
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 15. 12. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"  

 

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák,v.r. 

odbor, oddělení: koordinátor dotací EU 

telefon: 48 524 3191 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák, v.r. 

Projednáno: Lukáš Martin,v.r. 
 náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou 
infrastrukturu 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 

zařazení níže uvedených projektů do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“  
a ukládá 
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit aktualizaci indikativního seznamu 
předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit poskytovateli dotace. 

 
T: neprodleně 
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Důvodová zpráva  
 
Zástupci Technické univerzity v Liberci se v uplynulé době obrátili na manažera IPRM 
Liberec - zóna „Lidové sady“ s požadavkem na posouzení souladu předložených projektů 
s předmětným integrovaným plánem. Jedná se o tyto projekty: 
 

1) Aktivní sítě 
2) Otevřená univerzita 
3) Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na TUL 
4) Flexibilita vzdělávání v terciární oblasti technických oborů 
5) Podpora pokročilých technologií a (nano)materiálů formou mezinárodní spolupráce a 

sítí 
Tyto projekty se budou ucházet o podporu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a 
jsou v souladu s opatřením IPRM 2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání a zlepšování 
podmínek pro sociální integraci. Smyslem jejich zařazení do indikativního seznamu tzv. 
„projektů pod čarou“ je zisk bonifikace (10% z dosaženého hodnocení v rámci OP VK), 
kterým poskytovatel dotace reflektuje fakt, že tyto projekty, krom jiného, napomáhají 
k naplňování vize a cílů daného IPRM. Výše uvedené projekty se tedy neuchází o podporu 
z ROP 2.1 Rozvoj regionálních center. 
 
Výše uvedené projekty byly posouzeny a schváleny k zařazení do indikativního seznamu 
projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ Řídícím výborem předmětného IPRM. 
 
Název projektu Název žadatele Celkové 

způsobilé výdaje 
v Kč 

Z toho dotace v 
Kč 

Cílový operační 
program 

Aktivní sítě Technická 
univerzita v 
Liberci 

 
23 642 209,- 

 
20 095 878,- 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Otevřená 
univerzita 

Technická 
univerzita v 
Liberci 

 
38 966 199,- 

 
33 121 269,+ 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Podpora tvorby 
excelentních 
výzkumných a 
vývojových týmů 
na TUL 

Technická 
univerzita v 
Liberci 

 
 

38 015 235,- 

 
 

32 312 950,- 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Flexibilita 
vzdělávání v 
terciární oblasti 
technických 
oborů 

Technická 
univerzita v 
Liberci 

 
 

25 333 134,- 

 
 

21 533 164,- 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Podpora 
pokročilých 
technologií a 
(nano)materiálů 
formou 
mezinárodní 
spolupráce a sítí 

Technická 
univerzita v 
Liberci 

 
 
 

25 935 252,- 

 
 
 

22 044 964,- 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

 
 


