ZMP 2. 9. 2019, OPM/2

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 (opatření Civil society projects) a participace
města Plzně jako partnera projektu.
2. Konstatov ání současného stavu a jeho analýza
Město Plzeň v roce 2018 vstoupilo 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 Civil society
projects.
Samotný název projektu ještě není konkretizován, naplňuje ale cíle opatření Civil
society projects. (Projekty občanské společnosti)
Hlavními cíli projektu jsou:
• podpora občanského zapojení mladých lidí napříč Evropu,
• konference budou zaměřené na zdůraznění významu evropské spolupráce a
komplexního řešení otázek svobody, demokracie a míru s odkazem na
2. světovou válku,
• klíčovou roli bude představovat dialog a vzájemné pochopení,
• projekt by měl do budoucna sloužit jako základ pro výměnné a dobrovolnické
programy partnerů a studentů, kteří se jej zúčastnili.
Potenciální partneři projektu:
•
•
•
•
•
•
•

Hlavní partner – Liberation Route Europe (Holandsko)
Canada-Poland War Museum Adegem (Belgie)
Muzeum Armii Krajowej Krakov
Memorial Alsace-Moselle (Francie)
Region Normandie
Allierten Museum Berlín
Město Plzeň

Předběžný plán projektu:
Nadace Liberation Route Europe podává žádost do EU nejpozději do 2. září 2019,
samotný projekt bude zahájen mezi 1. březnem a 31. srpnem 2020. Program Europe for
Citizens, opatření Civil society projects je založený na organizaci konferencí. Projekt
bude organizován následně: přípravné setkání partnerů, jednotlivé konference s účastí
45 středoškoláků, projektový seminář v Bruselu v roce 2021 během každoročního
setkání nadace Liberation Route Europe a závěrečné setkání za účasti všech studentů,
kteří se na projektu podíleli v Normandii u příležitosti Forum of Peace (Mírového fóra).
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Předběžný kalendář projektu – měl by trvat 1,5 roku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

březen 2020: zahájení v Bruselu
červen 2020: Normandy forum v Caen
bude upřesněno: Plzeň
bude upřesněno: Belgie - Adegem
bude upřesněno: Holandsko – pořádá Liberation Route Europe
bude upřesněno: Polsko - Krakov
bude upřesněno: Francie – Schirmeck
bude upřesněno: Německo - Berlín
únor 2021: Liberation Route Europe Forum Brusel
červen 2021: závěrečné setkání ve Francii - Caen

Obsah a témata:
•
•
•
•

podpora společenské angažovanosti a vzájemné soudržnosti (aktivity
podporující debatu, kampaně),
shromažďování různých názorů, např. i s využitím sociálních sítí,
dobrovolnické aktivity vedoucí k vzájemné soudržnosti,
ideální by byla účast studentů, kteří se plánují stát učiteli (v budoucnu by se pak
mohli stát ambasadory tohoto projektu a tím pádem zvýšit i jeho dlouhodobý
dopad).

Praktické informace:
•
•

•
•

úvodní setkání v Bruselu – zúčastní se koordinátoři jednotlivých partnerů
projektu (1-2),
jednotlivých konferencí by se mělo zúčastnit 40 – 45 studentů a pozvaní
projektoví partneři (mělo by dojít k rotaci partnerů, v praxi to znamená, že vedle
vlastní konference se zúčastní jen dalších dvou), cestovné partnerů bude pokryto
z jejich cestovního rozpočtu, konference by měly být jednodenní s možností
prohlídky zajímavých míst v okolí,
projektový seminář bude zorganizován během každoročního fóra nadace
Liberation Route Europe, ), cestovné partnerů projektu bude pokryto z jejich
cestovního rozpočtu,
závěrečnou konferenci zorganizuje Region Normandie, všichni studenti, kteří se
účastnili konferencí, budou pozváni, cestovné bude pokryto Regionem
Normandie; pozvaní budou také všichni partneři, cestovné partnerů projektu
bude pokryto z jejich cestovního rozpočtu; tato konference bude dvoudenní,
překlady do všech jazyků by měly být zajištěné,

•

financování – maximum alokovaných prostředků je 8,500 Euro na organizaci
celé konference, každý partner může na cestovní náklady a ubytování dostat až
4,000 Euro (5 konferencí/2 osoby), při neúčasti v Normandii pak 4 konference/2
osoby,

•

celkový rozpočet závěrečné konference je 35,000 Euro; rozpočet bude vedle
konference použit na pokrytí cestovného pro studenty.
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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 (opatření Civil society projects) a
participace města Plzně jako partnera projektu.
4. Navrhovan é varianty
Dle bodu 3) této zprávy.
5. Doporučená varianta řešení
Dle usnesení RMP č. 796 ze dne 20. 8. 2019.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Předfinancování konference/semináře projektu do výše 8 500 Euro, tj. 212 500,- 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 4 000 Euro,
tj. 100 000,- 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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