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ZM_2017-109/3
Projekt Stezka pokladů
zastupitelstvo města 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).
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
Bere na vědomí
01.01
odstoupení partnerů Gminou Złoty Stok, Kłodzko a Vlčice (okr. Jeseník)
z projektu Stezka pokladů
doporučuje
02.01
zastupitelstvu města schválit změnu partnerů při podání žádosti na projekt
„Stezka pověstí“ a to odchod partnera Kłodzko, Gminy Złoty Stok a Vlčice (okres
Jeseník). Novým partnerem projektu je Gmina miasto Świdnica. Přičemž vyčleněné finanční prostředky zůstávají nezměněny.
02.02
změnu názvu projektu z původního „Stezka pokladů“ na nový „Stezka pověstí“,
přičemž obsah projektu zůstává beze změn.
02.03
zastupitelstvu města schválit podpis Dohody o spolupráci s novým partnerem
projektu Gminou miasto Świdnica.
Zastupitelstvo města Trutnova
Bere na vědomí
01.01
odstoupení partnerů Gminou Złoty Stok, Kłodzko a Vlčice (okr. Jeseník)
z projektu Stezka pokladů
Schvaluje
02:01
změnu partnerů při podání žádosti na projekt „Stezka pověstí“ a to odchod partnera Kłodzko, Złoty Stok a Vlčice (okres Jeseník). Novým partnerem projektu je Gmina miasto Świdnica. Přičemž vyčleněné finanční prostředky zůstávají nezměněny.
02.02
změnu názvu projektu z původního „Stezka pokladů“ na nový „Stezka pověstí“, přičemž obsah projektu zůstává beze změn.
02.03
podpis Dohody o spolupráci s novým partnerem projektu Gminou miasto
Świdnica
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Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Trutnova schválilo usnesením ZM_2017-109/3 z 26. 06. 2017 podání žádosti o dotaci
na projekt „Stezka pokladů“ s partnery projektu Gminou Złoty Stok, Kłodzko a Vlčice (okres Jeseník).
Vedoucí partner město Trutnov plánovalo ve spolupráci všech původních partnerů podat do 30. 09. 2017
žádost o dotaci. Po konzultaci k projektu na jednotném sekretariátu v Olomouci nebyl projekt takto doporučen k podání, vzhledem k velké prostorové vzdálenosti a s tím spojené absenci prvku propojení vzájemných aktivit. Stávající partneři projektu odstoupili od úmyslu tento projekt realizovat společně.
Město Trutnov chce svůj původní projekt realizovat společně s Gmina miasta Świdnica. Společnou přípravou byly odstraněny vytýkané nedostatky původně zamýšleného projektu. Proto je nutno předložit návrh na
nové usnesení Zastupitelstva města. Součástí podání nové žádosti o dotaci je zároveň podpis Dohody o
spolupráci s novým partnerem projektu.
Původní podíl z rozpočtu města Trutnova zůstává nezměněn.
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 pro přípravu projektové žádosti jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 0010, (ORG 17008)
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 07. 06. 2018
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Podpis vedoucího odboru

