ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
M gr . Dani el Hov ork a, v edoucí odboru
čj.: KUJCK 23264/2011 KHEJ/1

datum: 21. 6. 2011

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážená paní,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15. 6. 2011, týkající se poskytnutí
této informace ve věci:
Poskytuje krajský úřad Jihočeského kraje dotace/granty na zimní úpravu lyžařských běžeckých tratí
v kraji?
Vám sdělujeme toto:
Jihočeský kraj neposkytuje dotaci/grant, ale pouze příspěvek.
•

Co si kraj slibuje od podpory běžeckého lyžování a dotačního titulu?
Jihočeský kraj si od podpory běžeckého lyžování slibuje rozvoj cestovního ruchu. Značené trasy zavedou
obyvatele na zajímavá a významná místa, s nimiž se mohou seznámit pomocí tištěných materiálů. Pozitivní
také je, že se rozvíjí i mezi-krajská a příhraniční spolupráce, neboť některé stopy navazují na sousední území
kraje.

•

V jakém finančním rozsahu jsou dotace poskytovány?
Příspěvek je poskytován ve výši např. 50 000 Kč a 100 000 Kč.

•

Na jaké dokládané náklady se dotace poskytují a jaké subjekty mohou být koncovými příjemci?
Není předem stanoven koncový příjemce, vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvek. Příspěvek je určen na
úpravu a propagaci lyžařských běžeckých stop, není určen jen na zimní úpravu. Po vyčerpání příspěvku,
nejdéle však do konce června (např. sezona 2009/2010, tedy do června 2010) předloží žadatel vyúčtování na
Jihočeský kraj a Zprávu o čerpání příspěvku.

•

Do kdy je termín žádosti na podání podpory úpravy běžeckých tratí na sezónu 2011/2012?
Termín není stanoven, Jihočeský kraj nevypisuje dotační či grantový program pro tuto oblast.

•

Jaké základní podmínky musí žadatel splnit?
Žadatel předloží žádost s podrobným zdůvodněním svého požadavku.

•

Kde se podává žádost o dotaci?
Pokud zájemce chce požádat o příspěvek, žádost zašle na kancelář hejtmana, popř. na odbor regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. Následně rada a zastupitelstvo kraje rozhodne o
přidělení či nepřidělení příspěvku.
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•

Kolik žadatelů dostalo dotace od vašeho krajského úřadu na úpravy běžeckých tratí v sezoně 2009/2010 a
2010/2011 a v jakém finančním objemu?
Příspěvek obdrželo v sezoně 2009/2011 5 žadatelů v celkové výši 300 000, Kč v sezoně 2010/2011 také 5
žadatelů v celkové výši 300 000,-Kč.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketinku a vnějších vztahů
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