
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Věc: IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Lib erci - podání dotační žádosti 
projektu "Administrativní zajišt ění a řízení tématického IPRM" 

 

 

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák, v.r. 

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací 

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     
podání žádosti o poskytnutí dotace projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického 
IPRM“ v IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci v rámci kontinuální výzvy Re-
gionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 
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a ukládá 
 
Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit finalizaci dotační žádosti a její neprodlené 
podání do kontinuální vývy poskytovatele dotace. 

 
T: neprodleně 
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Důvodová zpráva  
 
Zastupitelstvo SM Liberce schválilo Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci dne 29.4.2010 usnesením č. 103/10. 
 
Smlouva o alokaci prostředků na předmětný integrovaný plán byla uzavřena mezi Statutárním 
městem Liberec a Regionální radou NUTS II Severovýchod 24.2.2011. 
 
Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci je svým 
rozsahem a komplexní povahou neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou 
rozvojovou aktivitou města (výjma IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“). Úspěšná realizace 
schválených cílů, opatření a aktivit v souladu s pravidly a požadavky řídícího orgánu klade na 
Statutární město Liberec coby nositele IPRM jako celku i žadatele u části jeho dílčích 
projektů velmi vysoké nároky. Administratce IPRM jako celku je ze své podstaty 
komplexním úkolem a je nutno ji provádět v úzkém kontaktu s řízením a realizací všech 
dílčích projektů, včetně vypořádání se změnami, kterým se takto rozsáhlý komplex projektů 
zcela jistě nevyhne. Při realizaci IPRM bude třeba nadále respektovat zapojení řídících 
struktur, partnerů i širší veřejnosti. Dále je třeba pokračovat v naplňování pravidel publicity, 
která s principem partnerství úzce souvisí, a komunikovat se širokou veřejností.  
 
Poskytovatel dotace umožňuje vyčlenit z celkové alokace na IPRM až 1% celkových 
způsobilých výdajů na zajištění bezproblémového řízení IPRM prostřednictvím samostatného 
dílčího projektu. Náplní tohoto projektu je zejména řízení procesu realizace a čerpání  
manažerem IPRM ve spolupráci s externím specialistou, zajištění publicity dle požadavků 
poskytovatele dotacem, pronájem SW pro řízení projektů apod. Způsobilost veškerých výdajů 
v tomto projektu plánovaných vzniká dnem registrace porjektu u poskytovatele dotace. 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou plánovány ve výši maximálně 4 940 166,- Kč a výše 
dotace činí 85% CZV, tedy cca 756tis. Kč. Konečný reálný rozpočet projektu bude dán 
výsledky veřejných zakázek na dílčí služby. Projekt včetně přípravy je realizován v období 
1.7.2011 – 30.6.2015. 
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Přílohy: 
1. Pracovní verze žádosti o poskytnutí dotace projektu „Administrativní zajištění a řízení 

tematického IPRM“ 
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Unikátní kód žádosti:

Identifikace operačního programu

CZ.1.13

ROP NUTS II SeverovýchodNázev operačního programu:

Číslo operačního programu:

13.2

Rozvoj městských a venkovských oblastíNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

13.2.1Číslo oblasti podpory:

Rozvoj regionálních centerNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Číslo podoblasti podpory:

27Číslo výzvy:

27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1Název výzvy:

The administration and management of the thematic IPRMNázev projektu anglicky:

Administrativní zajištění a řízení tematického IPRMNázev projektu:

Projekt

Datum ukončení projektu:Datum zahájení projektu: 01.07.2011 30.06.2015

Doba trvání projektu: 48 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 940 166,26

NeZakládá projekt veřejnou podporu:

NerelevantníRežim veřejné podpory:

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp účetní jednotky:

410/2009 Sb.      701-704 (FZ 07/2009)Účetní osnova:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v LiberciNázev IPRM:

SV/004Kód IPRM:

Administrace zajištění IPRMNázev aktivity IPRM:

3.1Číslo aktivity:

Celkové způsobilé výdaje
připadající na finanční mezeru:

4 940 166,26

Příjmy projektu dle článku 55: 0,00

Jiné peněžní příjmy projektu: 0,00
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IPRM města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci je svým rozsahem a rozvojovými prioritami srovnatelný s
IPRM Lidové sady. Struktura jeho schválených cílů, opatření a aktivit a jejich naplňování v souladu s pravidly a
požadavky Řídícího orgánu klade na jeho nositele zvýšené nároky, a to i s ohledem na skutečnost, že Statutární
město Liberec bude vystupovat v úloze žadatele u části dílčích projektů. Administrace IPRM jako celku musí
probíhat komplexně a je nezbytné ji realizovat ve vazbě na dílčí projekty jednotlivých oprávněných žadatelů. Dále
budou naplňovány pravidla publicity. Realizátorem projektu je SM Liberec.

Stručný obsah projektu:

email:

telefon:

verescak.michal@magistrat.liberec.cz

485243191Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Milan Vereščák

Validní dle UIR-ADR: Ano

Oficiální adresa žadatele: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec

00262978IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECNázev žadatele:

CZ00262978DIČ:

AnoValidní dle ARES:

Žadatel
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1. Projekt

Ne

Ano

Projekt má partnera:

Projekt počítá se výběrovým řízením:

Ano

AnoŽadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let
veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:

NeBylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:

AnoProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

NeProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:
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2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ0513556904 Liberec (nečleněné město) Liberec

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0513556904 Liberec (nečleněné město) Liberec

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ051 Liberecký kraj 100

Adresa místa realizace projektu:

Specifické území:
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Globálním cílem ROP NUTS 2 Severovýchod je "Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke
zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu
bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU". Předkládaný projekt je s
tímto v souladu skrz IPRM, které přispívá k naplnění specifického cíle č. 2 "Zlepšit kvalitu života a veřejných
služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit." Tento specifický cíl je rovněž globálním
cílem prioritní osy Rozvoj městských venkovských oblastí. Prioritní osa je zaměřena na snížení územních rozdílů
mezi městskými a venkovskými oblastmi regionu Severovýchod, a to zejména v oblasti kvality života, lidských
zdrojů, občanské infrastruktury a trvale udržitelného rozvoje. Vychází z reálné potřeby podpory rozvoje
městských a venkovských oblastí vedoucí ke zvýšení jejich ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti,
jejich vzájemné spolupráce a provázanosti a ke zvýšení standardů a atraktivity života s respektováním zásad
trvale udržitelného rozvoje. Specifické cíle prioritní osy byl formulovány s ohledem na výsledky Národního
rozvojového plánu ČR 2007-2013 a jsou v souladu s Nařízením EK o Evropském fondu regionálního rozvoje.
Projekt náleží do specifického cíle1. "Posílit pozici a rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální
a fyzické struktury" a tím i do oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. IPRM, jehož je projekt součástí,
naplňuje globální cíl oblasti podpory ("Posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst
jako regionálních center") i oba jeho operačního cíle ("Regenerovat a revitalizovat městské prostředí" a "Rozvíjet
infrastruktury v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí").

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Hlavním cílem projektu je zajistit realizaci IPRM v souladu s podmínkami Řídícího orgánu, smlouvou o poskytnutí
dotace a jinými relevantními dokumenty. Toto naplňování předpokládá koordinaci jednotlivých dílčích projektů
IPRM, tak aby bylo dosaženo stanovených cílů IPRM s maximálním využitím synergických efektů vyplývajících z
koordinace mezi projekty.

Dílčími cíli projektu jsou:
- koordinace předkládání a postupu dílčích projektů, kontinuální monitoring (Základem úspěšného naplnění IPRM
musí být bezchybná realiazce dílčích projektů),
- kontinuální zapojení řídicích struktur IPRM (veškeré kroky musí být projednány na všech úrovních řídicí
struktury IPRM),
- naplňování publicity IPRM adekvátně k jeho významu (samotná publicita je detailně popsána na záložce
Publicita),
- komunikace s veřejností (předpokládá se zapojení veřejnosti přes webové stránky či plánovanou konferenci).

Cíle projektu:

IPRM města Liberec  - Atraktivní a kvalitní život v Liberci je svým rozsahem  a rozvojovými prioritami srovnatelný
s IPRM Lidové sady. Struktura jeho schválených cílů, opatření a aktivit a jejich naplňování v souladu s pravidly a
požadavky Řídícího orgánu klade na jeho nositele zvýšené nároky, a to i s ohledem na skutečnost, že Statutární
město Liberec bude vystupovat v úloze žadatele u části dílčích projektů. Administrace IPRM jako celku musí
probíhat komplexně a je nezbytné ji realizovat ve vazbě na dílčí projekty jednotlivých oprávněných žadatelů. V
realizační fázi projektu bude nutné respektovat zapojení jednotlivých partnerů projektu včetně zapojení veřejnosti.
K naplnění výše uvedeného přispěje samotná administrace IPRM, publicita IPRM, pronájem SW na projektové
řízení a pořízení nezbytných posudků a analýz.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Nejlíčovější aktivitou v přípravné fázi byla vlastní iniciace tvorby a vytvoření vlastního IPRM - Atraktivní a kvalitní
život v Liberci. V průběhu této fáze byly vytvořeny řídící struktury IPRM a popsány schvalovací procesy, které
budou sloužit i při vlastní realizaci předkládaného projektu. Byla nastavena pravidla publicity. Dále v této fázi
projektu došlo k definování projektového týmu, nastavení jednotlivých výběrových řízení a proběhlo definitivní
zařazení projektů do IPRM.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

3. Popis projektu
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Projekt Administrativní zajištění IPRM Liberec - atraktivní a kvalitní život v Liberci je dílčím projektem
předmětného IPRM, a je tedy jeho nedílnou součástí. Jedná se o projekt specifický svým zaměřením na zajištění
realizace IPRM, čímž se tato vzájemná vazba ještě posiluje.
Součástí tohoto projektu bude také koordinace přípravy, předkládání a realizace ostatních dílčích projektů IPRM;
projekt je tedy propojen nejen s IPRM jako celkem, ale i s každou jeho částí. V neposlední řadě je skrze IPRM
projekt svázán i s komplexem rozvojových aktivit žadatele (jinak řečeno, IPRM a jeho prostřednictvím i tento
projekt vznikl na základě definovaných potřeb a plánů SML a partnerů v zájmovém území), které jeho realizace
pomůže naplňovat.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Výsledkem realizační fáze tohoto projektu bude ukončení realizace IPRM jako celku. Projekt Administrativní
zajištění IPRM vzhledem ke své povaze nevytváří žádné trvalé hmotné výstupy, nenaplňuje žádný z indikátorů
pro oblast podpory 2.1. Udržitelnost tohoto projektu lze spíše chápat jako udržitelnost IPRM. Ta je primárně
zajištěna závazky nositelů ostatních dílčích projektů k udržení výsledků projektů. Na úrovni IPRM jako celku bude
po ukončení realizace IPRM provedeno vyhodnocení udržitelnosti dílčích projektů a syntézou získaných
informací zároveň i udržitelnost samotného IPRM.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Hlavním předpokladem pro přípravu projektu Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM je schválené
IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Došlo k:
- nastavení řídící struktury IPRM a schvalovacích procesů,
- jmenování manažera IPRM, Řídící výbor a Pracovní skupina,
- nastavení pravomocí, kompetencí a vlastní komunikace,
- nastavení partnerství.

Mimo výše uvedené byly pro přípravu projektu podniknuty i další kroky:
- specifikace náplně projektu,
- sestavení kompetentního projektového týmu,
- zařazení projektu do IPRM.

Připravenost projektu k realizaci:

Veškeré aktivity realizační fáze budou směřovat k bezproblémové realizaci IPRM - Atraktivní a kvalitní život v
Liberci. Nejprve proběhne výběr jednotlivých dodavatelů (toto je popsáno založce Výběrová řízení). V rámci
realizační fáze budou pořízeny následující položky:
- zpracování žádosti a administrace IPRM,
- zajištění publicity,
- pronájem SW na projektové řízení,
- studie, analýzy a posudky spojené s realizací IPRM.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:
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4. Personální zajištění projektu

vedoucí odboru Koordinátor dotací EUFunkce v rámci organizace:

Statutární město LiberecNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Vedoucí projektu

MichalJméno:

Příjmení: Vereščák

Pořadí člena týmu: 001

- zkušenost s předkládanými projekty do ROP SV na straně Řídicího orgánu,
- člen Řídícího výboru IPRM při jeho přípravě.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- zajištění monitoringu a vyhodnocování udržitelnosti dílčích projektů IPRM,
- zajištění monitoringu a vyhodnocování udržitelnosti IPRM jako celku.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- výkon funkce vedoucího projektu,
- zabezpečení realizace projektu dle stanovených podmínek (rozsah aktivit, harmonogram, realizace výběrových
řízení aj.),
- koordinace činnosti ostatních členů projektového teamu,
- koordinace postupu dílčích projektů IPRM.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- zajištění zpracování projektové žádosti,
- součinnost při přípravě.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

Statutární město LiberecNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Finanční manažer

VeronikaJméno:

Příjmení: Fialová

Pořadí člena týmu: 002

Členka teamu má následující zkušenosti:
Zkušenosti z ROP SV, OPŽP, OPVK.
Projektový a finanční manažer v IPRM Liberec - zóna Lidové sady pro projekt "ZŠ Lesní - úprava parteru", "ZŠ
Lesní - škola pro Evropu""Parky Lidové sady I". Projektový manažer v OPVK pro projekty "Podpora moderních
forem výuky na ZŠ Libereckého kraje" a "Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých
ZŠ".

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
- vyhodnocování projektu v době udržitelnosti, zejména naplňování monitorovacích ukazatelů projektu,
- zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu,
- zajištění výkonu vlastnických práv SM Liberce po dokončení stavby (správa a údržba).

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zapojení člena v realizaci projektu:

- koordinace aktivit projektu ve vztahu k poskytovateli dotace v souladu s podmínkami programu,
- zajištění publicity projektu,
- zajištění nezbytných dokladů pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace,
- průběžný monitoring a zpracování monitorovacích hlášení, zajištění podkladů pro závěrečné vyúčtování
projektu,
- v realizační fázi projektu bude odpovídat za zřízení zvláštního účtu projektu a správnost vedení účetnictví a
výkazů v rámci realizace projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zapojení člena při přípravě projektu:
- koordinace veškerých aktivit v přípravné fázi projektu,
- zadaní a koordinace zpracování projektové dokumentace,
- zajištění zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh,
- spolupráce při přípravě rozpočtových opatření pro zajištění financování projektu z rozpočtu Statutárního města
Liberec.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem:

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

AQE, advisors a.s.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Administrátor dotační žádosti

DavidJméno:

Příjmení: Brtna

Pořadí člena týmu: 003

Zpracoval desítky žádostí do PRV, OPŽP, IOP a ROP.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
- vyhodnocování projektu v době udržitelnosti, zejména naplňování monitorovacích ukazatelů projektu,
zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zapojení člena při realizaci projektu:
- koordinace aktivit projektu ve vztahu k poskytovateli dotace v souladu s podmínkami programu,
- zajištění nezbytných dokladů pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace,
- průběžný monitoring a zpracování monitorovacích hlášení, zajištění podkladů pro závěrečné vyúčtování
projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zapojení člena při přípravě projektu:
- zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem:
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CZ00262978DIČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECNázev žadatele:

00262978IČ:

Obec nebo m.část hl.m.

Počet zaměstnanců:

Plátce DPH: Ano

Právní forma:

Typ podniku:

Typ žadatele:

velký

Obec

Statutární zástupci:

Titul za:Titul před:

Telefon: 485243102

Jméno:Příjmení: MartinaRosenbergová

Funkce osoby: Primátorka

Telefon II.:Fax:

Email: rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz

Vereščák MilanHlavní kontaktní osoba:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon: 485243191

Jméno:Příjmení: MilanVereščák

Funkce osoby: vedoucí odboru Koordinátor dotací 
EU

Telefon II.:Fax:

Email: verescak.michal@magistrat.liberec.cz

Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

1460 01 Číslo orientační:

Ulice: nám. Dr. E. Beneše

1Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW:

AnoValidní dle UIR-ADR:

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k 
aktivitám projektu:

Ano

AnoValidní dle ARES:

5. Žadatel projektu
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Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

1460 01 Číslo orientační:

Ulice: nám. Dr. E. Beneše

1Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW:

AnoValidní dle UIR-ADR:
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6. Zkušenosti žadatele

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: ROP SV, Oblast podpory 2.1

Administrace IPRM.

Žadatel byl zapojen do všech fází projektového cyklu projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové
sady"

Pořadí reference: 001

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Statutární město Liberec

Zdroje financování/poskytovatel dotace: ROP SV

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 30.04.2009-31.05.2015

Celkové výdaje projektu/akce: 6 999 997,00
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7. Partner projektu
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01.07.2011Datum zahájení projektu:

30.06.2015Datum ukončení projektu:

48,00Doba trvání projektu v měsících:

02.12.2011Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:

31.05.2015Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

Vlastní realizace projektu bude zahájena ihned po registraci projektu na Řídícím orgánu. Projekt bude ukončen
31.5.2015, což je nejzazší termín pro uzavření posledního dílčího projektu IPRM.

Popis časové realizace:

8. Harmonogram projektu

Publicita projektuNázev aktivity:

01.12.2012Začátek aktivity:

Konec aktivity: 31.05.2015

Řízení IPRM jako celkuNázev aktivity:

01.12.2012Začátek aktivity:

Konec aktivity: 31.05.2015

Realizace výběrových řízení v souvislosti s projektemNázev aktivity:

01.07.2011Začátek aktivity:

Konec aktivity: 30.04.2012

Realizace vlastního projektuNázev aktivity:

01.05.2012Začátek aktivity:

Konec aktivity: 31.05.2015
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9. Podpora de-minimis

Stav projektu: Vybrán k podpoře

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Datum poskytnutí podpory:

Název projektu: Odstranění tvrdosti při vyměření penále

Částka v Kč: 220,00

Název zdroje: VZP ČR
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Hodnoty indikátorů

65.01.00 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem

0,00 0,00 0,00 ha 30.06.2015

52.02.13
Počet nově vytvořených pracovních
míst v rámci projektů na udržitelný
rozvoj měst

0,00 0,00 0,00 PM 30.06.2015

65.11.01
Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů určených
pro rozvoj vzdělávání (města)

0,00 0,00 0,00 m2 30.06.2015

65.20.00
Plocha revitalizovaných
nevyužívaných nebo zanedbaných
areálů (brownfields) celkem

0,00 0,00 0,00 ha 30.06.2015

65.11.03

Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro
sociální služby a zdravotní péči
(města)

0,00 0,00 0,00 m2 30.06.2015

65.20.03
Plocha nově vybudovaných nebo
rekonstruovaných objektů v rámci
brownfields

0,00 0,00 0,00 m2 30.06.2015

07.02.02
Počet nově vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny -
ženy

0,00 0,00 0,00 PM 30.06.2015

51.15.60
Počet podpořených projektů
zaměřených na podporu
zdravotnictví

0,00 0,00 0,00 Počet projektů 30.06.2015

07.42.70 Počet zapojených partnerů 0,00 0,00 0,00 Počet 30.06.2015

37.33.00
Počet projektů zaměřených na
environmentálně šetrné formy
dopravy

0,00 0,00 0,00 Počet projektů 30.06.2015

22.01.00 Počet projektů zaměřených na
nakládání s odpady

0,00 0,00 0,00 Počet projektů 30.06.2015

Kód Název indikátoru Výchozí
hodnota

Plánovaná
hodnota

Rozdíl Měrná
jednotka

Předpokládané
datum plnění:
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Bude projekt realizován s využitím brownfields?Název:

0,00Výchozí hodnota:

haMěrná jednotka:

30.06.2015Datum cílové hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

14Číslo:

Pro daný typ projektu je  nerelevantní.

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

12. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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02.01.
07

3D projekcea 3D animace 1 333 333,33 333 333,33 333 333,33 Soubor 6,75

02.01.
06

Příprava a organizace
výročních konferencí

1 333 333,33 333 333,33 333 333,33 Soubor 6,75

02.03 Nákup služeb 2 580 833,00 2 580 833,00 52,24

02.02 Finanční výdaje 0 0,00 0,00 0,00 0

02.01.
03

Propagační předměty 1 208 333,33 208 333,33 208 333,33 Soubor 4,22

02.01.
05

Informační a komunikační
tiskoviny

1 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Soubor 5,06

02.01.
04

Inzerce a PR 1 166 666,67 166 666,67 166 666,67 Soubor 3,37

02.03.
02

Řízení a administrace IPRM 1 887 500,00 887 500,00 887 500,00 kus 17,96

02.03.
01

Řízení projektu 1 235 000,00 235 000,00 235 000,00 soubor 4,76

02.03.
04

Studie, analýzy 1 833 333,00 833 333,00 833 333,00 soubor 16,87

02.03.
03

Pronájem SW 1 625 000,00 625 000,00 625 000,00 kus 12,65

01.03 Nákup pozemků (do 10%
CZV)

0 0,00 0,00 0,00 0

01.02 Nákup staveb 0 0,00 0,00 0,00 0

01.05 Technická zařízení 0 0,00 0,00 0,00 0

01.04 Stavební a technologická část
stavby

0 0,00 0,00 0,00 0

01 Hlavní výdaje 78 000,00 78 000,00 1,58

02.01.
02

Návrh loga, merkantilií,
tiskovin a propag. předmětů

1 91 666,67 91 666,67 91 666,67 Soubor 1,86

01.01.
01

Zpracování žádosti o dotaci 1 65 000,00 65 000,00 65 000,00 kus 1,32

01.01 Nákup služeb  (proj.
dokumentace do 5 % CZV u
stav. projektů a do 2% u
ostatních projektů)

65 000,00 65 000,00 1,32

02 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) 4 862 166,26 4 862 166,26 98,42

01.10 Rezerva na vícepráce 0 0,00 0,00 0,00 0

02.01.
01

Návrh, tvorba, správa 
webových stránek

1 116 666,67 116 666,67 116 666,67 Soubor 2,36

02.01 Výdaje na dodržení pravidel 
publicity

1 500 000,00 1 500 000,00 soubor 30,36

01.07 Pořízení strojů a zařízení 0 0,00 0,00 0,00 0

01.06 Základní vybavení 0 0,00 0,00 0,00 0

01.09 DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

1 13 000,00 13 000,00 13 000,00 kus 0,26

01.08 Dlouhodobý nehmotný 
majetek

0 0,00 0,00 0,00 0

Kód Název výdaje
Počet
kusů Cena kusu Výdaj celkem

Z toho
neinvestiční Jednotka Procento

13. Rozpočet projektu
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04 Nezpůsobilé výdaje celkem 0 0,00 0,00 0,00 0

05 Celkové výdaje projektu 4 940 166,26 4 940 166,26 100

03.01 Z toho neinvestiční náklady 0 0,00 0,00 0,00 0

02.04 DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

1 781 333,26 781 333,26 781 333,26 kus 15,82

03 Způsobilé výdaje celkem 4 940 166,26 4 940 166,26 100
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14. Přehled financování projektu

4 184 016,26

Celkové veřejné prostředky

- Dotace z rozpočtu RR

- z toho EU 4 184 016,26

4 940 166,26

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- Přímé výnosy

- Ostatní zdroje

0,00Žadatel

Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční
mezera)

Vlastní podíl žadatele

- Veřejné prostředky

4 940 166,26

756 150,00 15,31

Celkové výdaje projektu

Náklady projektu v Kč Procenta z celkových nákladů

Jiné peněžní příjmy projektu

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje

Celkové způsobilé investiční výdaje

4 940 166,26

4 940 166,26

0,00

0,00

- Soukromé prostředky 0,00 0,00

- Úvěry bank

84,69

84,69

100,00

Příjmy projektu dle článku 55 0,00

Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých
výdajů

0,00

Křížové financování

Celkové způsobilé výdaje 4 940 166,26
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15. Finanční plán

01Pořadí žádosti o platbu:

4 184 016,26Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

30.06.2015Datum předložení žádosti o platbu:

4 184 016,26Z toho neinvestiční (Kč):

0,00Z toho investiční (Kč):
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16. Prioritní téma

01Číslo typu území:

MěstoNázev typu území:

Veřejná správaNázev hospodářské činnosti:

17Číslo hospodářské činnosti:

Integrované projekty pro obnovu měst a venkovaNázev prioritního téma:

61

Prostředky z EU v Kč: 4 184 016,26

Číslo prioritního téma:
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17. Výběrová řízení

Vybráno: Ano

001Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

20.07.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

02.12.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM

veřejný zadavatel

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

AQE advisors, a.s. 26954770 1 187 500,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

1 187 500,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

002Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.02.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění publicity IPRM

veřejný zadavatel

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 500 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

003Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.02.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pronájem SW pro projektové řízení

veřejný zadavatel

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

625 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Předkládaný projekt bude probíhat v souladu s postupy a principy, definovanými v IPRM Liberec ? Atraktivní a
kvalitní život v Liberci. Žádný specifický cíl, opatření nebo aktivita IPRM nediskvalifikují ani nediskriminují
obyvatelé města, regionu či migranty z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání,
zdravotního stavu, věku, sexuální orientace, příslušnosti ke znevýhodněným skupinám obyvatelstva atd. Cílem
IPRM je dynamický a trvale udržitelný rozvoj města a jeho regionu, zlepšení kvality života obyvatelstva, rozvoj
ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženského vyznání či jiného znaku.
Rovné příležitosti budou posuzovány zvlášť při předložení dílčích projektů. Samotný předkládaný projekt
nevytváří žádné negativní vlivy na rovnost příležitostí.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

V rámci ROP SV je udržitelný rozvoj definován, jako takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a
společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Předkládaný projekt ?Administrativní
zajištění a řízení tematického IPRM? je neinvestičním projektem ? jeho realizace tedy nepřináší žádné
postihnutelné ohrožení životního prostředí. Projekt řeší implementaci dokumentu IPRM Liberec ? Atraktivní a
kvalitní život v Liberci, který prošel procesem posouzení na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a
obdržel souhlasné stanovisko. Jednotlivé dílčí projekty IPRM budou prokazovat svůj vliv na udržitelný rozvoj
samostatné ve fázi předkládání žádostí, čímž bude umožněno na úrovní řídící struktury IPRM zvýhodnit projekty
s pozitivním vlivem na životní prostředí a projekty s negativním vlivem na životní prostředí vyřadit. Výše
uvedeným lze vyloučit negativní vliv předkládaného projektu na životní prostředí.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

18. Horizontální témata
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19. Rovné příležitosti
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Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže,
atd.)

Způsob zajištění publicity:

Příprava a organizace výročních konferencí.  Konkrétní podoba tohotoa opatření publicity vzejde z věcného
návrhu řešení zakázky vybraného dodavatele. Budou dodrženy pravidla publicity ROP SV. Náklady na toto
opatření by neměly překročit částku 400 000,- Kč včetně DPH.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie ... )

Způsob zajištění publicity:

V rámci této aktivity bude realizován: návrh loga, merkantilií, tiskovin a propag. předmětů. Náklady na toto
opatření se odhadují na 110 000,- Kč včetně DPH. Při realizaci tohoto opatření budou dodrženy pravidla pro
publicitu ROP SV.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Propagační předmětyZpůsob zajištění publicity:

Konkrétní podoba tohotoa opatření publicity vzejde z věcného návrhu řešení zakázky vybraného dodavatele.
Budou dodrženy pravidla publicity ROP SV. Náklady na toto opatření by neměly překročit částku 250 000,- Kč
včetně DPH.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

InzerceZpůsob zajištění publicity:

Konkrétní podoba tohoto  opatření publicity vzejde z věcného návrhu řešení zakázky vybraného dodavatele.
Budou dodrženy pravidla publicity ROP SV. Náklady na toto opatření by neměly překročit částku 200 000,- Kč
včetně DPH.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Internetové stránky projektuZpůsob zajištění publicity:

Návrh, tvorba, správa webových stránek projektu. Cena 140 000,- Kč včetně DPH. Při tvorbě budou dodržena
pravidla publicity ROP SV. Konkrétní podoba tohoto dílčího způsobu vzejde z věcného návrhu řešení zakázky
vybraného dodavatele.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

DalšíZpůsob zajištění publicity:

Informační a komunikační tiskoviny. Konkrétní podoba tohotoa opatření publicity vzejde z věcného návrhu řešení
zakázky vybraného dodavatele. Budou dodrženy pravidla publicity ROP SV. Náklady na toto opatření by neměly
překročit částku 300 000,- Kč včetně DPH. 3D projekce a 3D animace. Konkrétní podoba tohotoa opatření
publicity vzejde z věcného návrhu řešení zakázky vybraného dodavatele. Budou dodrženy pravidla publicity ROP
SV. Náklady na toto opatření by neměly překročit částku 400 000,- Kč včetně DPH.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

20. Publicita
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Doklady o právní subjektivitě žadateleNázev přílohy:

1Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadateleNázev přílohy:

2Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

21. Přílohy projektu
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Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní mociNázev přílohy:

5Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Podrobný položkový rozpočet projektuNázev přílohy:

3Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Studie ekonomického hodnocení projektuNázev přílohy:

4Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne
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Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jinéNázev přílohy:

8Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní mociNázev přílohy:

6Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Souhlas s ohlášením stavbyNázev přílohy:

7Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředíNázev přílohy:

11Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Projektová stavební dokumentaceNázev přílohy:

9Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Doklad o prokázání vlastnických vztahůNázev přílohy:

10Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000Název přílohy:

12Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým
využitím

Název přílohy:

14Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Stanovisko orgánů státní památkové péčeNázev přílohy:

17Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Doklad o partnerstvíNázev přílohy:

15Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památkuNázev přílohy:

16Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne



PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana 36 z 44Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 28dPTP

Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpořeNázev přílohy:

20Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 2

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje městaNázev přílohy:

18Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programuNázev přílohy:

19Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Dokumentace k dokončeným výběrovým řízenímNázev přílohy:

30Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Doklady potvrzující splnění definice veřejnoprávního charakteru žadateleNázev přílohy:

21Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmyNázev přílohy:

29Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúčtu projektuNázev přílohy:

31Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Čestné prohlášení k zástavě majetkuNázev přílohy:

32Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Čestné prohlášení o přepočteném stavu zaměstnancůNázev přílohy:

34Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ne

Rozhodnutí zřizovatele o nabytí majetku, který získá příspěvková organizace z dotace, do
jejího vlastnictví

Název přílohy:

33Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

BRTNA@AQE.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Realizace výběrových řízení v
souvislosti s projektem

Datum žádosti o platbu:

Realizace vlastního projektu

Řízení IPRM jako celku

Publicita projektu

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

Zahájení a ukončení projektu:

2013

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Realizace výběrových řízení v
souvislosti s projektem

Datum žádosti o platbu:

Realizace vlastního projektu

Řízení IPRM jako celku

Publicita projektu

2012

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

Zahájení a ukončení projektu:

Realizace výběrových řízení v
souvislosti s projektem

Datum žádosti o platbu:

Realizace vlastního projektu

Řízení IPRM jako celku

Publicita projektu

2011

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zahájení a ukončení projektu: 02.12

Zahájení a ukončení projektu: 01.07

HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu:

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

01.07.2011 30.06.2015

02.12.2011 31.05.2015
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Realizace výběrových řízení v
souvislosti s projektem

Datum žádosti o platbu: 30.06

Realizace vlastního projektu

Řízení IPRM jako celku

Publicita projektu

2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zahájení a ukončení projektu: 31.05

Zahájení a ukončení projektu: 30.06

Realizace výběrových řízení v
souvislosti s projektem

Datum žádosti o platbu:

Realizace vlastního projektu

Řízení IPRM jako celku

Publicita projektu

2014

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

Zahájení a ukončení projektu:
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před
registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu
v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil.

Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany
hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování
nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a žadatel si je vědom
právních následků v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti podle zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a
pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů
včetně zdrojů územních samospráv.

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa
skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu není veden výkon rozhodnutí.

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy
(zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých
daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se
považují za vypořádané závazky).

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry,
trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké
skupině).

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož
skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.
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Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele

Místo a datum

Podpis a razítko
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