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Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

1) Zahájení tvorby tematického Integrovaného plánu rozvoje města s názvem „IPRM Liberec 
– atraktivní a kvalitní život v Liberci“. 
 
a  ukládá 
Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor 
dotací EU, zahájit tvorbu „IPRM Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci“. 
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Důvodová zpráva  
 
IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových 
a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních prostředků 
ze strukturálních fondů s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých intervencí podporujících 
určená města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace finančních pro-
středků do geograficky vymezené zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje 
města. 
 
Zpracování IPRM je nevyhnutelnou podmínkou pro čerpání prostředků v rámci ROP NUTS 
II SV, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Dle harmonogramu výzev vydaným 
poskytovatelem dotace je zřejmé, že výzva na předkládání IPRM bude vyhlášena v termínu 1. 
4. 2010 – 28. 5. 2010 s alokací 540 000 000,- Kč. 
 
Postup tvorby a naplňování cílů IPRM s tematickým vymezením je v podstatě totožný jako 
v případě IPRM s vymezením zonálním (IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“). 
 
Integrovaný přístup by tedy měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně nebo 
v tematické oblasti daného města. IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města. 
Vzhledem k tomu, že v ROP SV je nyní realizováno IPRM zaměřené dle zónového přístupu 
(IPRM Liberec – zóna Lidové sady), bylo by vhodnější pro nové IPRM zvolit přístup tema-
tický.  
Téma pro nové IPRM lze vybrat na základě zaměření oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních 
center ROP SV, do které bude směřovat většina dílčích projektů. Nabízí se následující mož-
nosti: 

» regenerace a revitalizace brownfields s následným využitím především pro rozšíření 
občanského vybavení nebo pro podnikatelskou činnost vyjma cestovního ruchu, 

» regenerace a revitalizace zapsaných historických, kulturních a technických památek 
v rámci obnovy městského prostředí,  

» revitalizace a regenerace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřej-
né zeleně a parkovacích ploch,  

» výstavba a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšová-
ní nabídky a možností pro trávení volného času, 

» rekonstrukce a modernizace infrastruktury sloužící pro podporu partnerství, paktů 
a iniciativ,  

» investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speci-
álních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů 
nebo alternativních forem vzdělávání,  

» investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související 
s rozvojem dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol,  

» investice do výstavby a rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče a služeb v rámci 
zlepšení kvality těchto služeb (vyjma investic do domovů pro seniory a bytů zvláštní-
ho určení),  

» investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální inte-
graci skupin ohrožených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace),  

» investice do nových technologií (vybavení, zařízení a související stavební práce) sou-
visejících s modernizací zdravotnických zařízení, které nejsou součástí národní sítě 
podporované v rámci IOP, 
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» investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku – vyjma složek 
IZS podporovaných v IOP. 

 
Na základě připojené analýzy platných strategických dokumentů a dalších, doplňkových pod-
kladů navrhuje odbor Koordinátor dotací EU zpracovat a předložit řídícímu orgánu ROP 
NUTS II SV integrovaný plán se zaměřením na atraktivní a kvalitní život v Liberci (tj. za-
měření oblasti podpory: regenerace a revitalizace brownfields s následným využitím přede-
vším pro rozšíření občanského vybavení nebo pro podnikatelskou činnost vyjma cestovního 
ruchu; výstavba a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování 
nabídky a možností pro trávení volného času; regenerace a revitalizace zapsaných historic-
kých, kulturních a technických památek v rámci obnovy městského prostředí).  
 
Soulad zvoleného tématu se strategickými dokumenty  
 
1. Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020 
Strategická oblast D – Přitažlivé město 
Aktivity: Zachování a obnova kulturních památek; Péče a rozvoj o zařízení po sport, rekreaci; 
Podpora pořádání sportovních a kulturních akcí; Rozvoj infrastruktury pro kulturu  
 
2. Místní projektový plán Liberecka pro období 2007-2013 
Rozvojová oblast D – Kvalita života 
Okruhy: D1 Zajištění občanské vybavenosti, kulturních zařízení, podpora bytové výstavby a 

pořádání kulturních a společenských akcí (D 1.1 Rekonstrukce a vybavení kulturních zařízení 
a objektů občanské vybavenosti); D3 Rekonstrukce a výstavba sportovních areálů, organizace 
sportovních akcí, jejich podpora a propagace (aktivita D 3.1 Opravy stávajících sportovních 
zařízení a výstavba nových hřišť a sportovních areálů) 
Rozvojová oblast G – Kulturní a přírodní dědictví 
Okruh G1 Zachování a obnova kulturních památek a kulturního dědictví s možností jejich 
dalšího využívání (aktivita G 1.1 Zachování a obnova kulturních památek s možností jejich 
dalšího využívání) 
 
3. Potřeby SML a příspěvkových organizací 
Jedná se o projektové listy (záměry), sesbírané odborem rozvojových projektů především me-
zi příspěvkovými organizacemi města a dalšími významnými subjekty. Samozřejmě se nejed-
ná o kompletní seznam dílčích projektů pro IPRM – při jeho tvorbě budou včas osloveni 
možní žadatelé v území. 
 
Zdůvodnění volby tématu 
Pro výběr tématu v rámci aktivit přijatelných v oblasti podpory 2.1 je možné použít různé 
přístupy. Jako nejvhodnější se jeví využít porovnání přijatelných témat dle zaměření oblasti 
podpory s rozvojovými prioritami města a dalších potenciálních žadatelů. Jak je patrné z výše 
uvedeného přehledu, navrhované zaměření na rozvoj infrastruktury pro sport a kulturu, jakož 
i péče o kulturní dědictví, je vnímáno jako jedna z priorit, identifikovaných pomocí strategic-
kého přístupu stejně jako určených na základě již existujících projektových záměrů. 
Při určování tematického zaměření nového IPRM byla zohledněna také šíře cílových skupin 
– výběr byl proveden tak, aby bylo zajištěno využívání výstupů z realizovaných dílčích pro-
jektů co nejširším okruhem cílových skupin. Navržené téma tak kompletně zahrnuje všechny 
cílové skupiny uvedené v Prováděcím dokumentu ROP SV: 
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» Obyvatelé, lidé žijící, pracující a podnikající ve velkých městech  
» Domácí a zahraniční návštěvníci a turisté přijíždějící do velkých měst  
» Místní podnikatelé a subjekty zajišťující služby 
» Subjekty působící v neziskovém sektoru  

Skutečnost, že mezi cílové skupiny lze zahrnout i domácí a zahraniční návštěvníky a turisty, 
pak jen podtrhuje zvolené téma jako nástroj posilující úlohu Liberce jakožto regionálního 
centra. Atraktivitu města tak lze chápat současně z vnitřního pohledu, tedy ze strany jeho 
obyvatel, místních podnikatelů a neziskového sektoru, tak i z vnějšího pohledu, jako místa, 
které stojí za to přinejmenším navštívit. 
Parametry jednotlivých dílčích projektů pak velmi dobře umožňují kombinovat pozitivní 
prvky obou horizontálních témat stanovených Evropskou komisí pro období 2007-2013, tedy 
rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Právě v této kombinaci je velká přednost zvoleného 
tématu.  
Optimální možnosti poskytuje dané téma i při naplňování předmětných principů regionální 
politiky transformované na úroveň města. Princip programování je naplněn již samotnou 
tvorbou integrovaného plánu. Princip koncentrace je zcela jednoznačně přítomen v zaměření 
IPRM, tak, aby intervence zacílené do daných oblastí přinesly maximální efekt, a to včetně 
synergie s dalšími aktivitami v území. Pro naplňování principu partnerství pak existují 
v rámci zvoleného tématu velmi dobré podmínky. Postupy požadované příslušnou metodikou 
tak bude možné bezproblémově naplnit. A konečně princip adicionality je ve svém užším 
pojetí (národní spolufinancování) naplňován ve shodě s celým operačním programem. Mno-
hem zřetelnější je však ve zvoleném tématu (a to i v kontrastu k dalším aktivitám v dané ob-
lasti podpory) naplňováno širší pojetí adicionality, kdy se posuzuje uplatňování evropských 
zdrojů jako doplňku k národním finančním intervencím. Dané téma v rámci celé oblasti pod-
pory 2.1 nejlépe umožňuje realizaci takových záměrů, o kterých lze jednoznačně říci, že ev-
ropské zdroje nevytěsňují zdroje národní. 
Celkově lze konstatovat, že zvolené téma v sobě velmi kvalitně kombinuje rozvojové potřeby 
města v rámci možného okruhu zaměření konkrétních aktivit, naplnění konkrétních podmí-
nek pro tvorbu IPRM v rámci ROP Severovýchod i obecné principy regionální politiky Ev-
ropské unie. 
 
Navrhované kroky v přípravě „IPRM Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci“: 

1) Zahájení tvorby IPRM, definice téma, výběr zpracovatele/administrátora 
2) Vymezení a schválení nosného téma a stěžejních okruhů vedením města  
3) Zřízení a schválení RM a ZM SML Řídícího výboru, pracovní skupiny a manažera 

IPRM 
4) Vytvoření dokumentu IPRM včetně veškerých příloh požadovaných poskytovatelem 

dotace 
5) Vyhlášení výzvy na předkládání projektových záměrů, výběr a schválení projektových 

záměrů 
6) Veřejné projednání dokumentu 
7) Realizace dílčích projektů 
8) Monitoring a controlling IPRM 

 
Veškeré kroky v rámci přípravy „IPRM Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci“ budou 
připraveny tak, aby v termínu výzvy, tedy 1. 4. 2010 – 28. 5. 2010, mohl být dokument IPRM 
odevzdán poskytovateli dotace. 
 


