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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

04. 09. 2017

Datum projednání v RM

11. 09 2017

Datum projednání v ZM

18. 09. 2017

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Mikroprojekt „Města odletů – Świdnica a Trutnov“

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Mgr. Šárka Heinitzová

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 typu B
(projekt dvou rovnocenných partnerů) „Města odletů – Świdnica a Trutnov“, dále
jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020,
Fond mikroprojektů, 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 950.000,00 Kč
01.03
zastupitelstvu města schválit podpis Deklarace partnerství v souladu
s požadavky programu s partnerem projektu Gmina Miasto Świdnica
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
podání žádosti o dotaci na mikroprojekt typu B (projekt dvou rovnocenných partnerů) „Města odletů – Świdnica a Trutnov“ dále jen „projekt“,
v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů, 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 950.000,00 Kč
01.03
podpis Deklarace partnerství 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 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
pro podporu zaměstnanosti“ mikroprojekt Města odletů – Świdnica a Trutnov.
Plánovaným obsahem mikroprojektu typu B (projekt dvou rovnocenných partnerů) je, ve spolupráci
s polským partnerem Gmina Miasto Świdnica, na předem vytipovaném místě na území města Trutnova v k.
ú. Babí (poblíž rozhledny Eliška) vybudovat dětské hřiště s prvky letectví, které budou doprovozeny
turistickou informační tabulí s informacemi o tomto přeshraničním projektu, informacemi o městě apod.
Dále je plánovaná společná česko-polská výstava k výročí 50 let od úmrtí Trutnovského rodáka Igo Etricha,
leteckého průkopníka a konstruktéra z Trutnova a 100 let od úmrtí świdnického rodáka, stíhacího pilota
neměckého armádního letectva a nejúspěšnějšího stíhacího pilota první světové války, Manfreda von
Richthofena, známého jako Červený Baron. Součástí projektu je také tisk česko-polského informačního
letáku a další propagační činnost.
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 950.000,00 Kč v době 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 v maximální výši 85 % z prostředků ERDF.
Přílohy:
Koncept Deklarace partnerství mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v češtině
Koncept Deklarace partnerství mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v
rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v polštině
Výdaje jsou kryty ORG 17041
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 28. 08. 2017
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Podpis vedoucího odboru

