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.
Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova doporučuje zastupitelstvu města přijmout níže uvedené
usnesení.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01 podání žádosti o dotaci na projekt Tajemství vojenského podzemí, 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 4,8 mil. Kč
01.03 podpis Dohody o spolupráci na projektu v souladu s požadavky
programu s vedoucím partnerem městem Rokytnice v Orlických
horách a ostatními partnery projektu, tj., Euroregionem Pomezí Čech,
Moravy a Kladska – Euroregionem Glacensis Rychnov nad Kněžnou,
Pardubickým krajem, z. s. Stachelberg Trutnov, Gminou Głuszyca a
Gminou Miejskou Kamienna Góra

Důvodová zpráva:
Město Trutnov plánuje v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 s realizací do roku 2023
postavit v rámci prioritní osy 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“
odstavné parkoviště Babí. Na toto parkoviště má město již vydané stavební povolení. Je pro 35 stání pro osobní
automobily, 2 stání pro tělesně postižené a 3 stání pro autobusy. Součástí projektové dokumentace je billboard po
dobu výstavby a při dokončení parkoviště trvalá pamětní deska a turistická informační tabule.
Ve spolupráci s koordinačním partnerem Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionem Glacensis a
ostatními partnery projektu vydáme společný spot, informační letáky, oboustrannou trhací mapu s výřezem
zájmového území a budeme se podílet na dvou workshopech a závěrečné konferenci. Uvedenou propagaci bude mít
v rozpočtu Euroregion Glacensis.
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 v obou jazykových
mutacích (bod A.1,.1 Příručky pro poskytnutí dotace), jejichž podpis zajistí vedoucí partner projektu.
Souhrnnou plánovanou výši výdajů 4,8 mil. Kč v době realizace projektu (v případě schválení dotace bude projekt
realizován v 9/2016 až 09/2018) bude město po etapách předfinancovávat a po skončení jednotlivých etap bude ihned
žádat o zpětné proplacení dotace na uznatelné výdaje v maximální výši 85 % z prostředků ERDF a v maximální výši 5
% ze zdrojů státního rozpočtu České republiky. Plánovaný termín zahájení projektu 9/2016 a plánovaný termín
ukončení projektu 9/2018 se týká projektu jako celku, tedy všech projektových partnerů dle návrhu na usnesení bod
01.03.
Při společném jednání všech partnerů projektu dne 13.1.2016 bylo dohodnuto, že úlohu hlavního koordinátora při
přípravě a realizaci projektu převezme Euroregion Glacensis s tím, že ostatní partneři poskytnou na tuto činnost
příspěvek ve výši cca 15 tis. Kč. Tento příspěvek bude řešen samostatným materiálem pro jednání v orgánech města.
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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 jsou navrženy v rozpočtu města, který schvaluje ZM dne 29.2.2016 – ORG 16030.
Kontrola materiálu provedena před PV
Datum: 26.1.2016
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