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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
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zařazení projektu „Nebojte se začít samy“ do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – 

zóna „Lidové sady“ 
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Důvodová zpráva 
 

Educa Quality o.s. podává do výzvy OP Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) 

projekt s názvem „Nebojte se začít samy“, viz příloha. Předkladatel projektu žádá o jeho 

zařazení do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. Smyslem jeho zařazení do indikativního 

seznamu tzv. „projektů pod čarou“ je zisk bonifikace (10% z dosaženého hodnocení v rámci 

cílového OP), kterým poskytovatel dotace reflektuje fakt, že tento projekt, krom jiného, 

napomáhá k naplňování vize a cílů daného IPRM.   

Tento projekt je v souladu s opatřením 2.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání a zlepšo-

vání podmínek pro sociální integraci, konkrétně následující typová aktivita - Rozvoj celoži-

votního vzdělávání. Z hlediska věcné náplně projektu je prokazatelná vazba na předmětný 

IPRM. Z hlediska místa realizace projektu je možná vazba v případě realizace projektu nebo 

jeho převážné části v místě sídla předkladatele EDUCA QUALITY, o.s. (Vítězná 734/11, 

Liberec – spadá do zóny Lidové sady), případně za předpokladu zapojení významné části cí-

lové skupiny ze zóny Lidové sady – ženy, které začínají podnikat a ženy, které jsou ohrožené 

na trhu práce. 

 

Výše uvedený projekt byl posouzen manažerem IPRM a zpracovatelem dokumentu IPRM a 

navržen Řídícímu výboru ke schválení k zařazení do indikativního seznamu projektů IPRM 

Liberec – zóna „Lidové sady“. Řídící výbor schválil nadpoloviční většinou svých členů 

zařazení výše uvedených projektů do indikativního seznamu předmětného IPRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Formulář projektového záměru „Nebojte se začít samy“ 
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Příloha: Formulář projektového záměru „Nebojte se začít samy“ 
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