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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

12. 06. 2017

Datum projednání v RM

19. 06. 2017

Datum projednání v ZM

26. 06. 2017

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Stezka pokladů

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Mgr. Šárka Naglová

Předkládá

Ing. Hana Horynová

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt Stezka pokladů,
dále jen „projekt“ v Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020,
dále jen „program“,
01.02
zastupitelstvu města schválit vyčlenění finančních prostředků na
předfinancování výdajů trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných
výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše v souhrnné výši
5.000.000,00 Kč
01.03
zastupitelstvu města schválit podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu
s požadavky programu s partnery projektu Gminou Złoty Stok, Kłodzko a Vlčice
(okres Jeseník).
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
podání žádosti o dotaci na projekt Stezka pokladů, dále jen „projekt“
v Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, dále jen
„program“,
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 5.000.000,00 Kč,
01.03
podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu
s partnery projektu Gminou Złoty Stok, Kłodzko a Vlčice (okres Jeseník).

Důvodová zpráva:
Město Trutnov plánuje jako Vedoucí partner v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s realizací do
roku 2023 realizovat investiční projekt v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
pro podporu zaměstnanosti. S ohledem na stanovené lhůty pro přípravu projektové žádosti a jejího posouzení nezávislými hodnotiteli tak zahájení realizace projektu připadá v úvahu v létě 2018.
Vedle podmínek pro poskytnutí dotace na společné přeshraniční projekty Česká republika – Polská republika musí být splněny tyto podmínky:
- společná příprava projektu
- společná realizace projektu
- společný personál
- společné financování projektu
Součástí žádosti o dotaci musí být mj. podepsaná Dohoda o spolupráci na projektu (bod A.1.1. Příručky pro
poskytnutí dotace).
Hlavním cílem projektu je zvýšit atraktivitu a zpříjemnění pobytu turistů v partnerských městech. Každé
z měst plánuje rekonstrukci, revitalizaci nebo vybudování nových prvků v městských parcích a okolí center
měst. Dále formou informačních letáků, společných brožur, informačních tabulí apod. propagovat turistické
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zajímavosti v okolí partnerských měst a na trase mezi nimi.
Cílem trutnovské části projektu je realizace turistické naučné stezky „Po stopách starých trutnovských pověstí“ v centru města a jeho blízkém okolí. Jako součást stezky je plánováno 9 interaktivních zastavení.
Propojení prvků bude kovovými šipkami umístěnými v zemi.
V případě schválení projektu ke kofinancování budou činit dotace z uznatelných výdajů pro město Trutnov
85 % z EFRR a 5 % ze státního rozpočtu ČR, tzn., že město vynaloží ze svých zdrojů 10 % uznatelných
výdajů.
Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci každého z obou plánovaných projektů je Dohoda o spolupráci na
projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v jazykových mutacích čeština a polština. Text Dohody, který je součástí „Příručky pro žadatele“ je přiložen, jsou v něm doplněny pouze základní údaje o partnerech projektu. Uvedenou Dohodu musí podepsat všichni partneři projektu.
Přílohy:
1) Koncept Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko v češtině
2) Koncept Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko v polštině
3) Textová část dokumentace „Stezka po místech starých trutnovských pověstí“
Výdaje pro přípravu projektové žádosti jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 0010, (ORG 17008)
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 07. 06. 2017

viz parafa
Podpis vedoucího odboru

