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Bere na vědomí
Orientační harmonogram výzev Operačního programu životního prostředí (dále OPŽP)
pro rok 2012, který předpokládá vyhlášení výzvy a příjem žádostí o poskytnutí dotace
v oblasti podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních.
vzdělávacích programů, poskytování environ. poradenství a environ. informací.
Projekt „Rekonstrukce lochotínského amfiteátru na environmentální centrum – I. etapa“,
který řeší ZOO a BZ města Plzně, příspěvková organizace (dále ZOO a BZ). Záměr ZOO
a BZ zahájit realizaci I. etapy projektu nákladem 12 163 800,- Kč vč. DPH v roce 2012, a
to s využitím dotace OPŽP – oblasti podpory 7.1.
Dotace může být poskytnuta v max. objemu 85 % způsobilých výdajů projektu.
Zbývajících 15 % způsobilých výdajů a veškeré případné nezpůsobilé výdaje budou
v případě poskytnutí podpory hrazeny z rozpočtu MO Plzeň 1 po schválení přebytku
hospodaření za rok 2011.
Projekt bude v případě získání dotace realizován v letech 2012 – 2013. Protože k výplatě
podílu způsobilých výdajů dojde až po dokončení projektu, je třeba zajistit jeho průběžné
financování během realizace.
Schvaluje
Přípravu žádosti města o podporu z OPŽP a její podání v rámci očekávané výzvy pro
předkládání projektů v oblasti podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci
environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a
environmentálních informací k realizaci projektu „Rekonstrukce lochotínského amfiteátru
na environmentální centrum – I. etapa“ v souladu se Směrnicí MŽP č. 3/2011,
Programovým a Implementačním dokumentem OPŽP a podmínkami příslušné výzvy.
V případě získání podpory zajištění předfinancování projektu v objemu 12 163 800,- Kč,
z rozpočtu města – Fondu kofinancování dotovaných projektů.
V případě získání podpory spolufinancování povinného podílu žadatele na celkových
způsobilých výdajích a úhradu veškerých případných nezpůsobilých výdajů z rozpočtu
MO Plzeň 1 – z přebytku hospodaření za rok 2011.
Podmínku, že po dobu dvaceti let od podání žádosti bude každoročně předložen na MŽP
a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně
zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Bc. Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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Ukládá

Radě města Plzně
realizovat opatření v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Složil

Bc. Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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