STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál ZM
MRZ/7255/2014

Poř. číslo

Odbor rozvoje
oddělení strategií a plánování
Šimerda Jan Bc.

Materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.09.2014

Záměr realizovat projekt Business Gate v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
vyhradilo si
rozhodnut ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu „Business Gate “
předkládaného do ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Kontinuální výzva k
předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
předložit žádost o dotaci na projekt „Business Gate“ do ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly
regionu, Kontinuální výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (čerpání
dotačních zdrojů v režimu de minimis).
Termín:

31.01.2015

Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
spolufinancování projektu „Business Gate“ z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 15 % z
celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
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schválilo
předfinancování způsobilých výdajů projektu „Business Gate“ z rozpočtu statutárního města Karviné maximálně ve
výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC

Příloha

Název
ZM-28-OR-Business Gate-DZ.pdf
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důvodová zpráva

1
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Datum: 01.09.2014

Datum: 01.09.2014

Ing. Blanka
Rychla

Bc. Břetislav
Vašíček

Ing. Martina
Šrámková

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 01.09.2014

Ing. Lukáš Raszyk
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné
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Důvodová zpráva
Záměr realizovat projekt Business Gate v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko
Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné připravuje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Business
Gate“ do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 3.1
Rozvojové póly regionu, opatření 1.4 Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele, aktivita 1.4.2.
„Business Gate“, Kontinuální výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst
(v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Karviná pro Regionální operační program).
Nedílnou součástí žádosti o dotaci v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko je usnesení Zastupitelstva
města Karviné o spolufinancování předkládaného projektu z rozpočtu statutárního města Karviné, a to ve
výši neuznatelných nákladů stanovených Úřadem regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko
a usnesení o předfinancování projektu z rozpočtu statutárního města Karviné.
Náplní projektu je vybudování zázemí pro začínající malé a střední podnikatele, s cílem udržet ve městě
vysokoškolské absolventy a využít tak jejich potenciál k rozvoji města a usnadnit začínajícím podnikatelům vstup
na trh. Projekt předpokládá zapojení vysokých škol a je směřován na vytvoření multifunkčního centra, kde může
zájemce o podnikání nebo malý/střední podnikatel získat pod jednou střechou: podnikatelskou adresu, technickou
infrastrukturu, konzultantské a odborné poradenské služby a mnoho dalších, zejména podnikatelských impulsů.
Cílem aktivity je zvýšení a podpoření zájmu o podnikání ve městě, usnadnění začínajícím podnikatelům
a absolventům škol zapojení se do trhu práce a vstup do tržní ekonomiky. Dalším cílem je pozitivně ovlivňovat
migrační saldo obyvatelstva, které je ovlivněno výší míry nezaměstnanosti.
Projekt by měl být realizován v objektu statutárního města Karviné – bývalá budova „H“ Magistrátu města Karviné
– ul. Poštovní 615/9 v Karviné-Fryštátě.
Předpokládaná doba realizace 01/2015–12/2015.
Financování projektu
Projekt zakládá veřejnou podporu – bude využito financování v režimu de minimis (maximální výše dotace ze
strany Regionální rady bude 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však 200.000,-- € (cca
5.600.000,-- Kč). Minimální podíl ze strany žadatele 15 % z celkových způsobilých výdajů).
Celkové odhadované náklady projektu (max.):
cca 7.962.000,-- Kč
Celkové odhadované způsobilé výdaje projektu (max.): cca 6.580.000,-- Kč
Celkové odhadované nezpůsobilé výdaje projektu:
cca 1.382.000,-- Kč (DPH)
Celkové výdaje projektu budou upřesněny na základě výsledků výběrových řízení.
Doporučení Odboru rozvoje
Projekt „Business Gate“ je prvním z projektů, které připravuje statutární město Karviná společně se Slezskou
univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, v rámci uzavřeného memoranda o partnerské
spolupráci při naplňování záměrů a realizaci společných projektů souvisejících se strategickým plánováním
ekonomického rozvoje statutárního města Karviné do roku 2025. Memorandum bylo uzavřeno dne13.06.2014 na
základě usnesení Zastupitelstva města Karviné číslo 783 ze dne 29.04.2014. S ohledem na tuto skutečnost
doporučil Odbor rozvoje Radě města Karviné schválit záměr realizovat projekt „Business Gate“ v rámci IPRM pro
ROP Moravskoslezsko. Rada města Karviné svým usnesením číslo 3929 ze dne 27.08.2014 doporučuje
Zastupitelstvu města Karviné schválit všechny části usnesení předkládaného materiálu.
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