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13. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.07.2018 
 

Pořadí jednání č. 38 
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 244/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotace z 
projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“, program „Asistenční vouchery 
Libereckého kraje“ 
 
Rada kraje po projednání 

s o u h l a s í  

1.  se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 244/18, kterým se upravují specifické 
ukazatele ve výdajové kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního 
rozvoje a evropských projektů, v úhrnné výši 250.000 Kč bez dopadu na celkový objem 
kapitoly, a to: 

      a) snížením nerozepsaných rezerv v projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ o 
celkovou částku 250.000 Kč, 

      b) navýšením, zavedením nového ukazatele v programu „Asistenční vouchery 
Libereckého kraje“ ve výši 250.000 Kč, 

2.  s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart akcelerátor 
Libereckého kraje, program „Asistenční vouchery Libereckého kraje“, v úhrnné výši 
250.000 Kč níže uvedenému subjektu na projekt do výše: 

Poř. číslo 1. 

IČ 61389021 

Příjemce dotace/ žadatel Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 

Právní forma ústav 

Název projektu Příprava projektové žádosti NCK1 

Účel projektu Zpracování dotačního projektu do programu 
Národních center kompetence TA ČR.  
Projekt je zaměřen na vybudování úzce 
spolupracujícího týmu akademických specialistů a 
průmyslových partnerů v tématech fotonové a 
elektronové optiky. Cílem je propojení partnerů, 
transfer technologií, dále dojde k vysoce efektivnímu 
využívání kapacit drahých unikátních přístrojů a 
propojení teoretického backgroundu s aplikační 
sférou. Cílem je dosáhnout vysoké 
konkurenceschopnosti ČR v sektorech s tradičně 
vysokou přidanou hodnotou. 

Parametry projektu Zpracování projektové přihlášky do programu Národních 
center kompetence I. 

Celkové plánované náklady projektu (Kč) 294.118,- 

Podíl dotace na nákladech projektu (%) 85 

Dotace v maximální výši (Kč) 250.000,- 

Investice/Neinvestice Neinvestice 

Termín realizace projektu 27. 3. 2018 - 20. 6. 2018 
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3.  se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Asistenční vouchery 
Libereckého kraje, 

a  u k l á d á  

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

1.  ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 244/18 a vzor smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart akcelerátor 
Libereckého kraje, program „Asistenční vouchery Libereckého kraje“, 

Termín: 28. 08. 2018 

2.  k rozhodnutí poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu. 

Termín: 28. 08. 2018 


