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DŮVODOV Á ZP R ÁV A
1. Název problému a jeho charakteristika
Záměr zapojení města Plzně do projektu mezinárodní nadace Liberation Route Europe
v rámci programu Europe for Citizens a participace města Plzně jako partnera projektu.
2. Konstatov ání současného stavu a jeho analýza
Město Plzeň v roce 2018 vstoupilo jako člen do mezinárodní nadace Liberation Route Europe,

která se zabývá popularizací, propagací a prezentací dějin spojených se 2. světovou
válkou a spojeneckého postupu od pláží v Normandii po Berlín.
V červenci 2019 město Plzeň obdrželo nabídku od nadace, aby se jako partner přidalo
k mezinárodnímu projektu, na jehož realizaci bude nadace podávat žádost o dotaci u
Evropské unie, konkrétně z programu Europe for Citizens a opatření Networks of
Towns.
Samotný název projektu ještě není konkretizován, naplňuje ale cíle opatření Networks
of Towns (Síť měst).
Hlavními cíli projektu jsou:
• vytvoření partnerské sítě mezi klíčovými členskými městy a regiony nadace
věnujícími se tématu 2. světové války (doposud byl kladen v rámci nadace
největší důraz na muzea, regiony a tour operátory),
• podpora mezikulturního dialogu a vzájemné pochopení sdílené historie, nemusí
nutně znamenat sdílenou paměť.
Potenciální partneři projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hlavní partner – Liberation Route Europe (Holandsko)
Město Saint-Lo (Francie)
Město Arnhem (Holandsko)
Město Bastogne (Belgie)
Město Lucca (Itálie)
Město Krakov (Polsko)
Město Torgau (Německo)
Město Plzeň (Česká republika)

Předběžný plán projektu:
Nadace Liberation Route Europe podává žádost do EU nejpozději 1. září 2019, samotný
projekt poběží od března 2020 do března 2022. Program Europe for Citizens je založený
na organizaci různých aktivit (konferencí apod.), ideálně by proto měl tento projekt být
zaměřený na organizaci takových aktivit v době oslav, nebo u příležitosti
vzpomínkových setkání.
Předběžný kalendář projektu:
•
•

duben 2020: Lucca
červen/červenec 2020: Saint-Lo
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•
•
•
•
•
•
•

září 2020: Bastogne
únor 2021: Liberation Route Europe Forum Brusel
bude upřesněno: Plzeň
duben 2021: Torgau
září 2021: Arnhem
listopad 2021: Krakov
únor 2022: Liberation Route Europe Forum Brusel

Obsah a témata:
•
•

•

•

témata užitečná ve smyslu rozvoje této sítě, sdílení zkušeností a znalostí,
praktické prezentace,
např. historické vyprávění, urbanistické a rozvojové otázky (např. jak rozvíjet
turistickou a historickou nabídku ve městech), turistický rozvoj (spolupráce
průvodců, tour operátorů, zkvalitnění dostupnosti a kvality nabídky, udržitelnost
paměťového turismu),
vzpomínkové akce (jak nastavit mezinárodní rozměr, jak lépe zacílit na mladou
generaci, jak pracovat s reenaktory – osobami, které prostřednictvím historické
rekonstrukce vytvářejí obraz historické události, nosí dobové historické
uniformy a výzbroj, účastní se rekonstrukcí bitev, slavnostních přehlídek,
pietních aktů, představují historické období v dobových kempech apod.),
vzdělávání a děti/studenti (jak vzpomínky a paměť uchopit ve vzdělávacích
projektech, školních osnovách…).

Plánované jsou tři tematické akce v roce 2020 zakončené konferencí Liberation Route
Europe Forum v Bruselu v roce 2021, další tři v roce 2021 zakončené konferencí
Liberation Route Europe Forum v Bruselu v roce 2022.
Praktické informace:
•
•
•

počítá se s účastí mezi 25 až 50 osob na každé akci, z toho 30 procent ze
zahraničí, může se jednat o zástupce samospráv nebo profesionály věnujícími se
paměťovému sektoru,
každá akce by měla mít trvání 1-2 dny, může se jednat např. o konferenci,
seminář, společné setkání u příležitosti oslav osvobození nebo jiné významné
akce zaměřené na 2. světovou válku,
financování – maximum alokovaných prostředků je 9.000 Euro (pokrytí místa
akce, občerstvení, transfery, cesty po historických místech, překlady), každý
partner může na cestovní náklady a ubytování dostat až 4.500 Euro na pokrytí
nákladů spojených s účastí na akcích v zahraničí, počet účastníků není omezen;
partneři zodpovídají za rezervace a platby (čím dříve, tím levněji), proplacení
proběhne na základě faktur.
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3. Předpokládaný cílový stav
Schválení záměru zapojení města Plzně do projektu mezinárodní nadace Liberation
Route Europe v rámci programu Europe for Citizens a participace města Plzně jako
partnera projektu.
4. Navrhovan é varianty
Dle bodu 3) této zprávy.
5. Doporučená varianta řešení
Dle usnesení RMP č. 795 ze dne 20. 8. 2019.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Předfinancování konference/semináře projektu do výše 9 000 Euro, tj. 225 000,- Kč.
Finanční krytí těchto nákladů je zajištěno v rámci schváleného rozpočtu provozních
výdajů OPM MMP na rok 2020 a 2021.
Předfinancování cestovních nákladů a ubytování v rámci projektu do výše 4 500 Euro,
tj. 112 500,- Kč. Finanční krytí těchto nákladů je zajištěno v rámci schváleného
rozpočtu provozních výdajů VNITŘ MMP na rok 2020 a 2021 – položka cestovné.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení bod II.
8. Dříve při jatá usnesení orgánu města Pl zně
Nejsou.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.
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