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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
Název problému a jeho charakteristika
Uzavření partnerské smlouvy a přijetí dotace v rámci projektu EURE (Effectiveness of
Environmental Urban Policies to improve Resources Efficiency) reg. č. PGI05871 z OP
Interreg Europe
Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. přijal v květnu 2018 nabídku
k zapojení se do mezinárodního operačního programu Interreg Europe, a to
s problematikou implementace nástroje ITI (integrované teritoriální investice) v oblasti
životního prostředí. Projekt byl ze strany řídicího orgánu finálně schválen dne 4. 6.
2019. Následoval podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na straně vedoucího partnera a
nyní je nutné podepsat smlouvy partnerské, tedy mezi vedoucím partnerem Atlantic
Axis of Peninsular Northwest a Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně,
p.o.
Projekt s názvem EURE (Effectiveness of Environmental Urban Policies to improve
Resources Efficiency), reg č. PGI05871 je financován z operačního programu Interreg
Europe a naplňuje specifický cíl 4.2 Improving resources-efficent economy policies.
Hlavními cíli projektu jsou:
• společná zpráva o využití alokovaných prostředků dle čl. 7 nařízení ERDF (ČR
dle tohoto nařízení využívá možnost nástroje ITI);
• tematické semináře v každé zemi, které podrobně vysvětlí danou problematiku
každého partnera (v Plzni je plánován odborný seminář na červen 2020);
• akční plán zlepšující využití nástroje pro konkrétní projekt.
Plzeň bude, kromě výměny zkušeností s ostatními členskými státy EU, zajišťovat a
posilovat územní spolupráci pravidelnými pracovními poradami skupiny stakeholderů,
která bude složena nejen z nejvýznamnějších partnerů v území, ale i ze zástupců řídicích
orgánů, aby byla zajištěna spolupráce i na vertikální úrovni. V souvislosti s vývojem
nástroje ITI v ČR je žádoucí zajistit jednotný názor na implementaci nástroje od
regionální, přes národní až po evropskou úroveň, k čemuž poskytuje tento projekt
ideální příležitost. Závěry/výstupy z tohoto projektu budou přímo konfrontovány se
zástupci Evropské komise. Plzeň má proto jedinečnou možnost zapojit se přímým
způsobem do nastavení celé implementační struktury. Tato aktivita nabývá na významu
zejména z důvodu, že do oblasti životního prostředí bude v příštím programovém
období směřováno 30 % z celkových alokovaných prostředků z evropských fondů.
Projekt EURE je plánován na dobu 36 měsíců v první fázi, kdy budou probíhat hlavní
aktivity projektu, a následně 12 měsíců období udržitelnosti ve fázi druhé. Celkové
náklady na projekt jsou předběžně kalkulovány na € 1 397 753,- (85% příspěvek ERDF
a 15% partnerské spolufinancování). Pro českého partnera, tedy Útvar koordinace
evropských projektů města Plzně, p.o. je vyčleněna částka € 141 400,-, z čehož je €
120 190,- (tj. cca 3 092 tis. kč), tedy 85% příspěvek ERDF a € 21 210,- (tj. cca 546 tis.
Kč), tedy 15% míra spolufinancování ze strany příjemce.
Ze schváleného rozpočtu je možno financovat především mzdové a cestovní výdaje
zaměstnanců projektu, dále veškeré náležitosti spojené s organizací studijní návštěvy
v Plzni a všech potřebných jednání územních partnerů. Z projektu je možné hradit
veškeré výdaje za externí experty, kteří přispějí ke zlepšení využívání nástroje ITI a
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tvorbě akčního plánu, a rovněž jsou způsobilými výdaji i náklady na publicitu či
překlady a tlumočení.
Nedílnou součástí této důvodové zprávy jsou přílohy, které obsahují finální verzi
partnerské smlouvy a veškeré její přílohy (v anglickém jazyce), jako je žádost o dotaci,
smlouva o poskytnutí dotace, rozpočet a harmonogram aktivit projektu a finanční
podmínky pro fázi 2, dobu udržitelnosti (viz příloha 1). A dále překlad textu partnerské
smlouvy (bez příloh) do češtiny (viz příloha 2).
Předpokládaný cílový stav
Schválení podpisu partnerské smlouvy o přijetí dotace k projektu EURE.
Navrhované varianty
Není navrhováno variantní řešení.
Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení - bod II.
Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Finanční nároky na rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu města Plzně nad rámec
schváleného příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Útvar koordinace
evropských projektů MP p.o. nejsou. Podíl příjemce na spolufinancování projektu ve
výši € 21 210,- (tj. cca 546 tis. Kč) a předfinancování projektu do doby výplaty dotace
bude kryt z vlastních zdrojů organizace.
Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení - ukládací část.
Dříve při jatá usnesení orgánu města Pl zně
Nejsou.
Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příl ohy
1. Partnership Agreement (+ annex I – IV) - příloha je vzhledem k velikosti souboru
k dispozici pouze v elektronické podobě.
2. Český překlad Partnership agreement - příloha je vzhledem k velikosti souboru
k dispozici pouze v elektronické podobě.
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