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V Liberci dne 10. října 2019

Vážená paní, Vážený pane,
v rámci programového období Evropské unie 2014-2020 Liberecký kraj zpracovává tzv. Regionální
akční plán Libereckého kraje („RAP“), který mapuje připravenost a možnosti subjektů v regionu
realizovat projekty z evropských, národních či krajských finančních zdrojů. Díky tomuto mapování lze
snadněji identifikovat požadavky a potřeby kraje pro efektivnější alokaci finančních prostředků a tedy i
rozvoj celého regionu.
Základním datovým zdrojem pro zpracování RAP jsou informace poskytnuté od Vás - regionálních
aktérů, na jejichž základě získává kraj nejen přehled o připravovaných projektových záměrech, či již
probíhajících projektech v území, ale především dokáže identifikovat potřeby žadatelů a jejich problémy
či bariéry v čerpání dotací. Informace od žadatelů, jejich požadavky a podněty k upravení výzev pak kraj
předává řídícím organům operačních programů EU a národním ústředním orgánům vyhlašujícím
národní dotační tituly.
Touto cestou si Vás dovoluji požádat o spolupráci při aktualizaci sběru dat o Vašich
připravovaných projektových záměrech a probíhajících projektech a to prostřednictvím
„Databáze projektových záměrů RAP 2020“, do které se zaregistrujete prostřednictvím
webového odkazu:
www.rsk-lk.cz/databaze.
Do databáze je možné vkládat projektové záměry, které lze financovat z evropských, národních či
krajských zdrojů, i ty, u kterých prozatím neznáte příslušný zdroj financování.
Práce s databází je uživatelsky jednoduchá a nenáročná. Pro případ jakýchkoli nesrovnalostí je Vám k
dispozici podrobný manuál pro uživatele databáze, který naleznete na výše uvedených webových
stránkách.
Tím, že se do databáze zaregistrujete a vložíte svůj projekt, tak získáte:
-

Důležité informace o možnostech financování pro realizaci projektu
Informační podporu pro úspěšnou realizaci projektového záměru
Zprávy o nově vyhlášených či plánovaných výzvách
Pravidelný informační servis z oblasti dotační politiky
Pozvánky na zajímavé akce, semináře a školení, týkajících se problematiky EU v našem regionu
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Svá data prosím vkládejte
nejpozději do termínu 31. 10. 2019.
V případě jakýchkoli dotazů k databázi, či Vaším projektovým záměrům a realizovaným projektům, se
neváhejte obrátit na pracovníky sekretariátu Regionální stálé konference, pověřené zpracováním
aktualizace RAP 2019 na e-mailové adrese rsk@kraj-lbc.cz či telefonu 485 226 518, nebo
485 226 416.

Na závěr si Vás dovoluji upozornit, že výzvu k registraci do databáze a sběru dat můžete obdržet z více
informačních zdrojů. Naší snahou je do sběru projektů oslovit co nejširší okruh regionálních subjektů, a
to prostřednictvím dalších spolupracujících institucí.
Děkuji za Vaši spolupráci, které si velmi vážím.

S pozdravem

Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje,
resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování
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