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Důvodová zpráva 
 
V první polovině listopadu 2012 byla realizována analýza aktuálního stavu partnerských (tedy 
neměstských) projektů umístěných v indikativním seznamu projektů předmětného IPRM. 
Cílem této analýzy bylo kromě zjištění, v jakém stádiu přípravy/realizace se jednotlivé 
partnerské projekty nachází, také poskytnutí informace, jakým způsobem tyto projekty 
naplňují indikátory, aktivity a alokaci IPRM.   
Provedená analýza přinesla veskrze pozitivní zjištění. Valná většina partnerů deklaruje vůli 
svůj projekt realizovat, cca 90% těchto projektů je nebo bude registrováno u poskytovatele 
dotace do konce roku 2012. Tyto partnerské projekty jsou schopny naplnit podstatné 
indikátory IPRM, stejně jako pokrýt veškeré aktivity integrovaného plánu směřující do ROP 
2.1. Zde je ovšem nutné upozornit na riziko vyplývající z případné nerealizace (či odstoupení 
od realizace v jakékoliv fázi projektu) některých partnerských projektů. Tři z pěti klíčových 
aktivit IPRM jsou v současné době naplňovány vždy pouze jedním projektem (snahu o 
odstoupení od realizace těchto projektů však v tuto chvíli neidentifikujeme). Požadavky 
partnerských projektů na alokaci IPRM (540 Mil. Kč) tvoří 539,23 mil Kč (za předpokladu 
schválení materiálu „Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci“ na 11. ZM). Mezi partnerskými projekty však identifikujeme skupinu 
projektů, které z různých důvodů nemusí být realizovány: 

1) Centrum podpory geotermálního využití energie 
2) Centrum historie tramvajové dopravy 
3) Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci 
4) Výstavba multifunkčního hřiště TUL 
5) Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup 
6) Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec 
7) Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec 
8) Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec 

Požadavek na alokaci výše uvedených projektů činí cca 214,84 mil. Kč. 
 
Celková předpokládaná hodnota projektů SML v indikativním seznamu činí cca 167,63 mil. 
Kč, přičemž návrh rozpočtu SML pro rok 2013 nepočítá s přípravou či realizací byť jediného 
projektu v rámci předmětného IPRM. Realizace vybraných projektů SML je podmíněna 
ziskem dodatečných finančních prostředků do rozpočtu SML. 
 
Řídící výbor IPRM byl na svém 17. zasedání konaném dne 15. 11. 2012 seznámen 
s aktuálním stavem projektů v indikativním seznamu a uložil manažerovi IPRM připravit 
veškeré náležitosti pro realizaci III. výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM, 
právě s ohledem na možné riziko nevyčerpání alokovaných prostředků prostřednictvím 
stávajících projektů v indikativním seznamu. Vyhlášení III. výzvy pro předkládání 
projektových záměrů do IPRM je podmíněno jejím schválení Řídícím výborem IPRM a 
orgány SML (předpoklad leden 2013). 
 
Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací: 
Vyhlásit třetí výzvu pro předkládání projektových záměrů do IPRM a před jejím 
vyhodnocením (předpoklad duben 2013) zaujmout konečné stanovisko stran realizace 
projektů SML (s ohledem na finanční možnosti SML a s konkrétním dopadem na indikativní 
seznam). Co se týká výše zmíněných „rizikových“ projektů partnerů, do konce března 2013 
analyzovat jejich aktuální stav a případně doporučit Řídícímu výboru IPRM a orgánům SML 
projednat jejich vyřazení z IPRM (nestane-li se tak např. na vlastní žádost předkladatele). 
 



 
 
 
 


