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NÁVRH USN. ZM/N 3447
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 r  o  z  h  o  d  u  j  e  
   o poskytnutí návratné finanční výpomoci  z rozpočtu statutárního

města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizaci Kultura Jablonec,
p. o., Jiráskova 4898/9, IČ 09555340 ve výši 378 tis. Kč 
na předfinancování projektu  „Spolupráce při prezentaci a
propagaci technických památek“  od Evropského fondu
pro regionální rozvoj dle důvodové zprávy. 
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Důvodová zpráva 
 

Předfinancování dotace na projekt „Spolupráce při prezentaci a propagaci 

technických památek“. 

Příspěvková organizace Kultura Jablonec p. o. podala v r. 2021 žádost o dotaci k 

projektu „Spolupráce při prezentaci a propagaci technických památek“. Na tento 

projekt byly následně poskytovatelem dotace schválené finanční prostředky z 

Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Sasko 2014-2020 a dne 19.07.2021 byla podepsána smlouva 

o dotaci. Termín ukončení realizace projektu je do 30.06.2022, připsání dotace je 

předpokládáno v r. 2023. 

V rámci realizace projektu bude připravena a vytištěna brožura k 30ti vybraným 

technickým památkám převážně v okresu Jablonec nad Nisou a Gorlitz. Vybráno 

bude 15 a 15 nejvýznamnější památek průmyslu a techniky na obou stranách 

hranice a součástí bude i mapa s vyznačením objektů. Vydána bude česko-německy 

v nákladu 2 000 ks. Dále proběhnou dvě setkání partnerů. 

Schválená dotace od Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále EFRR), tj. 

požadované předfinancování projektu činí 377 643,04 Kč a zahrnuje: Přípravu textů 

a obsahů pro české technické památky, přípravu a tisk brožury v nákladu 2000 ks, 

překlady, mapové podklady, organizaci setkání partnerů. Partnerem projektu je  

Entwicklungsgesellschaft Oberlausitz Niederschlesien mbH. 

 

Schválené financování projektu dle smlouvy o dotaci: 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 17 395,69 €  (444 285,93 Kč) 

Příspěvek EFRR: 14 786,34 € (377 643,04 Kč) - tj. 85% z celkových výdajů projektu 

Spoluúčast žadatele: 2 609,35 € (66 642,89 Kč) - tj. 15% z celkových výdajů projektu   

 
 
Finanční prostředky NFV budou vráceny zpět v plné výši po obdržení dotace, 
předpoklad je v r. 2023. 
 
Poskytnutí NFV doporučil finanční výbor na svém jednání dne 13.6.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
Smlouva o dotaci 
 



Předfinancování dotace projektu

„Spolupráce při prezentaci a propagaci technických památek“

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

1) Identifikace žadatele

Žadatel – právnická osoba

Název, popř. obchodní firma: Kultura Jablonec, p. o.

Sídlo: Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): 09555340

Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení: Zastoupená Petrem

Vobořilem, ředitelem organizace Kultura Jablonec, p.o. (Jmenování)

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě: X

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu: X

2) Požadovaná částka: 377 644 Kč
Jedná se i neinvestiční  finanční prostředky.

3) Účel, na který chce žadatel NFV použít:

Předfinancování schválené a očekávané dotace od Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále EFRR) při
realizaci projektu „Spolupráce při prezentaci a propagaci technických památek“, který byl doporučen ke
spolufinancování z prostředků Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Cílem projektu je zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi oběma partnery, dále pak zvýšení návštěvnosti
a společná propagace kulturního a přírodního dědictví přeshraniční oblasti regionů měst Jablonec nad Nisou
a Görlitz a v konečném důsledku také zlepšení informovanosti obyvatel a tuzemských i zahraničních
návštěvníků o společném propagovaném území.

V rámci realizace projektu bude připravena a vytištěna brožura k 30ti vybraným technickým památkám
převážně v okresu Jablonec nad Nisou a Gorlitz a také proběhnou dvě setkání partnerů.

Schválené financování projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu: 17 395,69 €  (444 285,93 Kč)
Příspěvek EFRR: 14 786,34 € (377 643,04 Kč) - tj. 85% z celkových výdajů projektu
Spoluúčast žadatele: 2 609,35 € (66 642,89 Kč) - tj. 15% z celkových výdajů projektu
Partner projektu:  Entwicklungsgesellschaft Oberlausitz Niederschlesien mbH

4) Doba, v níž má být dosaženo účelu: do 30.06.2022

5) Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků: předpokládané připsání dotace v  r. 2023.

6) Výše jednotlivých splátek: v jedné celkové částce

7) Odůvodnění žádosti: Žadatel nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na realizaci
projektu.



Den vyhotovení žádosti: 31.05.2022

za žadatele:

……………………………………………
Petr Vobořil, ředitel organizace

podpis osoby zastupující žadatele

(v případě zastoupení na základě plné moci je nutné vždy doložit i plnou moc)

Seznam příloh žádosti: Příloha č.1 „Smlouva o dotaci“.


























