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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

Sportovní olympiáda nezná hranic

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 mikroprojekt Sportovní
olympiáda nezná hranic, dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů, dále jen „program“, městem
Trutnovem jako Vedoucím partnerem projektu
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 565.000,00 Kč
01.03
zastupitelstvu města schválit podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu
s požadavky programu s partnerem projektu Gmina Miasto Świdnica
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
podání žádosti o dotaci na mikroprojekt Sportovní olympiáda nezná hranic, dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
2014-2020, 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
01.03
podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu
s partnerem projektu Gmina Miasto Świdnica

Důvodová zpráva:
Město Trutnov plánuje v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů,
s realizací do roku 2023 realizovat v rámci prioritní osy 4 „Spolupráce institucí a komunit“ mikroprojekt
„Sportovní olympiáda nezná hranic“.
Plánovaným obsahem mikroprojektu typu A je, ve spolupráci s polským partnerem Gmina Miasto Świdnica,
zorganizovat v roce 2018 až 2019 dvě vícedenní dětské olympiády – jednu v Trutnově a jednu ve Świdnici.
Cílem projektu je motivace dětí k aktivnímu trávení volného času, výměna sportovních a mezikulturních
zkušeností, propagace zásady fair play a vytvoření pozitivních přeshraničních vztahů. Projekt je zaměřen
především na mládež z druhého stupně ZŠ. Během sportovní olympiády budou děti soutěžit v různých
sportovních odvětvích, jako např. florbal, volejbal, fotbal, stolní tenis, plavání, vybrané atletické disciplíny aj.
Z projektu budou zajištěny náklady na ubytování a stravování polského partnera, doprava a pojištění
trutnovských účastníků do Świdnice, pořízení a potisk triček pro všechny účastníky olympiády v Trutnově,
pořízení cen do soutěží v Trutnově, sportovní vybavení apod.
Dle podmínek pro poskytnutí dotace – viz http://www.euro-glacensis.cz/zadatel.html - na společné přeshraniční projekty Česká republika – Polská republika musí být splněny tyto podmínky: Společná příprava pro-
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jektu, společná realizace projektu, společný personál, společné financování projektu. Město Trutnov jako
Vedoucí partner garantuje realizaci mikroprojektu jako celku. Součástí žádosti o dotaci musí být mj. Dohoda
o spolupráci na projektu v obou jazykových mutacích, jejichž podpis zajistí město Trutnov.
Souhrnnou plánovanou výši výdajů 565.000,00 Kč v době přípravy a realizace projektu (v případě schválení
dotace bude projekt realizován v letech 2018 – 2019) město předfinancuje a pak požádá o zpětné
proplacení dotace na uznatelné výdaje ve výši 85 % z prostředků EFRR.
Přílohy:
Koncept Dohody o spolupráci na mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v češtině
Koncept Dohody o spolupráci na mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v polštině
Výdaje budou kryty schvalovaným rozpočtem města dne 06.03.2016 – ORG 17002
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 16.02.2017
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Podpis vedoucího odboru

