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Záměr realizovat projekt Mládežnická rada Karviná
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu
„Mládežnická rada Karviná“, předkládaného do dotačního programu Erasmus+
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 poskytnutí dotace na projekt „Mládežnická rada Karviná“ do dotačního programu Erasmus+.
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
schválit spolufinancování projektu „Mládežnická rada Karviná“ z rozpočtu statutárního města Karviné v maximální
výši Kč 275.000,-- (slovy: Dvěstěsedmdesátpěttisíc korun českých).
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
schválit předfinancování projektu „Mládežnická rada Karviná“ z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 100 %
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z celkových výdajů projektu.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC

Příloha

Název
ZM-10-OR-záměr realizovat projekt
MRK-DZ.pdf

Komentář
důvodová zpráva

1

Datum: 28.01.2016

Jitka Korzonková
Za formální správnost

Datum: 28.01.2016

Datum: 28.01.2016

Ing. Martina
Šrámková

Ing. Martina
Šrámková

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 28.01.2016

Ing. Lukáš Raszyk
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné
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Důvodová zpráva
Záměr realizovat projekt Mládežnická rada Karviná
Statutární město Karviná v letech 2014-2015 realizovalo projekt Cesta k městu II, který již navazoval
na předešlé projekty zaměřené na problematiku politiky práce s mládeží, podporu iniciativ mládeže
a vybudování komunikačních cest mezi mládeží a městem zejména prostřednictvím strukturovaného
dialogu, jako byly projekt Cesta k městu. Program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko a projekt
Mládež kraji.
Jednou z klíčových aktivit projektu Cesta k městu II bylo vybudování funkčního systému neformálního
setkávání mládeže s představiteli veřejného dění prostřednictvím založení a fungování Mládežnické
rady Karviná. Cíl této klíčové aktivity byl naplněn - mládežnická rada vznikla, získala své členy
a po celý školní rok 2014-2015 fungovala.
Vzhledem k dobré praxi a výsledkům fungování Mládežnické rady Karviná navrhuje Odbor rozvoje
předložit samostatný projekt zaměřený jednak na udržení stávajícího systému a činnosti mládežnické
rady, ale zároveň na její další rozvoj.
Projekt bude koncipován z těchto tří klíčových aktivit:
KA 01 Fungování a činnost Mládežnické rady Karviná (MRK)
V rámci této aktivity budou probíhat pravidelná pracovní setkání členů MRK a bude zajištěn průběh
strukturovaného dialogu mezi mládeží, představiteli osob s rozhodující pravomocí, úředníků
a zástupců neziskového sektoru a pracovníků s mládeží. Rovněž navážeme na aktivity neformálního
vzdělávání formou setkávání se s odborníky a experty z rozličných oblastí. V neposlední řadě budou
organizována výjezdní setkání, a to jak mezi dalšími krajskými zastupitelstvy, radami či parlamenty
mládeže, tak s ohledem na přeshraniční spolupráci s partnerskými subjekty zejména z Polska
a Slovenska.
KA 02 Institucionalizace Mládežnické rady Karviná
V rámci této aktivity dojde k institucionalizaci MRK prostřednictvím vytvoření stanov a interního
systému fungování (vedení MRK, přijímání členů, deklarování hlavního smyslu fungování MRK),
ukotvení MRK v prostředí SMK a certifikace MRK pro účast na jednáních Národního parlamentu dětí
mládeže.
KA 03 Vlastní projekty Mládežnické rady Karviná
Po roční zkušenosti s fungováním a výsledky práce mládežnické rady, kdy se podařilo zrealizovat
řadu projektů iniciovaných členy rady v reakci na dění ve městě a potřeby místní mládeže, bude tato
klíčová aktivita nástrojem pro podporu dalších iniciativ a vlastních projektů mládežnické rady.
Jednotlivé projekty budou komunikovány vedení města a předkládány Radě městě Karviné
k odsouhlasení záměru a uvolnění potřebných finančních prostředků z rozpočtu projektu.
Předpokládaná doba realizace:

2016 – 2017

Dotační titul:

Erasmus+

Financování projektu:
V návaznosti na podmínky uvedeného dotačního titulu může být projekt spolufinancován z prostředků
programu až do výše 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konečná výše dotace se však
může odvíjet od počtu podaných žádostí a celkové sumy požadovaných prostředků, kdy v návaznosti
na nedostatečnou alokaci prostředků pro danou klíčovou aktivitu může být výše grantu upravena
(snížena).
Celkové odhadované náklady projektu:
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Odhadovaná výše dotace:

až 100 % způsobilých výdajů

Rozhodnutí zastupitelstva města Karviné o zajištění předfinancování projektu a dokrytí výdajů projektu
v případě snížení výše grantu, deklaruje zájem žadatele realizovat projekt i s využitím vlastních zdrojů
a snižuje tak riziko poskytovatele dotace v ohledu nedokončení projektového záměru při procentním
snížení výše poskytovaného grantu. Tato skutečnost může mít pozitivní vliv na bodové hodnocení
projektu a rozhodnutí o poskytnutí grantu zejména v případě, že celková suma požadovaných
prostředků (předložených projektových žádostí) přesáhne alokaci daného programu.
Doporučení Rady města Karviné







Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci
předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu „Mládežnická rada
Karviná“, předkládaného do dotačního programu Erasmus+.
Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout předložit Žádost
o poskytnutí dotace na projekt „Mládežnická rada Karviná“ do dotačního programu Erasmus+.
Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování
projektu „Mládežnická rada Karviná“ z rozpočtu statutárního města Karviné v maximální výši
Kč 275.000,-- (slovy: dvěstěsedmdesátpěttisíc korun českých).
Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit předfinancování
projektu „Mládežnická rada Karviná“ z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 100 %
z celkových výdajů projektu.
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