STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2013
Bod pořadu jednání:

Vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec - Atraktivní a
kvalitní život v Liberci

Zpracoval:

Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM

odbor, oddělení:

odbor strategického rozvoje a dotací

telefon:

485 243 191

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:

Ing.Michal Vereščák
Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život
v Liberci a RM dne 22. 1. 2013

Poznámka:
Předkládá:

Bc. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1) podmínky a text III. výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec –
Atraktivní a kvalitní život v Liberci

2) vyhlášení III. výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec –
Atraktivní a kvalitní život v Liberci
ukládá
Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit realizaci výzvy a její výsledek předložit
zastupitelstvu ke schválení.
T: 25.4.2013
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Důvodová zpráva
Na základě provedené analýzy aktuálního stavu partnerských projektů schválených v indikativním seznamu předmětného IPRM a schválené podoby rozpočtu SML na rok 2013 lze konstatovat, že určitá část alokace (až cca 215 mil. Kč) nemusí být vyčerpána (viz informace pro
jednání zastupitelstva dne 13. 12. 2012, IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci).
Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci na svém 18. zasedání dne
11. 1. 2013 schválil podmínky a vyhlášení III. výzvy pro předkládání projektových záměrů do
IPRM. Smyslem výzvy je zajistit dostatečné množství kvalitních projektů, které doplní stávající indikativní seznam a které pomohou naplnit aktivity, indikátory a finanční plán IPRM.
Výzva není z hlediska aktivit či oprávněných žadatelů nikterak omezena. Jediné omezení (ve
vztahu k předchozím výzvám) vyplývá z usnesení Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod č. 109/2012, kterým poskytovatel dotace omezuje dobu, po kterou je možné čerpat
dotaci v rámci IPRM. Toto omezení bylo přeneseno na dílčí projekty takto:
1) do 30. 6. 2014 musí být předloženy žádosti o platbu v souhrnné výši minimálně 95%
celkových způsobilých výdajů projektu,
2) do 31. 12. 2014 musí být předloženy žádosti o platbu v souhrnné výši minimálně 99%
celkových způsobilých výdajů projektu.
Před vyhodnocením výzvy Řídícím výborem a orgány SML provede odbor strategického rozvoje a dotací aktuální analýzu veškerých projektových záměrů schválených v indikativním
seznamu tak, aby byla jednoznačně identifikovatelná výše alokace, která bude sloužit pro účely III. výzvy.
Doporučení odboru:
Realizovat III. výzvu a před jejím vyhodnocením identifikovat rizikové projekty, které z různých důvodů nenaplní cíle IPRM (či ohrožují plnění závazných podmínek implementace
IPRM), a tyto projekty navrhnout Řídícímu výboru a orgánům SML k vyřazení z indikativního seznamu projektů naplňujících vize a cíle IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život
v Liberci.
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Přílohy:
1) Text výzvy k předkládání žádostí o zařazení projektových záměrů do IPRM
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VÝZVA
k p edkládání žádostí o za azení projektových zám r
do
IPRM LIBEREC – ATRAKTIVNÍ A KVALITNÍ ŽIVOT V LIBERCI

1. 2. 2013
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STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC
vyhlašuje
VÝZVU K P EDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZA AZENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁM R
DO INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE M STA LIBEREC
– ATRAKTIVNÍ A KVALITNÍ ŽIVOT V LIBERCI
Zam ení výzvy
Otev ená ve ejná výzva k p edkládání projektových zám r za ú elem jejich za azení do
Integrovaného plánu rozvoje m sta Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Podporovaná opat ení a aktivity
Zam ení p edloženého projektového zám ru musí být v souladu s podmínkami a pravidly
opera ního programu, v rámci kterého je plánována jeho realizace. Mimo to musí odpovídat
zam ení IPRM prost ednictvím n které z následujících aktivit:
Opat ení 1.1 Regenerace a revitalizace objekt a lokalit
Aktivita 1.1.1 Regenerace a revitalizace památek a rozší ení možností jejich využití
Aktivita 1.1.2 Regenerace a revitalizace objekt a lokalit typu brownfield pro využití ve
ve ejných službách
Aktivita 1.1.3 Regenerace a revitalizace objekt a lokalit typu brownfield pro podnikání
Opat ení 2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný as
Aktivita 2.1.1 Investice do sportovních za ízení a objekt
Aktivita 2.1.2 Investice do rozvoje kulturního a spole enského života ve m st
Aktivita 2.1.3 Investice do infrastruktury pro další volno asové aktivity
Aktivita 2.1.4 Investice do specifických oblastí trávení volného asu
Opat ení 3.1 Administrativní zajišt ní IPRM
Aktivita 3.1.1 Tvorba a realizace IPRM
Dokument IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci je dostupný na internetových
stránkách Statutárního m sta Liberec www.liberec.cz (sekce Praktické informace/IPRM)
spole n s ostatními dokumenty k výzv nebo na vyžádání p ímo u manažera IPRM
(kontaktní údaje jsou uvedeny na konci výzvy).
Oprávn ní p edkladatelé
Oprávn ní p edkladatelé projektových zám r dle Provád cího dokumentu Regionálního
opera ního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center:
Liberecký kraj
Statutární m sto Liberec
Organizace z izované nebo zakládané Libereckým krajem a Statutárním m stem
Liberec
Nestátní neziskové organizace, spl ující podmínku ve ejnoprávního charakteru

V případě projektových záměrů odpovídajících zaměření jiných operačních programů bude
oprávněnost žadatelů posuzována dle aktuálních podmínek příslušného operačního programu.
Omezení finančního rozsahu projektového záměru a způsobilost výdajů
Obdobně jako výčet oprávněných předkladatelů jsou i způsobilost výdajů a přípustný rozsah
připravovaného projektu závislé na podmínkách příslušného operačního programu. Oblast
podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod, jakožto předpokládaný zdroj financování většiny dílčích projektů IPRM,
stanovuje minimální hodnotu celkových způsobilých výdajů na 5 milionů Kč (s výjimkou
projektu zaměřeného na přípravu a realizaci IPRM, kde minimální výše celkových
způsobilých výdajů činí 100 000 Kč).
K hlavním způsobilým výdajům patří ve zmiňované oblasti podpory zejména:
» nákup služeb – projektová dokumentace,
» nákup staveb,
» nákup pozemků,
» stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby),
» technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky,
vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika),
» základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem
projektu a jsou součástí rozpočtu),
» pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky; vyjma vozidel kategorie L, M, N, O
a T),
» dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…),
» DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, že příjemce plnění
nemá nárok na odpočet DPH na vstupu).
Omezení harmonogramu realizace (finančního plánu) projektového záměru
V souladu s usnesením Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod č. 109/2012 bude
přijatelnost projektových záměrů omezena tak, že finanční plán každého předloženého
projektové záměru bude muset respektovat tyto parametry:
1) do 30. 6. 2014 musí být předloženy žádosti o platbu v souhrnné výši minimálně 95%
celkových způsobilých výdajů projektu,
2) do 31. 12. 2014 musí být předloženy žádosti o platbu v souhrnné výši minimálně 99%
celkových způsobilých výdajů projektu.
Ověření splnění této podmínky bude probíhat kontrolou vyplnění formuláře projektového
záměru, kapitola 10. Finanční plán projektu. Veškeré projektové záměry, jejichž finanční
plány nebudou výše uvedené parametry čerpání reflektovat, budou z dalšího hodnocení
vyřazeny (na základě nesplnění podmínek přijatelnosti).
V případě, že řídící orgán ROP NUTS II SV aktualizuje výše uvedené parametry čerpání
finanční alokace (ve smyslu jejich zmírnění), případné změny finančních plánů dílčích
projektů, které budou respektovat aktualizované parametry čerpání, nebudou v kolizi s výše
uvedenou podmínkou přijatelnosti v rámci této výzvy. Tato podmínka se týká pouze
projektových záměrů směřujících do ROP NUTS II SV.

Lokalizace projektových záměrů
Z hlediska místa realizace projektu lze za oprávněné považovat pouze ty projektové záměry,
které jsou umístěny na katastrální území města Liberec.
Termíny výzvy
Vyhlášení výzvy:
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:

31. ledna 2013
8. února 2013 v 8:00
8. března 2013 ve 14:00

Příjem žádostí:

pondělí, středa – 8:00-17:00,
úterý, čtvrtek – 8:00-16:00,
pátek – 8:00-14:00.

Místo a způsob předložení žádosti
Žádost o zařazení projektového záměru do IPRM sestává z následujících součástí:
A. Formulář žádosti
B. Rozpočet projektu
C. Čestné prohlášení předkladatele
D. Další relevantní přílohy (např. výkresová dokumentace – lze pouze v elektronické
podobě v některém z běžných dokumentových formátů)
Kompletně vyplněnou žádost v tištěné formě (dvě pare, z toho jeden originál) podepsanou
statutárním orgánem předkladatele na označených místech částí A, B a C společně s
elektronickou podobou na CD či DVD nosiči, lze doručit osobně či poštou na adresu:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
Všechna vyhotovení budou dodána v jedné uzavřené obálce opatřené štítkem, který je
zveřejněn společně s touto výzvou.
Proces hodnocení projektových záměrů
Po ukončení výzvy k předkládání žádostí o zařazení projektových záměrů bude provedeno
třístupňové hodnocení, jehož výsledkem bude seznam obdržených projektových záměrů
s dosaženým bodováním a návrh na zařazení / nezařazení projektového záměru do IPRM. Při
nesplnění kritérií prvních dvou stupňů hodnocení je projekt z dalšího hodnocení vyřazen.
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Žádosti, které vyhoví všem formálním požadavk m, jsou následn hodnoceny z hlediska
p ijatelnosti projektových zám r – tj. dle souladu se zam ením p íslušného opera ního
programu i IPRM, podmínek zp sobilosti žadatele, finan ní náro nosti projektu, místa
realizace a dalších podmínek IPRM i relevantního opera ního programu.
Posledním stupn m popisovaného procesu je bodové hodnocení projekt sm ujících do
oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Regionálního opera ního programu NUTS II
Severovýchod, které úsp šn absolvovaly p edchozí kroky (projektové zám ry sm ující do
ostatních opera ních program jsou p i spln ní p edchozího za azeny automaticky).
Hodnotící škála je stobodová a celkové hodnocení je výsledkem sou tu bod za díl í kritéria:
Zkušenosti p edkladatele a jeho p ipravenost k realizaci projektu, spolupráce
(0-10 bod )
Pot ebnost projektu a její prokázání (0-15 bod )
Kvalita a p ipravenost projektu, provázanost jednotlivých kapitol (0-25 bod )
Výstupy a výsledky projektu a jeho p ínosy v etn vlivu na horizontální témata,
udržitelnost projektu a jeho výstup (0-25 bod )
Rozpo et projektu a jeho p im enost k aktivitám, výstup m a výsledk m projektu
(0-15 bod )
Rizika projektu – kvalita analýzy rizik a jejich ízení (0-10 bod )
Seznam projektových zám r doporu ených k za azení do IPRM bude následn projednáván
v ídícím výboru, který jej schválí a p edloží k projednání Rad a Zastupitelstvu m sta.
Výsledkem toho procesu bude aktualizace indikativního seznamu díl ích projekt , který
bude omezen alokací finan ních prost edk v IPRM a bude p edložen jako jeho p íloha
ídícímu orgánu ROP Severovýchod. Projektové zám ry, které spln ní požadovaná
kvalitativní kritéria, ale z d vodu omezené finan ní alokace nebudou umíst ny v indikativním
seznamu, budou umíst ni do tzv. rezervního seznamu.
Další informace a kontaktní údaje
Pot ebné formulá e a dokumenty k p edložení žádosti o za azení projektového zám ru, v etn
pokyn k jejich vypln ní a rozši ujících informací, jsou k dispozici na internetových
stránkách Statutárního m sta Liberec www.liberec.cz.
V p ípad jejich nedostupnosti nebo v p ípad pot eby dalších informací se lze obracet na
Odbor strategického rozvoje a dotací – nejlépe p ímo na manažera IPRM, kterým je Ing.
Michal Vereš ák (verescak.michal@magistrat.liberec.cz; 485 243 191).

