Příloha č. 1 - ÚKEP/1

Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
Údaje o IPRM
Prioritní osa ROP:

2

Oblast podpory ROP:

2.1

Registrační číslo IPRM:

JZ/001

Název IPRM:

Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Celková výše alokace dle Smlouvy 15 090 000 EUR
v Kč:
Datum zahájení realizace IPRM:

Smlouva o realizaci IPRM uzavřena 28. 1. 2009
Realizace prvního dílčího projektu, který je
součástí IPRM, byla zahájena 30. 1. 2008

Datum ukončení realizace IPRM:

realizace ukončena 2015, udržitelnost do 2020

Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Pořadové číslo zprávy:

11

Monitorované období:

Začátek

1. 1. 2017

Konec

31. 12. 2017

Datum předložení zprávy:
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
Nositel IPRM
IČ

00075370

Název:

Statutární město Plzeň

Adresa:

Nám. Republiky 1

Statutární zástupce:

Martin Zrzavecký

(jméno a příjmení, funkce)

primátor

Zhotovitel zprávy
Jméno a příjmení, funkce:

Ing. Eva Jindrová, administrace IPRM, ÚKEP

Telefonní číslo/mobil/Fax:

37 803 5972, 606 623 096

E-mail:

jindrovae@plzen.eu

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
Realizace byla ukončena v roce 2015, výstupy dílčích projektů byly v roce 2017 udržovány.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
Nerelevantní – realizace ukončena 2015.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH
DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM
V roce 2017 byly
harmonogramů.

zprávy

o

udržitelnosti

projektů

předkládány

dle

plánovaných

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity
v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP
NUTS II Jihozápad a TOP
Zprávy o udržitelnosti projektů budou v roce 2018 předkládány dle plánovaných
harmonogramů, výstupy jednotlivých projektů budou udržovány v souladu s opatřeními a cíli
IPRM.
8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM – Nerelevantní, v roce 2017 nedošlo ke změnám
Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Popis opatření na odstranění těchto problémů:

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:
Stav řešení nepodstatné změny:

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

NE

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ne

Popis podstatné změny v monitorovaném období:
Stav řešení podstatné změny:
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán NE
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)
Datum podpisu změnového dodatku nositelem
IPRM:
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO NE
(Ano/Ne)
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:
11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1
ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a
TOP)

Závazné indikátory – oblast podpory 2.1 – v roce 2017 všechny závazné
indikátory udržovány.

Indik átor projek tu

Měrná
jednotk a

Plánované
množství
dle
Smlouvy

Sk utečnost
od počátk u
do k once
monitorovan
ého období

Poznámk a (plněno dílčími projek ty)

Specifický cíl 1 IPRM: Posílení pozice města jako centra
kulturního a společenského života v republikovém a
evropském kontextu
Plocha
regenerovaných a
revitalizovaných
objektů pro služby
OVS

m2

1700

0

Indikátor byl původně kalkulován
dle projektu „Rekonstrukce Pekla
pro muzejní nebo galerijní účely““ nebyl realizován. Stejný indikátor je
plněn ve specifickém cíli 2.

Specifický cíl 2 IPRM: Odstranění klíčových nedostatků
v kulturní, sportovní a volnočasové nabídce
Plocha
regenerovaných a
revitalizovaných
objektů pro
služby OVS
Plocha
revitalizovaných
nebo
zanedbaných
areálů
(brownfields)
celkem
Počet nově
vytvořených
pracovních míst na

m2

6000

43 813,7

ha

2

1,69

počet

2

2

5 372 - Divadelní terasy
7 314 - Lochotínský amfiteátr
10 617,7 - TT Pražská-U Zvonu
4 158 - Riegrova, Dominikánská
16 352 – Relax centrum ŠS
1,14 - Novostavba divadla
0,55 - KVK centrum

1 – KVK centrum
1 – Novostavba divadla

udržitelný
rozvoj měst
Počet nově
vytvořených
objektů občanské
vybavenosti
a volnočasových
aktivit
Počet nově
opravených
kulturně
historických a
technických
památek
Počet subjektů
spolupracujících
v oblasti veřejných
služeb
Plocha nově
založené nebo
rekonstruované
veřejné zeleně
Počet vytvořených
produktů pro
orientaci a
směrování
návštěvníků

počet

4

1 – KVK centrum
1 – Novostavba divadla
1 – Divadelní terasy

3

1 - Sokolovna
počet

1

1

počet

7

0

Nenaplněno, typ indikátoru nebyl
k dispozici pro projekty dotované z 2,1
ROP

ha

2

4,13

počet

1

0

0,12
2,16
1,70
0,15

V závazné části nenaplněno, hodnota
1 plněna v nezávazné části projektem
„Plzeň-výtvarná“

Nezávazné indikátory – ostatní oblasti podpory ROP

Indik átor projek tu

Měrná
jednotk a

Plánované
množství
dle
Smlouvy

Sk utečnost od
počátk u do k once
monitorovaného
období
(k umulace)

Specifický cíl 1 IPRM: Posílení pozice města jako centra
kulturního a společenského života v republikovém a
evropském kontextu
Počet vytvořených
produktů pro
orientaci a
počet
2
1
směrování
návštěvníků
Počet vytvořených
propagačních
nebo
počet
7
8
marketingových
produktů pro
cestovní ruch
Počet nově
vytvořených
počet
2
0
pracovních míst na
rozvoj cestovního
Specifický cíl 2 IPRM: Odstranění klíčových nedostatků
v kulturní, sportovní a volnočasové nabídce
Počet
zrekonstruovaných
památkových

počet

2

- Divadelní terasy
- Lochotínský park
– Relax centrum ŠS
– Novostavba divadla

1

objektů
Počet podpořených
projektů
na rozvoj cestovního
ruchu
Počet nově
vytvořených
pracovních míst na
rozvoj
cestovního ruchu
Počet nově
opravených
kulturně historických
a
technických památek
Délka nově
vybudovaných
cyklostezek a
cyklotras celkem
Délka nově
vybudovaných
cyklostezek s
vyloučením
motorové dopravy
Délka nově
vybudovaných
stezek výhradně pro
hippo a pěší
Počet nových
sportovně
rekreačních zařízení
celkem
Plocha nově
založené nebo
zrekonstruované
veřejné zeleně
Počet nově
vytvořených
objektů občanské
vybavenosti
a volnočasových
aktivit
Počet subjektů
spolupracujících
v oblasti veřejných
služeb v rámci
projektu
Plocha objektů a
území tvořících a
usnadňujících
dopravní napojení

počet

5

0

počet

5

0

počet

2

0

km

16

1,7

km

15

0

km

5

0

počet

3

0

ha

30

0

počet

3

0

počet

1

0

3000

0

m2

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:
Nezávazné indikátory -většina nebyla naplněna, naplněné indikátory byly v roce 2017
udržovány.,
12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Rovné příležitosti:

Princip rovných příležitostí byl uplatněn u všech projektů zahrnutých do IPRM.
Udržitelný rozvoj:
IPRM byl realizován v souladu s principy Strategie udržitelného rozvoje ČR.
13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM
Partneři zapojení v době udržitelnosti IPRM: Plzeň 2015, zapsaný ústav a Plzeň – Turismus,
p.o.
Zapojení veřejnosti - webové stránky www.plzen.2015.cz a další: www.depo2015.cz
www.goout.cz, www.visitplzen.eu

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY - Nerelevantní
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:
•

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí,
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

•

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad
a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

•

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání
veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

•

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje,
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti
a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno
a
příjmení
statutárního Ing. Erich Beneš
zástupce/oprávněné osoby:*
Funkce v organizaci:

Ředitel ÚKEP MP, p. o.

Místo a datum:

Plzeň, 8. 3. 2018

Podpis a razítko

Poznámky

*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako
příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce
nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí
ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

Příloha č.

Název přílohy:

Přiloženo:
(Ano/Ne)

1

Pověření oprávněné osoby od statutárního
k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM

zástupce

Ne

2

Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů
(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o
provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ
2.1

Ne

3

Aktualizovaný
harmonogram
IPRM
s vyznačením
a
zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro
oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

Nerelevantní

