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rozvoje města

Mikroprojekt „Krajina domova a její příběhy“
.
Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova:
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na mikroprojekt „Krajina
domova a její příběhy“, dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů, dále jen „program“, a to jako
Vedoucí partner
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 0,7 mil. 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 „Krajina domova a její příběhy“,
dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 20142020, Fond mikroprojektů, dále jen „program“, a to jako Vedoucí partner
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 0,7 mil. 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 „Krajina
domova a její příběhy“.
Plánovaným obsahem mikroprojektu typu A je ve spolupráci s polským partnerem Gmina Miasto Świdnica
zorganizovat společné výlety českých a polských dětí s pedagogickým dozorem na Trutnovsku a Świdnicku na
předem vytipovaná místa s historickou a přírodní hodnotou, případně i samostatné výlety českých a polských dětí
s pedagogickým dozorem. Zážitky z návštěv zdokumentují děti kresbami nejrůznější technikou, které pak budou ve
druhé etapě realizace mikroprojektu využity do společné česko-polské publikace (leporela). Společná publikace
v českém a polském jazyce bude také zahrnovat popis a mapky jednotlivých výletů, texty v podobě pověstí a příběhů,
a tím bude sloužit jako průvodce pro další návštěvy uvedených míst. Ke konci projektu zorganizujeme dvě výstavy
dětských kreseb, jednu v Trutnově a jednu ve Świdnici, kde budou zároveň oceněny nejlepší kresby.
V případě přiznání dotace se na realizaci společného přeshraničního mikroprojektu budou podílet také ZUŠ Trutnov
a Młodzieżowy Dom Kultury Świdnica.
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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 projektu, 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 0,7 mil. Kč v době realizace projektu (v případě schválení dotace bude projekt
realizován v termínu 02/2017 až 01/2018) město předfinancuje a pak požádá o zpětné proplacení dotace na uznatelné
výdaje v maximální výši 85 % z prostředků ERDF.
Vyjádření právníka (Mgr. Smek): Dovoluji si upozornit na riziko, že pokud projektový partner (Gmina Miasto
Świdnica) nesplní některou z povinností, bude poskytovatel dotace požadovat odvod za porušení rozpočtové kázně a
penále od vedoucího partnera projektu, tedy od města Trutnova. V případě následného soudního vymáhání náhrady
škody vůči polskému projektovému partnerovi nebudou české soudy mít pravomoc rozhodnout. Pravděpodobně
bychom tedy museli shánět polského advokáta.
Na zpracování tohoto materiálu se podílela Mgr. Šárka Naglová.
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 rozpočtem města v případě schválení rozpočtové změny dne 20.06.2016 – ORG 16064.
Kontrola materiálu provedena před PV
Datum: 02.06.2016

Podpis vedoucího odboru

