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Mikroprojekt „I malé je krásné“
.
Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova:
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na mikroprojekt I malé je
krásné, dále jen „projekt“, v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
2014-2020, Fond mikroprojektů, dále jen „program“, městem Trutnovem jako
partnerem projektu
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 0,6 mil. Kč
01.03
zastupitelstvu města schválit podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu
s požadavky programu s Vedoucím partnerem Podzvičinsko, z. s., a partnerem
projektu Gmina Miasto Świdnica
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
podání žádosti o dotaci na mikroprojekt I malé je krásné, dále jen „projekt“,
v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond
mikroprojektů, dále jen „program“, městem Trutnovem jako partnerem
projektu
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 0,6 mil. Kč
01.03
podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky programu
s Vedoucím partnerem Podzvičinsko, z. s., a 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 I malé je krásné.
Plánovaným obsahem mikroprojektu typu A je ve spolupráci s Vedoucím partnerem Podzvičinsko, z. s., a polským
partnerem Gmina Miasto Świdnica vydat každým partnerem brožuru o drobných kamenných a jiných památkách na
svém území, případně v blízkém okolí, turistický propagační leták, společně pak vytvořit geolokační hru, webové
stránky, QR-kódy a zorganizovat společnou prezentaci mikroprojektu za účasti médií ve všech třech městech. Město
Trutnov plánuje v uvedené brožuře s mapou popsat a fotograficky zachytit pokud možno všechny známé drobné
památky z kamene a jiných materiálů (boží muka, kříže apod.), kterých je na území města cca 210. Texty v naší
brožuře plánujeme v češtině, polštině, angličtině a němčině, formát brožury bude cca 21 x 21 cm.
Dle podmínek pro poskytnutí dotace – viz http://www.euro-glacensis.cz/zadatel.html - na společné přeshraniční
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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 v obou jazykových mutacích.
Souhrnnou plánovanou výši výdajů 0,6 mil. Kč v době realizace projektu (v případě schválení dotace bude projekt
realizován v termínu 03/2017 až 02/2018) město předfinancuje a pak požádá o zpětné proplacení dotace na uznatelné
výdaje v maximální výši 85 % z prostředků ERDF.
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 v ZM dne 20.06.2016 – ORG
16069.
Kontrola materiálu provedena před PV
Datum: 30.05.2016
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Podpis vedoucího odboru

