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Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

04.01.2021
Zpracovala Bc. Eva Podrazilová
Odbor rozvoje
11.01.2021
města
Předkládá Mgr. Tomáš Hendrych
Přijetí dotace pro mikroprojekt „Města Trutnov a Świdnica společně
pro rozvoj“
ZM_2020-74/2 ze dne 11. května 2020
Zastupitelstvo města
schvaluje
01.01
podání žádosti o dotaci na mikroprojekt typu B „Města Trutnov a Świdnica
společně pro rozvoj“, 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 575.000,00 Kč
01.03
podpis Deklarace partnerství v souladu s požadavky programu s partnerem
Gmina miasto Świdnica
Porada vedení
doporučuje
01.01
Radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
přijetí dotace z Eropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
programu na mikroprojekt „Města Trutnov a Świdnica společně pro
rozvoj“, dále jen „projekt“, pro trutnovskou část projektu ve výši max.
7.249,05 € způsobilých výdajů
01.02
realizaci projektu v plném rozsahu dle podané žádosti
ukládá
02.01
Ing. Miroslavu Francovi zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
se Správcem fondu mikroprojektů
-

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Město Trutnov plánuje v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond
mikroprojektů, realizovat v rámci prioritní osy 4 „Spolupráce institucí a komunit“ neinvestiční mikroprojekt
Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj. Předpokládaná doba realizace včetně udržitelnosti bude
nastavena do roku 2026.
Plánovaným obsahem připravovaného mikroprojektu typu B bude pořádání konferencí, založení
pracovních skupin a realizace výjezdů za dobrou praxí s návštěvou úřadů a institucí, které se primárně
zabývají problematikou malých a drobných živnostníků a podnikatelů. Dále budou pořádány panelové
diskuze pro cílovou skupinu.
U veškerých aktivit se předpokládá jejich realizace na obou stranách hranice, tak aby se dostálo
rovnému principu přeshraniční spolupráce.
Projekt navazuje na předchozí realizované projekty, kdy se u cílové skupiny osvědčily metody, které jsou
popsány výše. Cílem projektu je tedy podpora potenciálních a začínajících podnikatelů a podpora
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drobných a malých živnostníků se zaměřením na efektivní propagaci a využití moderních nástrojů, které
k tomuto účelu slouží. Při fyzické realizaci projektu budou nápomocni především regionální pracovníci
Krajské hospodářské komory Hradec Králové.
Tento mikroprojekt byl 18.11.2020 schválen Řídícím výborem správce fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis, kdy došlo ze strany Řídícího výboru ke krácení vybraných výdajů.
Schválená částka celkových způsobilých výdajů za partnera mikroprojektu město Trutnov byla stanovena
na 8.528,30 € (221.735,8 Kč ke dni 16.12.2020).
Schválená částka dotace z EFRR (85% způsobilých výdajů) za partnera mikroprojektu město Trutnov
byla stanovena na 7249,05 € (188.475,3 Kč ke dni 16.12.2020).
Přílohy:
Rozhodnutí EŘV o schválení mikroprojektu k financování
Výdaje jsou kryty rozpočtem – ORG 10020005
Kontrola materiálu byla provedena právníkem
Datum : 06.01.2021
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