
 

 
 
 
 

 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci 
 

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti 

 
 
 
 
 
 

Název předkladatele:  Uveďte oficiální název organizace  

Název projektu:   

Předpokládaný operační program:  Uveďte název operačního programu, do jehož výzvy 
budete projekt po zařazení do IPRM předkládat 

Prioritní osa/oblast podpory OP:  Uveďte prioritní osu/ oblast podpory zvoleného 
operačního programu, do níž projekt spadá 

Opatření IPRM: Uveďte opatření IRPM – dle textu Výzvy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Při vyplňování údajů je potřebné pro zajištění jednotnosti dodržet maximální rozsah 
jednotlivých kapitol. Při překročení rozsahu upravte shodu začátku následující strany 

a kapitoly. 
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1. Kontaktní údaje 

Sídlo – adresa předkladatele:  Uveďte oficiální adresu sídla organizace 

Právní forma předkladatele:   

Kontaktní osoba:  
Vyplňte jméno a kontaktní údaje osoby, která dokáže 

zodpovědět konkrétní dotazy týkající se projektu; nemusí 
se jednat o statutárního zástupce organizace 

Email:  

Telefon:  

Webová adresa:   

 
2. Partneři projektu 

Název partnera: 
Vyplňte obdobně jako předchozí tabulky Sídlo – adresa partnera: 

Kontaktní osoba:  

Způsob spolupráce: Stručně popište způsob zapojení partnera v jednotlivých 
fázích projektu  

V případě většího počtu spolupracujících organizací tabulku zkopírujte dle potřeby. 

 
3. Předpokládaná doba realizace projektu 

Od (měsíc.rok – MM.RRRR): Vymezte období fyzické realizace projektu  
(tj. realizační fáze) Do (měsíc.rok – MM.RRRR): 

 
4. Místo realizace projektu 

Adresa: Uveďte adresu na území města Liberce 

Katastrální území:  

Seznam hlavních dotčených parcel: Uveďte parcelní čísla dle katastru nemovitostí 

 
5. Základní charakteristika projektu (vyplňte dle nabídky) 
Nová výstavba 
Rekonstrukce stávajícího objektu 
Nerelevantní 

Vyberte z nabízených možností 
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6. Informace o zkušenostech a předpokladech předkladatele 

Uveďte základní předpoklady žadatele a jeho zkušenosti relevantní k projektu: 
- z hlediska tematického zaměření projektu 

- z hlediska zkušeností s realizací projektů obdobného rozsahu nebo povahy 
(bez ohledu na zdroj financování) 

Přehled o realizovaných projektech žadatele: 

Název  
Financováno 
z fondů EU? 
(ANO/NE) 

Celková výše 
nákladů 

projektu (Kč) 

Období 
realizace Poznámka 

     
     

Uveďte relevantní projekty; v případě velkého množství realizovaných projektů vyberte reference 
nejpodobnější rozsahem, zaměřením, nebo předložené do stejného operačního programu,  

do kterého směřujete tento projekt  
     
     

 
7. Stručný popis projektu 

Stručně uveďte popis základní myšlenky projektu – cíle projektu, plánovaných aktivit, výstupů 
projektu 

 
Nepřekračujte vyhrazený prostor, pro podrobnější popis projektu bude vyhrazen samostatný prostor 
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8. Potřebnost projektu 
(výchozí stav, analýza stávající nabídky, cílové skupiny, analýza poptávky) 

Podrobně zdůvodněte potřebnost projektu v požadovaném členění  
(můžete k popisu využít navržené dílčí otázky a body): 

 
I. Výchozí stav 

- v jakém prostředí bude projekt realizován? 
- jaké jsou hlavní důvody pro realizaci projektu? 

- jaké potřeby budou produkty/ služby, které díky realizace projektu vzniknou, uspokojovat?  
 

II. Analýza stávající nabídky 
- jsou produkty/ služby, které díky realizace projektu vzniknou, v současné době poskytovány? 

- jaké subjekty tyto alternativní služby/ produkty poskytují? 
- jaká je kapacita a dostupnost plánovaných produktů/ služeb v současné době? 

 
III. Cílové skupiny 

- kdo je cílovým uživatelem produktů/ služeb, které díky realizace projektu vzniknou? 
- jaké potřeby cílových skupin bude projekt uspokojovat?  

  
IV. Analýza poptávky 

- jak vysokou poptávku po výstupech projektu lze očekávat? 
- jak vysokou poptávku dokáže projekt uspokojit? 

 
 

Rozsah této části textu by neměl přesáhnout 4 stránky 



 Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti 

 

 

 

 
 

- 5 - 
 

 

 

9. Podrobný popis projektu 
(popis jednotlivých fází projektu a jejich aktivit, harmonogram projektu, technické řešení 
projektu, připravenost projektu k realizaci) 

Uveďte podrobný popis projektu v požadovaném členění  
(můžete k popisu využít navržené dílčí otázky a body): 

 
I. Popis jednotlivých fází projektu a jejich aktivit 

- držte se členění na přípravnou, realizační a provozní fázi projektu 
- definujte jednotlivé aktivity (dílčí bloky činností) 

- jednotlivé aktivity popište dle kritérií obsahu, časové náročnosti, finančního objemu, výsledků 
a organizačního zajištění) 

 
II. Harmonogram projektu 

- Popište časové údaje týkající se vymezených aktivit projektu 
- na základě přehledu jednotlivých aktivit určete časový průběh projektu jako celku  

- uveďte i případná data dalších událostí či procesů, která se týkají projektu  
 

III. Technické řešení projektu 
- popište hlavní technické a technologické aspekty projektu 

- uveďte seznam investic pořízených v rámci projektu 
- uveďte fyzickou životnost pořizovaných investic 

  
IV. Připravenost projektu k realizaci 

- popište kroky, které již byly v rámci přípravné fáze projektu podniknuty (průzkumy, rozbory, 
analýzy, studie, dokumentace, povolení apod.)  

- byl již pro projekt sestaven projektový tým? 
- pokud ano, popište jej především z hlediska zastoupených pozic a kompetencí a činností 

k nim náležejících 
 
 

Rozsah této části textu by neměl přesáhnout 4 stránky 



 Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti 

 

 

 

 
 

- 6 - 
 

 

 

10. Finanční plán projektu (v Kč) 
rok uznatelné výdaje neuznatelné výdaje celkem 

2010    
2011    
2012    
2013    
2014    
2015    

celkem    

 
11. Zdroje financování projektu 
zdroj Kč % 

vlastní zdroje   

dotace z operačního programu  
dle podmínek zvoleného 

operačního programu 

ostatní zdroje   

celkem  100,00 
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12. Plánovaná hodnota indikátorů 
číslo název jednotka hodnota 

51 15 00 
CORE 

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem  počet  

51 15 31 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
vybraných měst  počet  

65 01 00 
NSRR, CORE Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem  ha  

65 11 00 
CORE 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 
městech celkem  m2  

52 02 13 
CORE 

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů 
na udržitelný rozvoj měst  počet  

65 20 00 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) celkem  ha  

65 20 03 Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů 
v rámci brownfields  m2  

52 01 01 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže  počet  
52 01 02 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy  počet  

07 02 01 Počet vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné 
skupiny – pro muže  počet  

07 02 02 Počet vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné 
skupiny – pro ženy  počet  

65 11 02 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro 
služby OVS (města)  m2  

65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 
a volnočasové povahy (města)  m2  

63 22 00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů  počet  

65 41 31 Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů 
pro rozvoj měst  počet  

07 42 70 Počet zapojených partnerů  počet  

Další indikátory a indikátory ostatních operačních programů 
    
    
    

Předkladatelé projektů, směřovaných do oblasti podpory 2.1 Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod, vyplní indikátory, které jsou v tabulce již předepsány; doplňkové indikátory již 

vyplňovat nebudou 
 

Předkladatelé projektů, směřovaných do ostatních oblastí podpory Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod nebo jiných operačních programů, vyplní do prázdných řádků 

indikátory relevantní pro vybraný operační program a prioritní oblast/ oblast podpory 
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13. Výstupy a výsledky projektu a jeho přínosy včetně vlivu na horizontální témata, 
udržitelnost projektu a jeho výstupů 

Uveďte podrobný popis efektů realizace projektu v požadovaném členění  
(můžete k popisu využít navržené dílčí otázky a body): 

 
I. Výstupy, výsledky a přínosy projektu 

- jaké přínosy a újmy znamená realizace projektu pro předkladatele projektu, cílové skupiny, 
město Liberec, Liberecký kraj?  

- existují-li další dotčené skupiny v kterékoliv fázi projektu, jak jsou realizací projektu 
ovlivněny? 

- kvantifikovatelné přínosy vyjádřete pomocí čísla, ostatní přínosy popište slovně 
 

II. Vliv projektu na horizontální témata 
- zhodnoťte, zda bude mít realizace projektu pozitivní, neutrální nebo negativní vliv na 

horizontální témata 
- podrobně popište, jakým způsobem realizace projektu ovlivní naplňování horizontálního 

tématu Udržitelný rozvoj  
- podrobně popište, jakým způsobem realizace projektu ovlivní naplňování horizontálního 

tématu Rovné příležitosti a zákaz diskriminace  
 

III. Udržitelnost projektu a jeho výstupů 
- popište udržitelnost projektu po stránce technické, personální a ekonomické  

- popište zajištění udržitelnosti projektu v povinné fázi udržitelnosti (5 let) 
 
 

Rozsah této části textu by neměl přesáhnout 3 stránky 
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14. Analýza rizik projektu a jejich řízení 

Definujte rizika projektu v požadovaném členění  
(můžete k popisu využít navržené dílčí otázky a body): 

 
I. Dílčí rizika – u identifikovaných rizik popište: 

- pravděpodobnost výskytu rizika 
- míru nebezpečnosti rizika v případě jeho výskytu 

- návrh opatření k omezení pravděpodobnosti výskytu rizika nebo k jeho eliminaci 
 

II. Celková rizikovost projektu 
- na základě provedené analýzy zhodnoťte celkovou míru rizika 

- je při této celkové míře rizika realizace projektu pro žadatele přijatelná?  
-  popište strategii snižování a eliminace rizik v návaznosti na jednotlivé fáze projektu  

 
 
 

Rozsah této části textu by neměl přesáhnout 2 stránky 
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15. Soulad s rozvojovými strategiemi 

Popište soulad projektu s relevantními rozvojovými koncepcemi: 
- vybranými na základě územního členění (z tohoto hlediska lze za základní územní celky 

označit Statutární město Liberec a Liberecký kraj  
- vybranými na základě shody v tematickém zaměření 

 
U zvolených strategických dokumentů uveďte především jejich přesný název, označte cíl/ 
prioritu/ aktivitu, k jejichž naplňování realizace projektu přispěje a způsob, jakým se tak 

stane.   
 
 

Rozsah této části textu by neměl přesáhnout 2 stránky 

 
16. Seznam přiložených povinných a nepovinných příloh  
B. Rozpočet projektu 

C. Čestné prohlášení předkladatele 

 

Povinné přílohy předložte v předepsaných formulářích 

 

 

 
 
Prohlašuji, že údaje v tomto formuláři obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené a souhlasím:  
1. s uchováním této žádosti Statutárním městem Liberec, 
2. v případě zařazení projektu do IPRM s uveřejněním tohoto záměru a s dalším využitím této žádosti 

pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace programu, uveřejňování 
informací o výstupech a výsledcích projektu a jako příklad dobré praxe, 

3. se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím Magistrátu Statutárního města Liberec 
v žádosti za účelem realizace projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, 
nejdéle však do 31. 12. 2025. 

 
V Liberci dne:  

Jméno a příjmení, funkce statutárního 
zástupce:  

Podpis, razítko:  

 


