ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
čj.: KUJCK 27167/2011 OMVV/1

datum: 15. 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

Na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 10. 7. 2011, týkající se poskytnutí této informace ve
věci:
zda má Jihočeský kraj nějaký grantový program na rekonstrukci drobných sakrálních objektů (křížek na mezi), kdy
bude případně vyhlášen a jaké jsou podmínky; a zda bude vyhlášeno tak jako v letošním roce nějaké další kolo grantů na
obnovu malých požárních nádrží, případně kdy bude vyhlášeno a jaké jsou podmínky
sdělujeme toto:
Jihočeský kraj každoročně vypisuje Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině, program je
administrován na odboru kultury a památkové péče, na oddělení památkové péče. Bývá vypisován na začátku února, vždy
jednou ročně. Ukončení příjmu žádostí bývá na začátku března. V letošním roce bylo možné žádat o nejvýše 50 000,- Kč a
povinný podíl vlastníka činil 30 %. Přesné termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí budeme znát ke konci ledna 2012;
grantový program Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích 2011 byl vyhlášen dne:
16. 2. 2011 – ukončení příjmu žádostí 19. 4. 2011. Grantový program byl plně vyčerpán a nepředpokládá se, že bude ještě
v roce 2011 vyhlašován. V případě uvolnění dalších finančních částek na dotaci v tomto titulu, byly stanoveny Hodnotící
komisí tohoto grantu náhradní projekty, (tedy subjekty, které by dotaci obdržely = bez vyhlašování grantu, protože byly
účastníci letošní výzvy), poptávka bohužel vysoce převyšovala nabídku. Na základě zájmu o tento grant, bude navržen
v prosinci letošního roku ke schválení v zastupitelstvu kraje pro rok 2012. V případě, že bude grant schválen v rámci
Akčního plánu programu rozvoje kraje, bude vyhlašován cca ve 2/2012. Pravidla budou, při vyhlášení, dostupná na
internetových stránkách kraje viz. www.kraj-jihocesky.cz , Granty, fondy EU.
V příloze Vám zasíláme pravidla grantových programů platná pro letošní rok, kde je přesně uvedeno, kdo je
oprávněným žadatelem, spolu s podmínkami, co lze z dotace realizovat a podmínkami vlastní finanční spoluúčasti.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketingu a vnějších vztahů
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