5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.03.2018
Pořadí jednání č. 51
Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 –
oblast cestovního ruchu

Eurocentrum
Jablonec nad
Nisou s.r.o.

IČ/
nar.

Sídlo/
bydliště

Název projektu/
účel projektu

25412604

Jiráskova 7
466 01
Jablonec nad
Nisou

Realizace veletrhu
Euroregion Tour
2018

Veletrh, počet
návštěvníků
3500

71180451

U Jezu 573/2
460 01
Liberec

Marketingové
aktivity Sdružení
pro rozvoj
cestovního ruchu

Počet
účastníků - 15

Dotace
ve výši v
Kč

100.000

De minimis

Příjemce/
forma

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Termín
realizace
projektu

Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuálních
žádostí v úhrnném objemu 150.000 Kč na podporu cestovního ruchu v Libereckém kraji
těmto příjemcům v tomto rozsahu:

1.1. – 30.4.
2018

ano

Sdružení pro
rozvoj
cestovního
ruchu v
Libereckém
kraji/zájmové

sdružení
právnických
osob

50.000

1.3.- 30.11.
2018

ne

schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1668/2018, na projekt „Realizace veletrhu
Euroregiontour 2018“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Eurocentrem Jablonec nad
Nisou s.r.o., IČ: 25412604, se sídlem Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou,
b)

smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1670/2018, na projekt „Marketingové
aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a
Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, IČ: 71180451, se sídlem U
Jezu 573/2, 460 01 Liberec,

souhlasí
a) s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na základě
individuálních žádostí v úhrnném objemu 1 950 000 Kč na podporu rozvoje cestovního
ruchu v Libereckém kraji těmto příjemcům v tomto rozsahu:
KČT,
Liberecká
oblast/
pobočný
spolek

GINUSN02

71177884

Jablonecká
562/21
460 01
Liberec I –
Staré Město

Podpora značení a
údržby pěších
turistických tras v
LK

Údržba
turistických tras
– 900 km
Údržba těžkých
prvků – 70ks
Výměna tabulek
a směrovek –
200ks

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

350.000

1.1
30.11.
2018

–
ano
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Krkonoše
– svazek
města
obcí/svazek
města a
obcí

Sdružení
Jizerské
horyturistický
region
Liberecko,
JabloneckoF
rýdlantsko a
Tanvaldsko
/zájmové
sdružení
právnických
osob

Sdružení
Český ráj,
z.s./spolek

70157898

Zámek 1 543
01 Vrchlabí

Podpora rozvoje
turistického
regionu Krkonoše
2018

Naplňování
datového skladu,
databáze
spolupracujících
podnikatelských
subjektů,
závěrečná zpráva
o uskutečněných
aktivitách v roce
2018, statistika,
školení pro
pracovníky
infocenter,
veletrh
cestovního ruchu,
fotografie – 20ks

75057760

Janov nad
Nisou 520
468 11
Janov nad
Nisou

Podpora rozvoje
turistického
regionu Jizerské
hory

Fotografie – 20ks
Tipy na výlety –
12ks
Vložené akce do
Datového skladu
– 24ks

400.000

1.1.- 30.11.
2018

ne

Podpora rozvoje
turistického
regionu Český ráj
v roce 2018

Kalendář akcí –
24 ks
Tipy na výlety –
12ks
Fotografie – 20ks
Soubor
marketingových
aktivit – 1ks

400.000

1.1.- 30.11.
2018

ne

400.000

1.1.- 30.11.
2018

ne

15045838

1.1.
30.11.
2018

–
ne

Turistické noviny
(celoroční) –
1000ks

Sdružení
Českolipsko/

zájmové
sdružení
právnickýc
h osob

Antonína
Dvořáka 335
511 01
Turnov

400.000

75059843

ná
městí T. G.
Masaryka 1,
470 01
Česká Lípa

Podpora rozvoje
turistického
regionu
Českolipsko

Setkání
informačních
center a subjektů
cestovního ruchu
Nákup fotografií
– 20ks
Aktivity pro
rozvoj turistické
nabídky – sada 1

b)

se vzorem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsanými příjemci

a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu cestovního ruchu, kultury, a
památkové péče, předložit poskytnutí dotací a smluv včetně příloh k projednání a ke
schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje
Termín: 27. 03. 2018
GINUSN02

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
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b)

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení výše schválených
smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě
Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zmocněné k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 11. 05. 2018

GINUSN02

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
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