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ZM_2017-36/1 z 06.03.2017
Zastupitelstvo města schvaluje
01.01
podání žádosti o dotaci na mikroprojekt „Sportovní olympiáda nezná hranic“,
dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 20142020, Fond mikroprojektů, dále jen „program“, městem Trutnovem jako
Vedoucím partnerem projektu,
01.02
vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů trutnovské části
projektu, dotačně nekrytých uznatelných výdajů a na financování neuznatelných
výdajů, to vše v souhrnné výši 565.000,00 Kč, Stránka 13 z 14
01.03
podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu s
partnerem projektu Gmina Miasto Świdnica.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit změnu podání žádosti na projekt „Sportovní olympiáda nezná hranic“ z mikroprojektu typu A (projekt s Vedoucím partnerem) na
mikroprojekt typu B (projekt dvou rovnocenných partnerů). Přičemž vyčleněné
finanční prostředky zůstávají nezměněny.
01.02
zastupitelstvu města schválit podpis Deklarace partnerství s partnerem projektu
Gminou Miasto Świdnica v souladu s požadavky programu, namísto původního
podpisu Dohody o spolupráci na projektu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
změnu podání žádosti na projekt „Sportovní olympiáda nezná hranic“
z mikroprojektu typu A (projekt s Vedoucím partnerem) na mikroprojekt
typu B (projekt dvou rovnocenných partnerů). Přičemž vyčleněné finanční
prostředky zůstávají nezměněny.
01.02
podpis Deklarace partnerství s partnerem projektu Gminou Miasto Świdnica v souladu s požadavky programu, namísto původního podpisu Dohody
o spolupráci na projektu.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Trutnova schválilo usnesením ZM_2017-36/1 z 06. 03. 2017 podání žádosti o dotaci
na mikroprojekt „Sportovní olympiáda nezná hranic“, jako mikroprojekt typu A (projekt s Vedoucím partnerem) v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.
Fond mikroprojektů 1. 4. 2017 zahájil 4. kolo výzvy pro podání žádostí o dotaci s omezením na mikroprojekty typu B a C. Předkládaná výzva typu A nebyla pro uvedené období vůbec vyhlášena, místo ní byly vyhlášeny výzvy pro projekty typu B a C a proto je nutno předložit návrh na nové usnesení Zastupitelstva města. Součástí podání žádosti o dotaci typu B je zároveň podpis Deklarace partnerství s partnerem projektu

A

ZM_03_R3

Gminou Miasto Świdnica namísto původního podpisu Dohody o spolupráci na projektu.
Přílohy:
Koncept Deklarace partnerství na mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v češtině
Koncept Deklarace partnerství na mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v polštině
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem města – ORG 17002
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 02. 06. 2017
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