
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 

Bod pořadu jednání:       

IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou- přijetí dotace  

 

Zpracoval: Ing. Dana Štefanová, Ing. Martin Čech  

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3575 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 20.5.2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec 
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 
přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc ve výši 1 395 600 Kč na přípravu 
integrované strategie rozvoje území pro Integrovaný plán rozvoje území Liberec- Jablonec 
nad Nisou 
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a  u k l á d á 
 
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis Podmínek realizace projektu
          T: 6/2014 
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Důvodová zpráva 
 

Statutární město Liberec, jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec-Jablonec 
nad Nisou (dále jen IPRÚ), podalo žádost do výzvy č. 2 Ministerstva pro místní rozvoj 
v rámci Operačního programu Technická pomoc, na zpracování integrované strategie. 

Integrovaná strategie rozvoje území bude nejen výstup, který umožní implementaci pro-
jektů v rámci spolufinancovaných ze zdrojů EU v období 2014 – 2020, ale díky ní vznik-
ne především nástroj regionální politiky, který bude mít podobu provázaných projektů, které 
směřují k rozvoji území ve vybraných rozvojových oblastech, která jsou oběma městům spo-
lečná, a je zde možné dosáhnout synergických efektů. 

 

Nejdůležitější milníky v postupu prací na IPRÚ doposud 

• Založení výboru pro přípravu IPRÚ, jmenování manažera IPRÚ, podpis Memoranda o 
spolupráci na přípravě a realizaci IPRÚ (4 jednání výboru pro přípravu IPRÚ) 

• Podání žádosti na OPTP na financování přípravy integrované strategie 
• Vytvoření a schválení Plánu spolupráce a komunikace s veřejností a aktéry na IPRÚ 
• Vypsání VZ na analytickou část IPRÚ, vyhodnocení VZ a podpis smlouvy s vítězem- 

Proces Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. s nabídkovou cenou 310.000,-Kč 
bez DPH 

• Oslovení osob do Expertního týmu  
 

Další postup 

• Podpis rozhodnutí a přijetí dotace a podmínek poskytnutí dotace (ZM) 
• Prezentace doporučení z analytické části pro Výbor pro přípravu IPRÚ a Komisi pro 

rozvoj a strategické plánování 16.5 a 19.5.2014 - výstup z analýz doporučující rozsah 
území IPRÚ a prioritní témata 

• Zahájení práce na návrhové části IPRÚ, oslovení aktérů, jichž se daná témata budou 
dotýkat a zřízení pracovních skupin na tato témat témata 

• Práce na vizi, strategických cílech a opatřeních 
 

Podmínkou přijetí dotace je nejpozději do 31.8.2014 zveřejnit pracovní verzi IPRÚ 
k připomínkování a poté dokončit schválení dokumentu IPRÚ. 

 

 

 

 

Příloha: Rozhodnutí 

 

 


























