DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Zapojení statutárního města Plzně do projektu „Vytvoření sítě pro aplikaci eko-elektroniky ve
střední Evropě“ v rámci programu Interreg Central Europe.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
V průběhu měsíce ledna 2018 došlo k několika setkáním zaměřených na spolupráci v rámci
projektu „Vytvoření sítě pro aplikaci eko-elektroniky ve střední Evropě“ (CENEE – Central
Europe Network for Eco-Electronics). Tato setkání proběhla u potencionálních projektových
partnerů jako je Útvar koordinace evropských projektů, Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje a Odbor životního prostředí MMP. Jednání byla úspěšná a podařilo se najít
společné cíle v navrhovaném projektu a vzájemné podpoře. Projektová žádost bude podána
v dotačním programu Interreg Central Europe.
Žadatelem a zpracovatelem projektu je Západočeská univerzita v Plzni, která zároveň bude
řídícím orgánem projektu. Kromě dalších partnerů z České republiky (České vysoké učení
technické, Vysoké učení technické v Brně, Městské dopravní podniky Brno) jsou do projektu
zahrnuti partneři z Rakouska (Technische Universität Wien), Slovenska (Technická univerzita
v Košicích) a Maďarska (Budapest University of Technology and Economics, NHKV
National Organizer of Waste and Asset Management Private Limited Company).
Hlavní aktivitou projektu je vývoj vysoce inovativních nástrojů pro dvě klíčové cílové
skupiny projektu. První cílovou skupinou jsou malé a střední podniky vyrábějící elektronické
zařízení, pro které bude v rámci projektu vytvořen soubor nástrojů poskytující pokyny a
návody v oblasti eko-designu včetně výběru vhodných materiálů, úpravy výrobních
technologií s ohledem na výrobu ekologických elektronických výrobků. Cílem souboru
nástrojů je podpořit malé a střední podniky při uplatňování a získávání ekoznačky EU
Ecolabel. Druhou cílovou skupinou jsou zadavatelé veřejných zakázek, pro které vzniknou
pokyny pro úpravu vnitřních standardů a předpisů zadávání veřejných zakázek zvláště
s důrazem na zadávání veřejných zakázek, kde je možné uplatnit požadavky související s ekoelektronikou.
Prioritou a cílem projektu je posílení a zvýšení výroby ekologických elektronických výrobků
malými a středními podniky ve střední Evropě, zvýšení využití eko-elektroniky
prostřednictvím zadavatelů veřejných zakázek a zajištění udržitelné vazby a sdílení poznatků
mezi relevantními činiteli v rámci quadruple-helix modelu v oblasti eko-elektroniky.
Další prioritou je čerpání zkušeností na mezinárodní úrovni od ostatních projektových
partnerů. Součástí toho bude vytvoření tzv. CENEE nodů (uzlů) zahrnující partnery z různých
územních celků. Tím vznikne vzájemné propojení za účelem zvýšení poznatků v oblasti ekoelektroniky, eko-designu, eko-výroby a Ecolabelu.XStatutární město Plzeň v projektu bude
mít roli asociovaného partnera bez finanční účasti na rozpočtu žádosti i projektu. Bude
jedním ze zakládajících členů tzv. CENEE nodu v Plzeňském region, kde kromě jiného bude
odborně podporovat tvorbu strategických plánů/dokumentů. V průběhu řešení projektu bude
úzce spolupracovat se Západočeskou univerzitou jako její podpora v mapování procesů
vnitřního zadávání veřejných zakázek. Bude využito zkušeností magistrátu jako vykonavatele
veřejné moci (legislativní rámec), tak i jako zadavatele veřejných zakázek. Město Plzeň bude
připomínkovat a případně doplňovat navržené změny v procesech zadávání veřejných
zakázek s ohledem na uplatnění elektronických produktů označených značkou Ecolabel. Dále
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bude mít možnost účastnit se pravidelných projektových setkání a bude rozšiřovat podvědomí
o eko-elektronice a výrobcích označené Ecolabelem mezi širokou veřejnost.
Návrh projektu byl předložen žadatelem Západočeskou univerzitou dne 25. 1. 2018
příslušným orgánům EU do prvního kola třetí výzvy programu Interreg Central Europe.
Součástí žádosti byl vyplněný formulář pro asociovaného partnera (Associated Partner), ve
kterém je popsána role města v projektu. Pokud Rada města nebo Zastupitelstvo města
neodsouhlasí partnerství na projektu, bude žadatel o této skutečnosti informován a musí
spolupráci v projektu zrušit v již podané žádosti.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Zapojení statutárního města Plzně do projektu „Vytvoření sítě pro aplikaci eko-elektroniky ve
střední Evropě“ v rámci programu Interreg Central Europe jako asociovaného partnera.
Podání žádosti zajistí Západočeská univerzita, Fakulta elektrotechnická.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Nejsou.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou. Statutární město
spoluúčasti.

v projektu vystupuje jako asociovaný partner, bez finanční

7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení – ukládací část.
8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých o bvodů, kte rá s
tímto návrhe m s ouvis e jí
Nejsou.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nezjišťují se.
10. Přílo hy
Usnesení RMP č. 130 ze dne 8.2.2018
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