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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Jednání porady vedení

: 23.11.2015

Zpracoval : Ing. Günter Fiedler
Odbor rozvoje
Jednání rady města dne
: 30.11.2015
města
Jednání zastupitelstva města dne : 07.12.2015
Předkládá : Ing. Hana Horynová
Název materiálu
Stanovisko komise
Předchozí usnesení
Porada vedení

: Spolupráce na přípravě česko-polských projektů
:
:
: Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout níže uvedené
:
usnesení
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01 podání žádosti o dotaci na projekt Aktivní senior v polskočeském příhraničí, 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
850 000,- Kč
01.03 podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky
programu s Vedoucím partnerem Gminou Miejskou Świdnica a
ostatními partnery projektu, tj. Gminou Miejskou KiędzierzynKoźle, Gminou Miejskou Kłodzko, městem Náchod a Folklorním
souborem Barunka, o.s. Česká Skalice
:

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

01.04 podání žádosti o dotaci na projekt Cesta kamene dále jen
„projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
2014-2020, dále jen „program“
01.05 vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výdajů
Trutnovské části projektu, dotačně nekrytých uznatelných
výdajů a na financování neuznatelných výdajů, to vše
v souhrnné výši 320 000,- Kč
01.06 podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky
programu s Vedoucím partnerem městem Hořice v Podkrkonoší
a partnery projektu Gminou Miejskou Świdnica,
Miastem Strzegom a Dobrovolným svazkem obcí
Podzvičinsko
Důvodová zpráva:
Město Trutnov plánuje v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 s realizací do roku
2023 realizovat neinvestiční akce v rámci Prioritní osy 4 Spolupráce institucí a komunit. S ohledem na
stanovené lhůty pro přípravu projektových žádostí, jejich posouzení nezávislými hodnotiteli tak zahájení
realizace projektů připadá v úvahu od podzimu roku 2016.
Dle 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).
Projekty:
01. Aktivní senior v polsko-českém příhraničí
Pomocí realizovaného projektu s dotací plánujeme prohloubit kontakt mezi seniory Trutnova s dalšími městy
v polsko-českém příhraničí – Świdnica, Kędzierzyn-Koźle, Kłodzko Náchod, Folklorní soubor Barunka, o.s.
Obsahem připravovaného projektu bude:

- úvodní konference v prvním čtvrtletí 2017 v Trutnově a závěrečná na podzim 2018 ve Świdnici
- zajištění pracovních setkání osob, zajišťujících služby pro seniory, a to v době realizace projektu u každého
partnera jednou
- výměna zkušeností trutnovských seniorů se seniory z ostatních měst projektových partnerů, a to v době
realizace projektu u každého partnera projektu; do Trutnova budou pozváni senioři z ostatních jmenovitě
uvedených měst na kulturní akce Už ho nesou! (v roce 2017) a na CIRK-UFF (v roce 2018)
02. Cesta kamene
Pomocí realizovaného projektu s dotací plánujeme přispět k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v polsko-českém
příhraničí. Náš podíl na projektu představuje propojení „Cesty kamene“ z Hořic v Podkrkonoší přes
Královédvorsko, Trutnovsko, oblast Wałbrzychu, Świdnica a Strzegomi v instalaci dvou informačních panelů
při frekventovaných silnicích I. třídy v k. ú. Debrné, zde zároveň s terénní úpravou bezprostředního okolí
(silnice č. I/16 nedaleko bývalého porfyrového lomu) a v k. ú. Bojiště u Trutnova (silnice č. I/37 na Humburáku
u stávajícího odpočívadla pro turisty s výhledem na Krkonoše).
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:
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
Uvedené usnesení zastupitelstva města nevyžaduje finanční výdaje, příprava a realizace projektů (při schválení
dotace) pak bude řešena v rámci jednotlivých projektů vlastními ORG.
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