STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
Materiál pro 17. řádné zasedaní Zastupitelstva města Karviné, konané dne 25.01.2021

Záměr realizovat projekt MODEL.GO
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné
si vyhradilo
rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu MODEL.GO v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné
rozhodlo
předložit žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu MODEL.GO do Programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné
rozhodlo
uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko,
mezi statutárním městem Karviná, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, Regionálním sdružením
územní spolupráce Těšínského Slezska a městem Jastrzębie-Zdrój za účelem realizace projektu MODEL.GO, ve znění
uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol:

ANO

Zodpovědný:

vedoucí OŠR

Termín:

01.03.2021

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné
schválilo
spolufinancování projektu MODEL.GO z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 10 % způsobilých výdajů
projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu, připadajících na statutární město Karviná jako partnera projektu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné
schválilo
předfinancování projektu MODEL.GO z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 100 % způsobilých a nezpůsobilých
výdajů projektu, připadajících na statutární město Karviná jako partnera projektu.

Důvodová zpráva:
ZM-17-OŠR-Záměr realizovat projekt MODEL.GO-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:
ZM-17-OŠR-Záměr realizovat projekt MODEL.GO-1U.pdf
Příloha č. 1 k usnesení
Vyřizuje:

Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování
Ing. Miroslav Kostroun

Schválil:

Ing. Martina Šrámková MPA (vedoucí odboru) v. r.

Předkládá RM:

Ing. Lukáš Raszyk (náměstek primátora) v. r.

Důvodová zpráva
Záměr realizovat projekt MODEL.GO
Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné na základě pracovních jednání představitelů
statutárního města Karviné, města Jastrzębie-Zdrój, Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza“ a
Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska zpracovává podklady pro podání
žádosti o dotaci česko-polského projektu „MODEL.GO“. Projekt je připravován pro podání žádosti o
dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, do Prioritní osy 4 zaměřené na Spolupráci
institucí a komunit, do Výzvy č. 32, která je zaměřená na spolupráci institucí a komunit v oblasti opatření
souvisejících s COVID-19 (dále jen Program). Záměr realizovat projekt byl projednán na 28. PUF
konané dne 07.12.2020.
Projekt se skládá z několika aktivit, které budou realizovat partneři projektu, statutární město Karviná
v rámci projektu nakoupí následující vybavení: 4 ks síťových přepínačů (10 Gbps switche), 4 ks
notebooků, Konferenční set do velkých zasedaček (2 ks), Konferenční set do malých zasedaček (7 ks),
Konferenční set do velkých zasedaček MPK (1 ks), 7 ks počítačů all-in-one pro provozování
videokonferencí s vestavěnými reproduktory, 10 ks počítačů pro zajištění chodu a podpory
videokonferencí, 4 ks TV pro projekci videokonferencí s vestavěnými reproduktory, Projektor pro
zobrazení videokonferencí, 4 ks ionizátorů (čističek vzduchu).
Cílem projektu je posílení spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v době ztížených
realizačních podmínek. Cíle bude dosaženo testováním praktického využití Modelu komunikace v
krizových situacích a inspirace a zkušenosti od institucí z FR-DE pohraničí. Realizované aktivity a
výsledky zvýší schopnost vyrovnat se s důsledky pandemie u organizací i obyvatel PL-CZ pohraničí.
Projekt jde vstříc očekáváním, majícím společný zájem Polska a Česka v Euroregionu, díky nástrojům
zajišťujícím udržitelnost spolupráce: tvorbu vazeb a informačních kanálů, zpracování alternativních
možností v neočekávaných situacích, zvyšování povědomí lokální společnosti.
Termín podání žádosti o dotaci je do 01.03.2021. V rámci Programu předkládá žádost o dotaci vedoucí
partner Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza“, které vyplní všechny nezbytné informace do
žádosti o dotaci a doloží požadované přílohy pro vedoucí partnery projektu. Partner projektu statutární
město Karviná doloží mimo jiné a) v orgánech města schválenou Dohoda o spolupráci na projektu
realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, b) prohlášení českého
partnera projektu.
Dotace pro projekt je poskytována zpětně na základě vyúčtování projektu, tzn. partner musí
předfinancovat svou část projektu. Dotace pro české partnery projektu může dosáhnout max. 90 %
uznatelných nákladů projektu (85 % z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a 5 % ze
státního rozpočtu České republiky). Předpokládaná výše předfinancování je cca 67 tis. EUR (cca 1,8
mil. Kč) na uznatelné náklady projektu, dále všechny neuznatelné náklady projektu. Předpokládaná
výše dotace činí cca 60,43 tis. EUR (cca 1,63 mil. Kč).
Realizace projektu bude probíhat v letech 2021–2023.
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Na základě výše uvedených skutečností Rada města Karviné doporučuje schválit předložení žádosti
o dotaci do Programu, Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko, realizaci projektu a spolufinancování projektu.

Příloha č. 1 k usnesení: Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko

Strana 2 / 2

Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
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