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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

20.02.2017

Datum projednání v RM

27.02.2017

Datum projednání v ZM

06.03.2017

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Projekt Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Ing. Günter Fiedler

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 Města Trutnov a
Świdnica společně pro byznys, 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
1.900.000,00 Kč,
01.03
zastupitelstvu města schválit podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu
s požadavky programu s partnerem projektu Gminou Miejskou Świdnica.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
podání žádosti o dotaci na projekt Města Trutnov a Świdnica společně pro
byznys, 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 1.900.000,00 Kč,
01.03
podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu
s partnerem projektu Gminou Miejskou Świdnica.

Důvodová zpráva:
Město Trutnov jako Vedoucí partner plánuje v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s realizací do
roku 2023 realizovat neinvestiční projekt v rámci prioritní osy 4 Spolupráce institucí a komunit. S ohledem na
stanovené lhůty pro přípravu projektové žádosti a jejího posouzení nezávislými hodnotiteli tak zahájení realizace
projektu připadá v úvahu na jaře 2018. Realizace je plánována na období 03/2018 až 02/2020.
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. Dohoda o spolupráci na projektu (bod
A.1.1. Příručky pro poskytnutí dotace).

Hlavním cílem projektu je podporovat potenciální podnikatele, kteří uvažují o založení firmy (např. studenty
a učně posledních ročníků středních škol a učilišť, rodiče po rodičovské dovolené, ohrožené věkové skupiny
40+ a pod.), a dále již podnikající drobné a malé živnostníky, jejichž živnosti a řemesla jsou ohroženy nebo
upadají pod nátlakem velkých výrobních a obchodních společností (např. pekaři, cukráři, řezníci, opraváři,
malíři aj.).
Obsahem připravovaného projektu budou zahajovací a závěrečná konference, besedy a semináře, zřízení
kontaktního místa pro podnikatele z obou stran příhraničí, byznys-markety (společné prezentační akce
v Trutnově a ve Świdnici), vydání příruček a letáků pro začínající podnikatele pro lepší orientaci v právních
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předpisech na obou stranách hranice. Při realizaci projektu budou nápomocni regionální pracovníci Krajské
hospodářské komory Hradec Králové a další právní subjekty z obou stran příhraničí, zabývající se podporou
podnikání.
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 oba partneři projektu.
Na přípravě materiálu se podílela Mgr. Šárka Naglová.
Přílohy:
Koncept Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko v češtině
Koncept Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko v polštině
Výdaje jsou kryty dne 06.03.2017 schvalovaným rozpočtem – ORJ 0010, položka 5169 (ORG 17011)
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 13.02.2017
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