201

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o., Liberec

Název 
projektu

Formy na žitný chléb

Účel projektu
Pořízení forem na pečení Žitného chleba baleného, 210g, který získal v minulém 
roce ocenění Výrobek roku 2017 Libereckého kraje

Parametry 
projektu

formy na chléb - ks - 380

Celkové
plánované

náklady 
projektu (Kč)

136.800

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu (%)

50,00

Požadované
prostředky 

(Kč)

68.400

Termín 
realizace 
projektu

1.7.2018 - 30.9.2018
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4. s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu 
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 Podpora 
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel níže uvedeným subjektům z 
důvodu nesouladu podané žádosti s podmínkami vyhlášenými v programu:

Poř
. č.

Příjemce 
dotace/ 
žadatel

IČ Název projektu Důvod nesouladu žádosti

33 Nosek Jan Obnova a modernizace 
strojů, nástrojů a nářadí

Žadatel není v okruhu způsobilých 

žadatelů - je FO nepodnikající.

34 Mgr. Jiří
Štágl

14642506 Oprava strojů Nedoručení tištěné verze žádosti dle 
podmínek vyhlášeného programu 2.5.

35 Iveta 
Valentová

43529887 rozšíření výroby-figurální
keramika s vazbou na 

Český ráj

Nedoručení tištěné verze žádosti dle 
podmínek vyhlášeného programu 2.5.

5. se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 
programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

a  u k l á d á

Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální 
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu kraje:

1. ke schválení navýšení alokace v rámci vyhlášeného programu 2.5 – Podpora regionálních 
výrobků, výrobců a tradičních řemesel z původní částky 1.600.000 Kč na konečnou výši 
1.718.118,70 Kč

Termín: 26. 06. 2018

2. ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/18 a vzor smlouvy o 
poskytnutí dotace z Dotačního fondu, programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, 
výrobců a tradičních řemesel

Termín: 26. 06. 2018

3. k rozhodnutí poskytnutí/neposkytnutí dotací výše uvedeným subjektům.

Termín: 26. 06. 2018


