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INFORMACE
pro schůzi rady města dne 15.11.2016

Informace o aktuálním stavu projektů a přípravě žádostí o dotace

Předkládá: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace
Zpracoval: Noswitz Lucie, Ing. - vedoucí oddělení získávání dotací

Důvodová zpráva
Odbor strategického rozvoje a dotací tímto informuje rada města o aktuálním stavu projektových námětů,
projektových záměrů a stavu přípravy žádostí o dotace za období 10/2016.
1. Projekt "DEMO_EC"
E-mailem ze dne 20. 10. 2016 informoval vedoucí partner, Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, všechny své
projektové partnery o úspěšnosti společně podané žádosti do programu meziregionální spolupráce Interreg Europe.
Tento program je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit
fungování politik a programů regionálního rozvoje. Program umožňuje veřjeným orgánům napříč Evropou výměnu
praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich
rozvojových strategií. Název projektu je "DEMO_EC" a předmětem projektu je vytvoření strategického dokumentu
v oblasti udržitelné dopravy za účasti participace odborné i širší veřjenosti, tj. analýza stávajícího stavu městské
mobility, vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti, zlepšení řízení
dopravního provozu a také zvyšování bezpečnosti dopravního provozu. Odbor strategického rozvoje a dotací
připravuje v současné době mimo jiné také plán městské udržitelné dopravy (dále jen "SUMP"), který je nutnou
podmínkou pro získání finančních prostředků z evropských fondů na dopravní projekty po roce 2018. V rámci
projektu "DEMO_EC" může načerpat statutární město Liberec zkušenosti a také realizovat některé dílčí a podpůrné
aktivity pro přípravu již výše uvedeného SUMP. V současné době doplňují projektoví partneři podklady, o které
jednotný sekretariát programu Interreg Europe požádal a také jsou připomínkovány některé položky rozpočtu všech
projetkových partnerů. Projektovými partnery jsou vedle vedoucího partnera: město Leipzig (Německo), město
Lublin (Polsko), FAMCP (Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Španělsko), město Janov
(Itálie) a město Grenoble (Francie). Odhadovaný rozpočet projektového partnera města Liberec je max. 200 000,EUR, tj. přepočteno aktuálním kurzem ČNB střed 27,055 částka 5 411 000,- CZK. Míra podpory programu
Interreg Europe pro projektové partnery veřejné instituce je 85 % z Evropského fondu regionálního rozvoje. Vlastní
zdroje vkládané do projektu činí cca 811 610,- CZK, tj. 15 % uznatelných nákladů projektu.
2. Projekt "Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA 21 statutárního města Liberec"
Depeší podanou prostřednictvím portálu MS2014 + bylo statutární město Liberec, odbor strategického rozvoje
a dotací, vyrozuměn o doporučení projektu s názvem "Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA 21
statutárního města Liberec" k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 v rámci výzvy
č. 03_15_033. Cílem tohoto Projektu je efektivní implementace základních principů udržitelného rozvoje do
myšlení a praxe zaměstnanců a volených zástupců státutárního města Liberec (MA 21 - místní agenda 21).
Odborná i široká veřejnost je nedostatečně zapojena do plánovacích i rozhodovacích procesů, a proto by měli být
nadále pravidelně inforováni o stavu plnění specifických cílů daných „Aktualizací strategie rozvoje statutárního
města Liberec 2014 - 2020“. V rámci projektu bude stanovena sada indikátorů udržitelného rozvoje, které budou
měřitelné, s konkrétní vypovídací hodnotou, motivační, srozumitelné a splní princip finanční efektivity. Dojde
k propojení strategického plánování s procesním a projektovým řízením s návazností na dlouhodobou investiční
politiku města v rámci rozpočtového výhledu. Na základě projektu se podaří propojit agendy do logicky a finančně
provázaného celku a vytvořit odpovídající software nástroje. Celkové způsobilé výdaje projektu dle podané
projektové žádosti měly činit 9 074 118,75 CZK. Poskytovatel dotace se však odhodlal ke korekcím některých
navrhovaných položek rozpočtu a aktuální rozpočet projektu tak činí 7 091 718,75 CZK. Redukovaný rozpočet byl
schválen poradou vedení dne 7. 11. 2016. Míra podpory programu činí tedy 85 % z Evropského sociálního fondu
a 10 % ze státního rozpočtu ČR. Statutární město Liberec bude financovat realizaci projektu z vlastních zdrojů ve
výši cca 354 590,- CZK.
3. Projekt "Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci - park Pod Sadem míru a dva Parky nad
přehradou"
Odbor strategického rozvoje a dotací reagoval na výzvu č. 33 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí
o poskytutní podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 podporovaných z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Dne 17. 10. 2016 byly odevzdány dvě žádosti o podporu, a to na revitalizaci a obnovu
veřejné zeleně v Liberci - park Pod Sadem míru a dva Parky nad přehradou. Cílem obou projektů je obnova
parkových ploch a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu na vybraných lokalitách v centru Liberce
(park vymezený ulicemi Pod Sadem míru a U Domoviny, Parky nad přehradou - lesopark Pekárkova a menší
parková plocha v blízkosti ulice Blahoslavova). Plánované revitalizace parkových ploch Pod Sadem míru a parků
nad Přehradou navazují na již upravené plochy v centru města, kde je potřeba upravené veřejné zeleně nejvyšší.
Navrhovanými řešeními v lokalitě Pod Sadem míru je zabránění šíření invazivních dřevin, náhrada domácími
dřevinami, stabilizace stávajících cennějších porostů pěstebním opatřením. Dílčí skládky budou zlikvidovány
v rámci nezpůsobilých výdajů projektu, velké skládky ve střední části budou řešeny následnou komplexní
rekultivací. Na jihovýchodní části plochy bude usilováno především o stabilizaci a posílení ekologické hodnoty,

která bude řešena krajinářsky, výhradně s použitím domácích druhů dřevin. Lokalita Parky nad Přehradou bude
v části ul. Pekárkova provedena stabilizace a rozvojová opatření na stávajících vegetačních prvcích (tj. dosadba pro
lokální druhovou, věkovou a prostorovou variabilitu a posílení zastoupení původních domácích dřevin v ploše
lesoparku) a doplnění základních funkčního mobiliáře (jednoduché stabilní parkové lavičky, odpadkové koše,
bezpečnostní zábradlí, směrníky). V parkové ploše v blízkosti ul. Blahoslavova budou provedeny parkové úpravy
(kácení havarijních dřevin, doplnění stromového porostu), stabilizace centrální cesty, zřízení odpočinkové plochy
s fit prvky, instalace zábradlí, doplnění drobných cvičebních a herních prvků. Výše podpory je stanovena na 60 %
celkových způsobilých výdajů, míra spolufinancování je 40 % celkových způsobilých výdajů. Celkové náklady na
realizaci obou projektů je dle projektových dokumentací a jejich výkazů výměr 4 440 510,- CZK (vč. nákladů na
následnou tříletou péči).
V současné době je oddělením získávání dotací za období 10/2016 připravováno několik projektových záměrů
a dva projektové náměty, které budou v nejbližší době předkládány radě města a poradě vedení ke schválení.
Těmito projektovými záměry a náměty jsou:
I. Navýšení kapacit: MŠ Motýlek, MŠ Ostašov - Pastelka, MŠ Beruška a Snížení energetické náročnosti
u MŠ Ostašova - Pastelka a MŠ Beruška (projektový záměr): projektová část navyšování kapacit MŠ je zařazena
mezi projekty Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (IROP). Snižování
energetické náročnosti vybraných MŠ je reakcí na aktuální a plánované dotační výzvy v Operačním programu
Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 5 - energetické úspory, specifický cíl 5.1 - snížení energetické
náročnosti veřených budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.
II. Zlepšení kvality vzdělávání: ZŠ Náměstí Míru, ZŠ Kaplického, ZŠ 5. května a Snížení energetické
náročnosti u ZŠ Náměstí Míru, ZŠ Kaplického a ZŠ 5. května (projektový záměr): projektová část zlepšování
kvality vzdělávání ZŠ je zařazena mezi projekty Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec
nad Nisou (IROP). Snižování energetické náročnosti vybraných ZŠ je reakcí na aktuální a plánované dotační výzvy
v Operačním programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 5 - energetické úspory, specifický cíl 5.1 snížení energetické náročnosti veřených budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.
III. Rekonsturkce objektu URAN, Třída 1. máje 108/48, Liberec 3 (projektový záměr): tento projektový záměr
spočívá v revitalizaci tohoto objektu, ve kterém sídlí magistrát města Liberec. Jedná se především o opravu pláště
a okenních výplní, které jsou dnes v havarijním stavu. Současně je však počítáno i s částečnou rekonstukcí
vnitřních systémů (vzduchotechnika, vytápění a elektorinstalace) a prostor. Tento projektový záměr je opět reakcí
na aktuální a plánové dotační výzvy vyhlašované v Operačním programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní
osa 5 - energetické úspory, specifický cíl 5.1 - snížení energetické náročnosti veřených budov a zvýšení využití
obnovitelných zdrojů energie.
IV. Kompostárna v ul. Londýnská (projektový záměr): statutární město Liberec spolu s partnerskou firmou FCC
Liberec s.r.o. (bývalá A. S. A. s.r.o.) usilují o znovuobnovení kompostárny, která se nachází v areálu již
neprovozované kompostárny v ulici Londýnská, kde by měl být současně vybudován i sběrný dvůr. Současné
dotační období skýtá příležitosti v oblasti financování projektu, a to především z Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP). V letošním roce byla vypsána v rámci OPŽP 2014 -2020 41. výzva, díky
které lze v rámci prioritní osy 3, investiční priority 2, SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů. Čerpat dotace na výstavbu či modernizaci kompostárny a sběrného dvora. Dále také lze v rámci 40. výzvy
tohoto OP a jeho prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.1: Prevence vzniku odpadů čerpat dotaci na pořízení
nádob na třídění odpadu, které jsou součástí projektu. V roce 2017 budou dle harmonogramu vypsány obdobné
výzvu, do kterých bude možné projekt přihlásit.
V. Zahradní kompostéry pro občany (projektový námět): cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky
z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na nákup domácích zahradních kompostérů (cca 300 ks),
které každoročně na základě křížovkářské soutěže rozděluje mezi žadatele odbor ekologie a veřejného prostoru.

Přílohy
1. Informace o stavu podaných žádostí o podporu ze dne 9.11.2016
2. Přehled připravovaných projektů

Odbor:

Strategického rozvoje a dotací

Oddělení:

Získávání dotací

Datum:

Legenda:
Získána dotace, v
realizaci
9.11.2016

Neschválena dotace
Nerozhodnuto o
žádosti
V přípravě

I. Statistika podaných žádostí o podporu Oddělení získávání dotací
2015
Počet (ks)
Podané žádosti o dotaci
Úspěšné žádosti
Neúspěšné žádosti
Nerozhodnuto
V přípravě projeky/žádosti
V přípravě projekty/žádosti vč. IPRÚ

2016
%

9
4
5
0
0
0

100%
44%
56%
0%
-

Částka (CZK)
74 881 529
28 384 469
46 497 060
0
0
0

%

Počet (ks)
100%
38%
62%
0%

%
21
7
2
14
14
22

100%
33%
10%
67%
-

Částka (CZK)
157 620 929
13 664 913
6 270 000
137 686 016
93 831 250
803 811 250

II. Seznam podaných žádostí o podporu
A) Oddělení získávání dotací

Akronym/Název Projektu

Stručný popis Projektu

Částka Projekt (CZK)

Externí zdroj
financování

Míra podpory
z externích
zdrojů
financování
(%)

Výše podpory z EU
(CZK)

Stav

Zodpovědný
odbor

2015

Podpora terénní práce Liberec

Zajištění terénních pracovníků, kteří pracují v
sociálně vyloučených lokalitách s osobami
sociálně slabými a nepřizpůsobivými.

4 města zachraňují přes hranice/Snížení
rizik moderinizací města Liberec

Přestavba hasičské zbrojnice pro JSDH Krásná
Studánka, pořízení dopravního automobilu a
rychlého záchranného vozidla v rámci
přehshraniční spolupráce s městy: Hrádek nad
Nisou, Herrnhut a Zittau.

Cyklostezka od Košické po Poštovní
náměstí (součást cyklostezky Odra Nisa,
trasa č. 20)

Projektová příprava pro stavební povolení
cyklostezky od Košické po Poštovní náměstí.

750 000

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v
Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ
Broumovská

Rekonstrukce a stavební úpravy v objektu ZŠ
Broumovská (navýšení kapacit).

13 000 000

Čistá mobilita - více prostoru pro lidi ve
městě Liberci

Osvětový projekt na téma čistá městská mobilita udržitelné druhy dopravy (car sharing,
cyklodoprava, veřejná hromadná doprava).

Sociální informační centrum v Liberci

Zajištění sociální služby - informačního centra v
Liberci pro potřebné. Předmětem podpory je
nájemné, pořízení vybavení kanceláře a
personální náklady na pracovníky informačního
centra.

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Rekonstrukce a stavební úpravy na navýšení
Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Kaplického kapacit objektu ZŠ Kaplického.

278 334 Úrad vlády ČR

19 883 850

1 213 908

4 710 934

10 950 000

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ
v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ nám.
Míru

Rekonstrukce a stavební úpravy na navýšení
kapacit objektu ZŠ nám. Míru.

9 000 000

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v
Liberci pro navýšení kapacit: MŠ Pastelka

Rekonstrukce a stavební úpravy na navýšení
kapacit objektu MŠ Ostašov - Pastelka.

30 000 000

Přeshraniční
spolupráce
Česká republika
a Svobodný stát
Sasko 2014 2020
DFLK: Podpora
projektové
přípravy cyklostezky
MŠMT: Fond
rozvoje kapacit
mateřských a
základních škol
(133 310)
SFŽP: výzva č.
2/2015 k
předkládání
žádostí o
poskytnutí
podpory

OPZ: Výzva č. 22
Podpora aktivit a
programů v
rámci sociálního
začleňování
MŠMT: Fond
rozvoje kapacit
mateřských a
základních škol
(133 310)
MŠMT: Fond
rozvoje kapacit
mateřských a
základních škol
(133 310)
MŠMT: Fond
rozvoje kapacit
mateřských a
základních škol
(133 310)

70/30

194 811 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

90/10

18 889 658 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

27/73

200 000 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

70/30

9 100 000 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

80/20

971 126 Neschváleno

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

100/0

4 710 934 Neschváleno

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

70/30

7 665 000 Neschváleno

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

85/15

7 650 000 Neschváleno

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

85/15

25 500 000 Neschváleno

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

2016

Cyklostezka Hrazená - Barvířská (součást
Cyklostezky Odra Nisa, trasa č. 20)

DFLK: Podpora
projektové
přípravy 550 000 cyklostezky

Týden mobility 2016 v Liberci

Projektová příprava pro stavební povolení
cyklostezky od Hrazená do Barvířská.
Každoroční aktivita SML před radnicí na náměstí,
jejímž cílem je osvěta v oblasti udržitelné mobility.
Letošní akce byla zaměřena na děti a mladistvé a
konala se mimo jiné i na dopravním hřišti v
Liberci.

Podpora trvale udržitelného rozvoje v
Liberci - MA21

Projekt si klade za cíl implementaci podmínek
udržitelného rozvoje (místní agenda 21) do
strategického řízení SML.

497 697 MŽP - MA 21

Energeticky udržitelný Liberec

Projektem je město Liberec zapojeno do Paktu
starostů a primátorů (Covenant of Mayors), čímž
se přihlásí k odpovědnosti za řešení následků
klimatické změny. Žadatel vypracuje Akční plán
pro udržitelnou energii, jehož cílem bude
prostřednictvím řady opatření v oblasti
energetiky, dopravy apod. snížit množství CO2
produkované v území o nejméně 20 % ve srovnání
s rokem výchozí inventury emisí (skutečná
hodnota bude nastavena podle reálných možností
snížení emisí v území). Tento plán bude
projednán s veřejností a jeho výsledná podoba
bude prezentována během Dnů místní energie.

MŽP - Pakt
starostů, CO2,
930 000 energie

Grantový fond
LK, 2.6 Podpora
70 000 místní agendy 21

300 000 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

70/30

49 000 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

80/20

398 158 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

744 000 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

55/45

80/20

%
100%
9%
4%
87%

RetaiLink/Oživení maloobchodu
městského centra

Oživení maloobchodu městského centra za
podmínek participace. Výstupem bude
integrovaný akční plán města Liberec.

1 196 026 URBACT III

Zefektivnění strategického plánování a
rozvoj MA 21

Projekt s cílem implementace efektivnějšího
systému řízení SML, tj. propojení strategického
plánování a vyhodnocování a monitoring výstupů
pro naplňování Aktualizované strategie rozvoje
SML pro období 2014 – 2020, osvěta mezi
zaměstnanci a volenými zástupci o udržitelném
rozvoji města a vytvoření efektivního softwaru,
který propojí několik agend – strategické,
finanční, projektové a procesní řízení.

OPZ - výzva č. 33 Efektivní veřejná
7 091 719 správa

DEMO_EC

Nadnárodní projekt na téma udržitelné městské
mobility. Cílem je vypracování strategie města
Liberec v této oblasti zapojením jak lokálních
klíčových hráčů v oblasti mobility, tak také bude
strategie obohacena o vliv evropských expertů a
zkušenosti z jiných evropských měst.

INTERREG
5 200 000 EUROPE

ALiZi/Aglomerace Liberec - Zittau

Projekt, který si klade za cíl zvýšení efektivnosti a
operativnost vnitřních procesů obchodních
společností SML.
Projekt, v rámci kterého bude vytvořena
tématická spolupráce obou velkých měst v
regionu - Liberce a Zittau (vč. dalších měst v
území) a výstupem bude společná strategie
rozvoje s konkrétními opatřeními v oblasti:
Bydlení, Životní prostředí, Marketing a Cestovní
Ruch, Mobilita a Vzdělávání. Vedoucím partnerem
projektu je ERN CZ.

Kino na třetí/Rekonstrukce kina Varšava

Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalého
kina Varšava, ul. Frýdlantská 285/16, Liberec.
Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce, kdy
vedoucím partnerem projektu je SML. Dalšími
projektovými partnery jsou: spolek Zachraňme
kino Varšava, Kulturfabrik Meda Mittelherwigsdorf, Hillersche Villa e.V. - Zittau.

Zvýšení efektivity řízení obchodních
společností statutárního města Liberec

Příprava územní studie zeleně města Liberce a
studie hodnoty ekosystémových služeb,
biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve
BIDELIN/Hodnoty ekosystémových služeb, městech. Projektovými partnery jsou: město
biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury Dresden (vedoucí partner), město Děčín, UJEP a
ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung,
Děčína
Dresden.
Předmětem projektu je obnova stromové aleje v
ulici Vítězná v Liberci a vývoj substrátu, který
zajistí udržitelnost stromové aleje v extrémním
městském prostředí. Jedná se o přeshraniční
spolupráci, kdy projektovými partnery jsou:
město Dresden (vedoucí partner), město Freital,
FuTree/Městské stromy v extrémní
město Litoměřice, UJEP, VUKOZ Průhonice, HK
prostředí
Straße und grün GmbH
Cílem projektu je realizace cyklostezky - úseku za
ČOV a část cyklostezky v Machníně - Hamrštejn.
Jedná se o přeshraniční projekt, kdy vedoucím
partnerem projektu je ERN CZ a po realizaci všech
úseků by měla být vytvořena komplexní
Kolem kolem Jizerek/Realizace cyklostezek: cyklostezka kolem Jizerských hor na území ČR a
úsek za ČOV a úsek Machnín - Hamrštejn Polska.

OPZ - výzva č. 33 Efektivní veřejná
8 999 000 správa

Přeshraniční
spolupráce
Česká republika
a Svobodný stát
Sasko 2014 1 468 742 2020

1 016 622 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

95/5

6 737 133 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

85/15

4 420 000 Získáno, v realizaci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

8 549 050 Nerozhodnuto

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

85/15

95/5

90/10

Odbor
strategického
1 321 868 Nerozhodnuto (12/2016) rozvoje a dotací

Přeshraniční
spolupráce
Česká republika
a Svobodný stát
Sasko 2014 75 149 952 2020

90/10

Přeshraniční
spolupráce
Česká republika
a Svobodný stát
Sasko 2014 1 873 873 2020

90/10

Odbor
strategického
1 686 486 Nerozhodnuto (12/2016) rozvoje a dotací

Přeshraniční
spolupráce
Česká republika
a Svobodný stát
Sasko 2014 2 101 000 2020

90/10

Odbor
strategického
1 890 900 Nerozhodnuto (12/2016) rozvoje a dotací

Interreg V-A
Česká republika 18 359 335 Polsko

90/10

Odbor
strategického
16 523 402 Nerozhodnuto (03/2017) rozvoje a dotací

16 900 000 HORIZONT 2020

100/0

16 900 000 Nerozhodnuto

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

3 900 000 Nerozhodnuto

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

Nerozhodnuto
(03/2017)/Náhradní
67 634 957 projekt

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

Inno_SUMP/Innovations for Sustainable
Urban Mobility Plans

Projekt spočívá ve vypracování strategie a modelu
k omezení automobilové dorpavy ve městě,
podpoře veřejné dopravy, cyklistiky a zvýšení
bezpečnosti městské mobility v městě Liberec.
Jedná se o nadnárodní projekt, kdy vedoucím
partnerem projektu je město Almada
(Portugalsko)
Na základě projektu bude moci město Liberec
zpracovat Plán městské udržitelné dopravy neboli SUMP, který je nutnou podmínkou pro čerpání
evropských dotací na dopravní projekty po roce
2018.

W.A.Y.S./New W.a.y.s. of Sport - Well
being through Activities for Youth and
Society

Na základě projektu budou řešeny otázky
eliminace a potlačení sociálních patologických
jevů a sociální inkluze sociálně ohrožených skupin
(mládež, senioři) prostřednictvím sportovního
vyžití a sportovního programu. Vedoucím
partnerem projektu je město Gemona (Itálie).
Výstupem projektu je vytvoření strategického
dokumentu za podmínek participace.

1 952 600 HORIZONT 2020

80/20

1 562 080 Nerozhodnuto

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

Living Lab Smart Mobility

Předmětem projektu je inteligentní, ekologická a
integrovaná doprava ve městě Liberci. Na základě
projektu by mělo dojít ke zpracování dílčích
analýz pro Plán městské udržitelné mobility, který
je nutnou podmínkou pro získání finanančních
zdrojů z evropských fondů na dopravní projekty
po roce 2018.

7 000 000 HORIZONT 2020

100/0

7 000 000 Nerozhodnuto

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

DANUBE RES-Smart utilisation of
renewable energy resources within
Danube region

Předmětem projektu je vypracování
energetického plánu města se zaměřenímna
úspory a alternativní zdroje - energetická
bezpečnost, efektivita využívání zdrojů, podpora
využívání obnovitelných zdrojů. Vedoucím
partnerem projektu je Styrian Energy Agency
(Rakousko).

INTERREG
4 654 000 Danube

85/15

3 955 900 Nerozhodnuto

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

Civitas_I_Share

3 900 000 HORIZONT 2020

100/0

Zajištění technické vybavenosti JSDH
Liberec

Předmětem projektu je nákup 3 dopravních
automobilů pro 3 jednotky dobrovolných hasičů,
a to: JSDH Horní Hanychov, JSDH Vesec a JSDH
Pilínkov.

4 996 550 IROP č. 19

85/15

Odbor
strategického
4 247 068 Nerozhodnuto (12/2016) rozvoje a dotací

1 791 928 OPŽP č. 33

60/40

1 075 157 Nerozhodnuto

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

60/40

1 439 149 Nerozhodnuto

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

60/40

Neschváleno/Bude
usilováno o další dotační Odbor
zdroje v následné výzvě strategického
6 210 000 (1.Q 2017)
rozvoje a dotací

30/70

Neschváleno/Zjišťujeme Odbor
možnost opětovného
strategického
60 000 podání
rozvoje a dotací

Parky nad Přehradou

Předmětem projektu je revitalizace území paru U
Domoviny. Jedná se o v současně době
zanedbaný lesopark nad Teplárnou, která trpí
ekologickou zátěží (černá skládka), znečištěnou
vodotečí a četnými nálety.
Předmětem projektu je regenerace území v
blízkosti Harcovské přehrady v Liberci, a to
konkrétně dvou parků v ul. Bohuslavova a ul.
Pekárkova.

Revitalizace fotbalového stadionu Vesec

Projekt si klade za cíl revitalizovat zázemí a
vybavení fotbalového stadionu Vesec, tj.
odstranění stávajícího dožilého povrchu hřiště,
následná pokládka nového umělého povrchu,
obnova oplocení, odstranění dožilých laviček a
doplnění novými, dílčí výměna zábradlí kolem
herní plochy, obnova doplnění příslušenství.
Umělý trávník tl. 60 mm bude mít monofilní
vlákno s certifikací FIFA STAR* nebo FIFA STAR**.

Stavebně historický průzkum Liebigův
palác

Součástí projektových příprav rekonstrukce
objektu bývalé Galerie - Liebigova paláce je
vypracování stavebně historického průzkumu, což
je také předmětem projektové žádosti podané do
daného dotačního titulu.

IPRÚ/Sociální informační centrum

Zajištění sociální služby - informačního centra v
Liberci pro potřebné. Předmětem podpory je
nájemné, pořízení vybavení kanceláře a
personální náklady na pracovníky informačního
centra. Projekt byl zařazen mezi projekty v rámci
IPRÚ aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou.

IPRÚ/Rekonstrukce 3 ZŠ v Liberci pro
zlepšení klíčových kompetencí

Jedná se o vybudování nových kapacit (stavební
úpravy) v objektech 3 základních škol v Liberci, a
to: ZŠ Nám. Míru, ZŠ 5. května, ZŠ Kaplického.
Projekt byl zařazen mezi projekty v rámci IPRÚ
aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou.

IPRÚ/Navýšení kapacity MŠ v Liberci ve 4
mateřských školách

Jedná se o vybudování nových kapacit (stavební
úpravy) v objektech 3 mateřských škol v Liberci, a
to: MŠ Beruška, MŠ Ostašov - Pastelka, MŠ
Motýlek. Projekt byl zařazen mezi projekty v rámci
IPRÚ aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou.

120 000 000 IPRÚ/IROP

IPRÚ/Sociální bydlení

Projekt spočívá ve výkupu a vybudování zázemí
pro sociální bydlení pro cílovou skupinu, kterou
jsou především osoby v bytové nouzi - osoby spící
venku, osoby v nízkoprahové noclehárně, osoby
sezonně užívající k přenocování prostory zařízení
bez lůžek, muži a ženy v azylovém domě, osoby v
domě na půli cesty apod. Projekt byl zařazen mezi
projekty v rámci IPRÚ aglomerace Liberec a
Jablonec nad Nisou.

155 000 000 IPRÚ/IROP

Park Pod Sadem míru (U Domoviny,
lesopark nad Teplárnou)

2 398 582 OPŽP č. 33

MŠMT
PROGRAM
133510
„Podpora
materiálně
technické
10 350 000 základny sportu“
DFLK: 7.3
Stavebně
historický
průzkum
komínových
200 000 těles

5 600 000 IPRÚ/OPZ

120 000 000 IPRÚ/IROP

4 480 000 V přípravě (01/2017)

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

102 000 000 V přípravě (02/2017)

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

85/15

102 000 000 V přípravě (09/2017)

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

85/15

131 750 000 V přípravě (03/2017)

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

80/20

85/15

Rekonstrukce objektu bývalé Galerie - Liebigův
palác a vybudování zázemí pro komunitní činnost
"Centrum aktivního života". Projekt byl zařazen
IPRÚ/Centrum aktivního života (zázemí pro mezi projekty v rámci IPRÚ aglomerace Liberec a
komunitní činnost)
Jablonec nad Nisou.

210 000 000 IPRÚ/IROP

85/15

178 500 000 V přípravě (12/2017)

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

Výstavba nového přestupního terminálu v
prostorách současného autobusového nádraží v
Liberci. Projekt byl zařazen mezi projekty v rámci
IPRÚ aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou.

160 000 000 IPRÚ/IROP

85/15

136 000 000 V přípravě (11/2017)

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

45 000 000 IPRÚ/IROP

85/15

38 250 000 V přípravě (06/2017)

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

20 000 000 IPRÚ/IROP

85/15

17 000 000 V přípravě (01/2017)

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

IPRÚ/Terminál

Předmětem projektu je vybudování první etapy
sítě cyklostezek na území města Liberec. Projekt
IPRÚ/Komplexní zlepšení podmínek pro
byl zařazen mezi projekty v rámci IPRÚ
rozvoj cyklistické dopravy
aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou.
Předmětem projektu je vybudování Azylového
domu pro ženy. Projekt byl zařazen mezi projekty
IPRÚ/Prostupné bydlení - Azylový dům pro v rámci IPRÚ aglomerace Liberec a Jablonec nad
ženy
Nisou.

Lesní koupaliště

Lom Ruprechtice (sanace odvalu a
vybudování nové cesty)

Sanace svahových nestabilit ul. Dr. M.
Horákové
Stavební úpravy ZŠ v Liberci pro zvýšení
kompetencí (navýšení kapacity, nové
učebny): ZŠ 5. května, ZŠ Sokolovská, ZŠ
Aloisina výšina, ZŠ Jabloňová, ZŠ Na
Výběžku, ZŠ U Školy

Rekonstrukce Liebigovy hrobky (I. etapa exteriér)

Předmětem projektu je revitalizace objektu a
souvisejícího zázemí Lesního koupaliště v Liberci,
Lidové sady.
Předmětem projektu je asanace odvalu, který
představuje budoucí hrozbu v podobě ekologické
zátěže znečišťující spodní vody a vybudování nové
komunikace mezi lomem Ruprechtice a ulice
Horská, která odlehčí obytné části městské části
Ruprechtice.

Předmětem projektu je nutná sanace svahových
nestabilit v ul. Dr. M. Horákové.

Individuální projekt na navýšení kapacit a
související stavební úpravy ZŠ v Liberci.
Jedná se o první etapu obnovy kulturní památky v
prostorách parku Zahrada vzpomínek Liberec, a
to Liebigovy hrobky - exteriér. Po realizaci této
první etapy budou navazovat další etapy obnovy,
tj. rekonstrukce Liebigovy hrobky - interiér,
rekonstrukce sousední Hubnerovi hrobky a
sousoší.

0/100

V přípravě, odevzdání
0 žádosti 02/2017

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

85/15

V přípravě, odevzdání
41 650 000 žádosti 12/2016

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

5 205 000 OPŽP č. 45

85/15

V přípravě, odevzdání
5 205 000 žádosti 11/2016

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

25 000 000 IROP č. 47

90/10

V přípravě, odevzdání
22 500 000 žádosti 11/2016

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

dle kvóty
(odhad)

V přípravě, odevzdání
400 000 žádosti 02/2017

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

není k dispozici
8 000 000 (OPŽP)

OPŽP
49 000 000 (rekultivace)

1 110 000 MK

URAN - rekonstrukce objektu
(elektroinstalace, vodoinstalace, plášť a
okna)

Projekt spočívá v revitalizaci objektu "URAN",
který je sídlem několika odborů a oddělení
statutárního města Liberec a v současné době je
jeho plášť v havarijním stavu.

Tramvajová trať: Rochlice

Předmětem tohoto připravovaného projektu je
vybudování a zajištění veřejné hromadné dopravy
mezi centrem města Liberec a sídlištěm Rochlice.

není určeno IROP

není určeno

0 V přípravě

Dopravní napojení Pastýřská

Jedná se o vybudování dopravního spojení z mezi
ul. Sokolská - ul. Pastýřská - nám. Tržní.

120 600 000 není určeno

není určeno

0 V přípravě

Kompostárna v Liberci

Cílem projektu je vybudování nové Kompostárny
a Sběrného dvora v prostorách původní
kompostárny v ul. Londýnská. Nová Kompostárna
bude plně modernizovaná a vybavená všemi
potřebnými technologiemi.

18 500 000 OPŽP

není určeno

0 V přípravě

650 000 OPŽP

není určeno

V přípravě, odevzdání
0 04/2017

není určeno OPŽP

není určeno

0 V přípravě

Kompostéry (300 ks)

Vodojem Ruprechtice

Revitalizace JSDH Růžodol

Odbor ekologie a veřejného prostoru každoročně
přiděluje žadatelům zahradní kompostéry. Cílem
projektu je získání finančních prostředků na
pořízení cca 300 ks zahradních kompostérů.
Cílem projektu je vybudování zásobárny vody a
vyřešení nedostatku pitné vody v městské čtvrti
Ruprechtice.
Předmětem projektu jsou stavební úpravy
hasičské zbrojnice JSDH Růžodol - zodolnění
hasičské zbrojnice a úprava dvora, vjezdu do
garáží.

OPŽP č. 39 (další
výzva ve SC 5.1:
20 000 000 03/2017)

85/15

8 325 000 IROP č. 36

85/15

19 000 000 IPRÚ/IROP

85/15

V přípravě, odevzdání
17 000 000 žádosti 02/2017

V přípravě, odevzdání
7 076 250 žádosti 02/2017

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

B) Jiná oddělení SML
2015
nesledováno
2016

IPRÚ/Zlepšení konektivity ZŠ

Prostřednictvím kvalitní infrastruktury v oblasti
připojení škol na optickou síť zajistit rovný přístup
ke vzdělání, vyšší kvalitu základního vzdělávání s
ohledem na integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, rozvoj přenositelných
dovedností, a tím zajistit reálnou uplatnitelnost
žáků v dalším studiu a na trhu práce.

Rytíř Roland - symbol, kerý spojuje
partnerská města

Předmětem projektu je literární soutěž pro žáky 3.
a 4. tříd základních škol na téma "Jak být rytířem
dneška". Součástí je i hra, která je určena pro
rodiny s dětmi mladšího školního věku. Výstupem
je trasa, která vede historickým centrem a začíná
a končí u radnice.

FMP Přeshraniční
spolupráce
Česká republika Svobodný stát
Sasko 2014 398 380 2020
FMP Přeshraniční
spolupráce
Česká republika Svobodný stát
Sasko 2014 398 380 2020

Festival umění

Projekt je zaměřen na zapomenutá sochařská díla socha a město z roku 1969, sohcařská a reliéfní
výzdoba města
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu každý
rok v polovině září pořádá akci „Dny evropského
dědictví“ (EHD), a sice již od roku 2012 s
partnerským městem Žitava. V rámci této aktivity
došlo k uspořádání „Festivalu umění“, kdy byla
umístěna umělecká díla českých a německých
umělců do objektů otevřených při příležitosti
EHD.

Vzdělávejme společně děti předškolního
věku v Liberci

Město Liberec hodlá v rámci projektu podpořit
nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného
a kulturně odlišného prostředí do mateřských
škol, podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního
období po nástupu do mateřské školy. Za tímto
účelem hodlá společně s partnery projektu
podpořit stávající předškolní centrum a na
základě této spolupráce podpořit vznik centra
dalšího, a v kooperaci s pedagogy mateřských
škol, které zřizuje, naplnit cíle projektu. V rámci
tohoto projektu naváže účinnou spolupráci s
rodiči za využití sociálních a zdravotních služeb,
přičemž využije vědeckého a pedagogického
potenciálu Technické univerzity v Liberci. V rámci
projektového řízení a vzdělávání bude žadatel
spolupracovat se společností ITveSkole.cz, o.p.s.

Via Sacra

Předmětem projektu je vznik nového zastavení
probíhajícího projektu Via Sacra (Kostel Nalezení
sv. Kříže, bývalý evangelický kostal na Náměstí
českých bratří a bývalá synagoga na
Rujmancevově ulici a vznik kontaktního místa v
Liberci. Na základě tohoto projektu dojde k
revitalizaci prostoru zahrady Kostela Nalezení sv.
Kříže a restaurování morového sloupu.

FMP Přeshraniční
spolupráce
Česká republika Svobodný stát
Sasko 2014 7 576 622 2020

Technopark/Revitalizace bývalého areálu
LVT

Na základě tohoto projektu dojde k revitalizaci
objektů pavilonů bývalých LVT v Liberci. Cílem
projektu je rozšíření Technického muzea v Liberci
a vybudování Muzea historických tramvají. Jedná
se o projekt podaný do Programu přeshraniční
spolupráce se zahraničními partnery, a to: spolek
Technické muzeum Liberec, spolek Boveraclub,
Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Seibnith
GmbH a Strassenbahnfreunde Chemnitz e.V.

Přeshraniční
spolupráce
Česká republika Svobodný stát
Sasko 2014 22 900 000 2020

Liberec/Zittau zapomenuté památky

85/15

85/15

16 150 000 V přípravě (11/2017)

Odbor
informatiky

338 623 Získáno, v realizaci

Odbor
cestovního
ruchu, kultury a
sportu

338 623 Získáno, v realizaci

Odbor
cestovního
ruchu, kultury a
sportu

FMP Přeshraniční
spolupráce
Česká republika Svobodný stát
Sasko 2014 220 830 2020

85/15

187 706 Získáno, v realizaci

Odbor
cestovního
ruchu, kultury a
sportu

OP VVV, výzva č.
28 947 000 02_15_007

95/5

27 499 650 Získáno, v realizaci

Odbor školství a
sociálních věcí

90/10

90/10

Odbor
cestovního
Nerozhodnuto/Bude
ruchu, kultury a
6 818 960 rozhodnuto 03/2017 MV sportu

20 610 000 Nerozhodnuto

Odbor
majetkové
správy

Prosíme pány a paní náměstkyni primátora, aby požádali vedoucí svých odborů o součinnost při evidenci podaných žádostí o podporu, tj. aby hlásili přípravu či podání žádosti o podporu do některého z dotačních titulů.
Budeme vést evidenci. Děkujeme.
Zpracoval: Lucie Noswitz

Název projektu
REALIZACE

RetaiLink

Podpora terénní práce

Rytíř Roland – symbol, který
spojuje partnerská města
Liberec a Žitava

4 města zachraňující přes
hranice
Projektová dokumentace:
Cyklostezka od Košické po
Poštovní náměstí
Liberec/Zittau - zapomenuté
památky

Stručný obsah

Oživení maloobchodu v centru
města
realizace terénní práce v soc.
vyloučených lokalitách
prostřednictvím 2 terénních
pracovníků
prohloubení spolupráce s
partnerským městem Žitava v
oblasti cestovního ruchu qestingová trasa po LBC pro děti,
edukativní programy pro děti z
obou měst
SML lead partnerem projektu
(Partneři projektu: Zittau, Hrádek
n. Nisou, Herrnhut)
Přestavba Hasičské zbrojnice Krásná studánka
součást Cyklostezky Odra Nisa
(trasa č. 20)
cestovní ruch - zapomenutá
sochařská díla - Socha a město z
roku 1969, sohcařská a reliéfní

Předpokládaný zdroj financování

odbor - vlastník
projektu

Aktuální rozpočet

Míra dotace
uznatelných
nákladů

Odhad dotace

odhad
kofinancování

realizace

URBACT III

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

1 242 947 Kč

85%

1 056 505 Kč

186 442 Kč

05/2016 - 05/2018

ÚV ČR: Podpora terénní práce pro
rok 2016

Odbor školství a
sociálních věcí

278 334 Kč

70%

194 834 Kč

83 500 Kč

02/2016 - 12/2016

SN/CZ 2014 - 2020, fond malých
projektů

Odbor cestovního
ruchu, kultury a
sportu

306 507 Kč

85%

260 531 Kč

SN/CZ 2014 - 2020

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

73 267 511,01 Kč
19 883 850 Kč

DFLK: 6 Doprava, 6.3 Podpora
projektové přípravy
SN/CZ 2014 - 2020, fond malých
projektů

Týden mobility 2016 v Liberci

Odbor
strategického
rozvoje a dotací
Odbor cestovního
ruchu, kultury a
sportu

85%
62 277 383,98 Kč
85 % 16 901 272,5 Kč + 994
+ 5 % SR ČR
192,50 Kč SR ČR

45 976 Kč

04/2016 - 12/206

9 149 011,07 Kč
(bez SR ČR)

05/2016 - 03/2019

1 988 385 Kč

06/2016 - 07/2018

750 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

550 000 Kč

03/2016 - 06/2017

398 380 Kč

85%

338 623 Kč

59 757 Kč

2017

70 000 Kč

70%

49 000 Kč

21 000 Kč

14.9.2016 - 22.9.2016

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

osvětová kampaň pro veřejnost s
tématikou udržitelné mobility

Grantový fond LK, 2.6 Podpora
místní agendy 21

součást cyklostezky Odra Nisa
(trasa č. 20)

DFLK: 6 Doprava, 6.3 Podpora
projektové přípravy

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

550 000 Kč

300 000 Kč

300 000 Kč

250 000 Kč

07/2016 - 06/2017

realizace při příležitosti Dnů
Evropského dědictví

SN/CZ 2014 - 2020, fond malých
projektů

Odbor cestovního
ruchu, kultury a
sportu

328 975 Kč

85%

279 629 Kč

49 346 Kč

9.9.2016

inkluze vzdělávání
MŠ (Klášterní, Stromovka,
Barvířská, Kytička, Rolnička) +
PARTNEŘI (Člověk v tísni + IT ve
škole + TUL)

OP VVV: výzva č. 02_15_007
Inkluzivní vzdělávání

odbor školství na
sociálních věcí

28 947 553,50 Kč

95%

27 500 175,82 Kč

1 447 377,68 Kč

10/2016 - 09/2019

SFŽP,výzva č. 11/2015, priorití
oblast 5 - Životní prostředí ve
městech a obcích, oblast podpory
5.1

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

1 090 000 Kč

80%

744 000 Kč

346 000 Kč

10/2016 - 03/2018

Podpora trvale udržitelného
rozvoje v Liberci - MA21

udržitelný rozvoj v oblasti životního
prostředí a místní Agendu 21.
Osvětové kampaně, kulaté stoly,
tvorba sady
indikátorů pro sledování ukazatelů
udržitelného rozvoje v Liberci,
včetně semináře a sdílenídobré
praxe.

SFŽP,výzva č. 11/2015, priorití
oblast 5 - Životní prostředí ve
městech a obcích, oblast podpory
5.1

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

497 697 Kč

80%

398 157 Kč

99 540 Kč

10/2016 - 12/2017

Rekonstrukce a stavební
úpravy ZŠ a MŠ V Liberci pro
navýšení kapacit: ZŠ
Broumovská

navýšení kapacity a zkvalitnění
podmínek pro výuku pomocí
rekonstrukce a vybudování
vestavby v objektu školy včetně
vybavení nových učeben

MŠMT: Fond rozvoje kapacit
Odbor
mateřských a základních škol (výzva strategického
č. 133 310)
rozvoje a dotací

12 360 552 Kč 9 100 000 Kč

9 100 000 Kč

3 260 552 Kč

10/2016 - 08/2017

Zefektivnění strategického
plánování
a rozvoj MA21 statutárního
města Liberec

efektivnější
řízení finančních zdrojů SML a
sledování realizace strategického
plánu na základě plnění
měřitelných indikátorů v souladu s
udržitelným rozvojem města
OPZ, výzva č. 33

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

9 500 000 Kč

95%

9 025 000 Kč

475 000 Kč

2016 - 2018

Management mobility města se
zaměřením na ekologickou
dopravu, analýzu stavu, zpracování
a transfer bet practices, na jejchž
základě zpracování IAP ekologické
dopravy, využívání alternativních
paliv s cílem čitstého prostředí,
snížení hluku
INTERREG EUROPE

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

5 200 000 Kč

85%

4 420 000 Kč

780 000 Kč

09/2016 - 08/2019

Via Sacra

příspěvek k zachování a propagaci
společného kulturního dědictví

Odbor cestovního
ruchu

7 576 622 Kč

90%

6 818 948 Kč

757 674 Kč

2017 - 2018

"Aglomerace Liberec - Zittau:
podpora vzájemné
spolupráce, rozvoje
a prosperity"

ALIZI - vytvoření základního
strategického dokumentu pro
budoucí spolupráci obou
měst na cestě udržitelného rozvoje
a trvalé prosperity. Dílčími cíli je
analýza problematiky
v daných oblastech Bydlení,
Vzdělávání, Kultura, Cestovní ruch
a Marketing, Životní prostředía
Mobilita
SN/CZ 2014 - 2020

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

1 530 881 Kč

90%

1 377 793 Kč

153 088 Kč

10/2016 - 10/2018

Projektová dokumentace:
Cyklostezka Hrazená Barvířská

Festival umění
REGISTRACE

Vzdělávejme společně děti
předškolního věku v Liberci

zpracování Akčního plánu pro
udržitelnou energii a klima s cílem
snížit produkci CO2 produkovanou
na území města o min. 20 % ,
dosáhnout energetických úspor
zejm. na majetku města a zlepšit
Energeticky udržitelný Liberec životní podmínky ve městě

DEMO_EC
PODANÁ ŽÁDOST

SN/CZ 2014 - 2020

Kino na třetí

Kulturní centrum kino Varšava

SN/CZ 2014 - 2020

BIDELIN, Hodnoty ekosystémových
služeb, biodiverzity a zeleno-modré
infrastruktury ve městech na
příkladu Drážďan, Liberce a Děčína.
Elektronicky ucelený a prostupný
Systém sídelní zeleně v Liberci systém sídelní zeleně
SN/CZ 2014 - 2020
FuTree - Městské stromy na
extrémních stanovištích

zlepšení péče o zeleň v extrémních
lokalitách
SN/CZ 2014 - 2020
2 stupňová žádost, předložena
concept note

Civitas i_SHARE
Inno_SUMP - Innovations for
Sustainable Urban Mobility
Plans – Network of local
authorities, practitioners and 3 stupňová žádost, předložena
experts
concept note
W.A.Y.S. - New W.a.y.s. of
Sport: Well-being through
Activities for Youth and
Society

Dealing with post - WWWII

DANUBE RES-Smart utilisation
of renewable energy
resources within Danube
region

Kolem kolem Jizerek
Zajištění technické
vybavenosti JSDH Liberec

Park U Domoviny (lesopark
nad teplárnou)
Regeneraci a obnovu veřejné
zeleně parků nad
přehradou - Blahoslavova,
Pekárkova
PROJEKTY - NEZÍSKALI DOTACI
Zvýšení efektivity řízení
obchodních společností
statutárního města Liberec

Cílem projektu je dosažení vyšší
energetické bezpečnosti a
efektivity na základě zpracování
strategií zaměřených na zvýšení
využívání obnovitelných zdrojů.

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

odbor ekologie a
veřejného prostoru

78 329 373 Kč

90%

70 496 436 Kč

7 832 937 Kč

01/2017 - 12/2019

1 873 873 Kč

90%

1 686 486 Kč

187 387 Kč

2017 - 2019

2 101 000 Kč

90%

1 890 900 Kč

210 100 Kč

09/2016 - 06/2019

16 900 000 Kč

100%

16 900 000 Kč

0 Kč

až 4 roky

0 Kč

až 4 roky

HORIZON2020

odbor ekologie a
veřejného prostoru
Odbor
strategického
rozvoje a dotací

HORIZON2020

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

3 900 000 Kč

100%

3 900 000 Kč

ERASMUS+

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

1 952 600 Kč

80%

1 562 080 Kč

2 roky

URBACT III

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

1 400 000 Kč

85%

1 190 000 Kč

3 roky

DANUBE Interreg

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

4 654 000 Kč

85%

3 955 900 Kč

698 100 Kč

09/2016 - 08/2019

18 359 335 Kč

90%

16 523 402 Kč

1 835 934 Kč

01/2017 - 12/2018

5 350 000 Kč

90%

4 455 000 Kč

895 000 Kč

02/2017 - 12/2017

1 838 000 Kč 60%

1 042 000 Kč

796 000 Kč

2017-2018

2 493 000 Kč 60%

964 000 Kč

1 529 000 Kč

2017-2018

Realizace 2 cyklostezek - úsek za
ČOV (Selská - Londýnská) + část
Odbor
úseku Machnín - Chrastava (pouze
strategického
úsek Machnín - Hamrštejn)
Interreg V-A ČR - Polsko 2014-2020 rozvoje a dotací
Odbor
pořízení 3 automobilů (Pilínkov,
strategického
Vratislavice, Horní Hanychov)
IROP: výzva č. 19 Technika pro IZS rozvoje a dotací
revitalizace parkové plochy,
odstranění menších skládek,
nefunkčního prvků, sadové úpravy
Odbor ekologie a
(I. etapa revitalizace)
OPŽP, výzva č. 33
veřejného prostoru
revitalizace parkových ploch,
Odbor ekologie a
sadové úpravy, doplnění
veřejného
základního mobiliáře, v parku
prostoru/ Odbor
Blahoslavova herní prvky pro děti,
strategického
fit prvky
OPŽP, výzva č. 33
rozvoje a dotací

OPZ, výzva č. 33
MŠMT PROGRAM 133510 „Podpora
materiálně technické základny
sportu“.

odbor informatiky a
řízení procesů
Odbor
strategického
rozvoje a dotací

INTERREG EUROPE

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

8 999 000 Kč

95%

8 549 050 Kč

449 950 Kč

10 350 000 Kč

60%

6 210 000 Kč

4 140 000 Kč

911 797 Kč

85%

775 028 Kč

136 770 Kč

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

1 213 908 Kč

80%

971 126 Kč

242 782 Kč

Odbor školství a
soc. věcí

4 710 934 Kč

100%

4 710 934 Kč

0 Kč

MŠMT: Fond rozvoje kapacit
mateřských a základních škol (133
310)

Odbor majetkové
správy

10 950 000 Kč

85%

9 307 500 Kč

1 642 500 Kč

MŠMT: Fond rozvoje kapacit
mateřských a základních škol (133
310)

Odbor majetkové
správy

9 000 000 Kč

85%

7 650 000 Kč

1 350 000 Kč

MŠMT: Fond rozvoje kapacit
mateřských a základních škol (133
310)
KÚLK: 7.3 Stavebně historický
průzkum komínových těles

Odbor majetkové
správy
Odbor majetkové
správy

30 000 000 Kč

85%

25 500 000 Kč

4 500 000 Kč

200 000 Kč

70%

140 000 Kč

60 000 Kč

ENT.start-Entrepreneurs for
innovative startup (podpora
start-ups, inovace a ICT)

Danube Interreg

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

4 706 105 Kč

85%

4 000 189 Kč

705 916 Kč

KnowFuture-Knowledge of the
past for a richer future
(cestovní ruch, regionální
rozvoj s využitím tradic,
historie a památek)

Danube Interreg

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

2 994 550 Kč

85%

2 545 368 Kč

449 183 Kč

Revitalizace fotbalové
stadionu Vesec
PAN: propagace kulturního a
přírodního dědictví - PP
Ještěd, Jizerské hory a veřejný
prostor Liberec

Čistá mobilita - více prostoru
pro lidi ve městě Liberci

SIC Liberec
Rekonstrukce a stavební
úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro
navýšení kapacit: ZŠ
Kaplického
Rekonstrukce a stavební
úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro
navýšení kapacit: ZŠ nám.
Míru
Rekonstrukce a stavební
úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro
navýšení kapacit: MŠ Pastelka
SHP Liebiegův palác

bude podáno v rámci IPRÚ

SFŽP: výzva č. 2/2015 k předkládání
žádostí o poskytnutí podpory
z Národního programu Životní
prostředí
OPZ: Výzva č. 22 Podpora aktivit a
programů v rámci sociálního
začleňování

Living Lab Smart Mobility
(podklad pro SUMP)

HORIZON2020

SustainMobility (podklad pro
SUMP)

Danube Interreg
MŠMT: Fond rozvoje kapacit
mateřských a základních škol (133
310)
MŠMT: Fond rozvoje kapacit
mateřských a základních škol (133
310)
MŠMT: Fond rozvoje kapacit
mateřských a základních škol (133
310)
MŠMT: Fond rozvoje kapacit
mateřských a základních škol (133
310)

Navýšení kapacit MŠ a ZŠ - ZŠ
Kaplického
Navýšení kapacit MŠ a ZŠ - ZŠ
Ještědská
Navýšení kapacit MŠ a ZŠ - ZŠ
Dobiášova
Navýšení kapacit MŠ a ZŠ - ZŠ
Náměstí Míru
SCHVÁLENÉ PZ v RM

IPRÚ: Terminál

realizace stavby Terminálu u
autobusového nádraží vč.
Parkovacího domu (225 míst) a
zázemí pro autobusové nádraží

IPRÚ: Sociální bydlení

zajištění dostupného bydlení
potřebným cílovým skupinám,
udržení dlouhodobého, prostorově
nesegregovaného sociálního
bydlení kvalitního standardu
IPRÚ/IROP: SC 2.1 Sociální bydlení

IPRÚ/IROP: SC 1.2 Terminály

0 Kč

3 661 210 Kč

85%

3 112 029 Kč

549 182 Kč

Odbor majetkové
správy

7 685 000

85%

6 532 250 Kč

1 152 750 Kč

Odbor majetkové
správy

4 530 000

85%

3 850 500 Kč

679 500 Kč

Odbor majetkové
správy

29 265 000

85%

24 875 250 Kč

4 389 750 Kč

Odbor majetkové
správy

12 970 000

85%

11 024 500 Kč

1 945 500 Kč

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

139 644 000 Kč

15 516 000 Kč (max.
23 274 000 Kč)

22 900 000 Kč 90%

20 610 000 Kč

1 145 000 Kč

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

13 287 000 Kč 90%

1 328 700 Kč (max. 1
11 958 300 Kč 993 050 Kč)

Odbor
strategického
rozvoje a dotací

4 - 5,7 mil. Kč

0%

IPRÚ/IROP: SC 2.1 Zvýšení kvality a Odbor
dostupnosti služeb vedoucích k
strategického
sociální inkluzi
rozvoje a dotací

210 000 000 Kč

90%

rozpočet SML + JBC

IROP, výzva č. 9
IPRÚ/IROP: SC 1.2 Cyklodoprava,
projektování a následná realizace 7 bezpečnost
úseků cyklostezek
SFDI / DFLK / Fond rozvoje
předpokládaná roční úspora na
Snížení energetické náročnosti energiích 1 mil. Kč - ZŠ 5. Května,
budov v památkové zóně
MŠ Sedmikráska, MŠ Klášterní, MŠ
města Liberce
Nad přehradou
OPŽP, výzva č. 39

Rekonstrukce Liebigovy
hrobky
Zateplení objektů ZŠ v Liberci
(I. etapa)
Zateplení objektů ZŠ a MŠ v
Liberci (II. etapa)

7 296 154 Kč

155 160 000 Kč 90%

Územní studie krajiny – pro
správní obvod ORP Liberec
IPRÚ: Komplexní zlepšení
podmínek pro rozvoj
cyklistické dopravy

Regenerace kamerového a
dohlížecího systému města
Liberec - Městská policie

100%

144 000 000 Kč max. 30 000 000 Kč

1. stupeň prostupného bydlení (v
rámci sociálního bydlení) pro cílové
skupiny ženy a rodiny s dětmi;
IPRÚ: Azylový dům pro ženy a využití a rekonstrukce dlouhodobě IPRÚ/IROP: SC 2.1 Sociální
rodiny s dětmi
prázdného objektu
infrastruktura

1. fáze Plánu udržitelné mobility (
dopravní obslužnost hromadnou
dopravou) a cyklostrategie na
území obsluhovaném jednou MHD
(území statutární města Liberec,
Jablonec nad Nisou a obce:
Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany
nad Nisou, Nová Ves nad Nisou,
Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce
nad Nisou, Kryštofovo údolí, Stráž
nad Nisou a Šimonovice), části ZŘ
na služby: 1. Sociodopravní
průzkum, 2. Dopravní model (AD,
SUMF - Rozvoj udržitelné
HD, cyklo a pěší), 3. SUMF, 4.
mobility ve statutárním městě Cyklostrategie, Komunikační
Liberci
strategie po celou dobu procesu.
Galerie - zrekonstruovat a využít
památkově chráněný a
aktuálně nevyužitý objekt
(Liebiegův palác) pro vytvoření
prostoru pro setkávání
obyvatel (členové komunity napříč
generacemi, z různých sociálních
IPRÚ: Centrum aktivního
skupin) za účelem sociálních,
života - zázemí pro komunitní vzdělávacích, kulturních a
činnost
rekreačních aktivit

7 296 154 Kč

160 000 000 Kč 90%

SN/CZ 2014 - 2020
IROP nebo OPZ/IPRÚ (Montessori
ZŠ)

Technopark Liberec

Odbor
strategického
rozvoje a dotací
Odbor
strategického
rozvoje a dotací

IROP, výzva č. 28

Ministerstvo kultury - "Podpora
postupné kompletní rekonstrukce obnovy kulturních památek
rodinné hrobky Franze Liebiega, 1. prostřednictvím obcí s rozšířenou
etapa
působností"

Odbor
strategického
rozvoje a dotací
Odbor majetkové
správy
Odbor
strategického
rozvoje a dotací

2016 - 2019

2017 - 2020

2016 - 2018

0 Kč 2 - 2,85 mil. Kč

21 000 000 Kč (max.
189 000 000 Kč 31 500 000 Kč)

2017 - 2020

Odbor hlavního
architekta
Odbor
strategického
rozvoje a dotací

8 660 000 Kč

90%

7 794 000 Kč

866 000 Kč

44 610 000 Kč

85%

37 918 500 Kč

6 691 500 Kč

06/2017 - 12/2020

Odbor majetkové
správy

37 000 000 Kč

max. 40%

10 000 000 Kč

27 000 000 Kč

12/2016 - 09/2017

Kancelář primátora

48 710 000 Kč 90%

Odbor ekologie a
veřejného prostoru
Odbor majetkové
správy
Odbor majetkové
správy
Odbor
strategického
rozvoje a dotací

Lesní koupaliště

ZŠ U Školy
OPŽP č. 39
ZŠ 5. května (1. a 2. stupeň), MŠ
Sedmikráska, MŠ Klášterní
OPŽP; 3Q. 2017
revitalizace Lesního koupaliště oprava stávající vany a propojení s
čistícím biotopem
Zatím není zdroj

Lom Ruprechtice - sanace a
nová cesta

odstranění staré skládky v prostoru
Odbor
odvalu kamenolomu, vybudování OPŽP - výzva bude pravděpodobně strategického
příjezdové komunikace
vypsána 2017
rozvoje a dotací

43 839 000 Kč

bude
stanovena na
základě
finanční
kvóty na
1 110 000 Kč příslušný rok

2017

4 690 000 Kč 60%

2 814 000 Kč

1 876 000 Kč

2017 - 2018

34 000 000 Kč 60%

20 400 000 Kč

13 600 000 Kč

2018 - 2019

0 Kč

8 000 000 Kč
spolufinancování v
případě přiznání
dotace firma
Ligranit a.s.

2017

8 000 000 Kč

49 000 000 Kč 85%

2018-2013

Sanace svahových nestabilit
Dr. M. Horákové naproti
Kaufu
PŘÍPRAVA PZ

zajištění svahu proti řícení
provedení dlouhodobých sanačních
opatření
OPŽP, výzva č. 45

CZT - rozvody/systém Green
NET

OPPIK

Zámek, centrální park a
galerie - (komunitní centrum)

více zdrojů

Rozvojová plocha Klášter
Systém řízení městského
silničního provozu a zavadění
ITS na městské silniční síti
včetně doprovodných
bezpečnostních opatření pro
chodce

IROP SC 1.2

IPRÚ: Prostupné bydlení
města Liberec

IROP SC 2.1/IPRÚ

IPRÚ: Navýšení kapacity MŠ v 3 MŠ (Beruška, Pastelka -Ostašov,
Liberci
Motýlek)
IPRÚ/IROP: SC 2.4 Vzdělávání, OPŽP
IPRÚ: Navýšení kompetencí ZŠ
v Liberci
3 ZŠ (5.května - 1.stupeň, Náměstí
Míru, Kaplického)
IPRÚ/IROP: SC 2.4 Vzdělávání

Vesecký areál

Lom Ruprechtice - sanace a
nová cesta

Sanace svahových nestabilit
Dr. M. Horákové naproti
Kaufu
Stavební úpravy ZŠ v Liberci
pro zvýšení kompetencí: ZŠ 5.
května, ZŠ Sokolovská (I.
etapa)

Zatím není zdroj

Odbor majetkové
správy
Odbor
strategického
rozvoje a dotací
Odbor
strategického
rozvoje a dotací
Odbor
strategického
rozvoje a dotací

Odbor správy
veřejného majetku
Odbor školství,
kultury a sociálních
věcí

5 205 000 Kč 85%

4 424 250 Kč

2017-2018

350 700 000 Kč 30%

64 000 000 Kč

0 Kč

300 000 000 Kč 85%

255 000 000 Kč

45 000 000 Kč

0 Kč

240 300 000 Kč 85%

204 255 000 Kč

58 713 000 Kč 85%

49 906 050 Kč

8 806 950 Kč

Odbor majetkové
správy

104 000 000 Kč 85%

88 400 000 Kč

15 600 000 Kč

2018 - 2019

Odbor majetkové
správy

126 700 000 Kč 85%

107 695 000 Kč

19 005 000 Kč

2018 - 2019

Odbor cestovního
ruchu, kultury a
sportu

odstranění staré skládky v prostoru
Odbor
odvalu kamenolomu, vybudování OPŽP - výzva bude pravděpodobně strategického
příjezdové komunikace
vypsána 2017
rozvoje a dotací
Odbor ekologie a
veřejného
zajištění svahu proti řícení
prostoru/ Odbor
provedení dlouhodobých sanačních
strategického
opatření
OPŽP, výzva č. 45
rozvoje a dotací
IROP výzvy: 47, 88, SC 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury Odbor majetkové
pro vzdělávání a celoživotní učení správy

Stavební úpravy ZŠ v Liberci
pro zvýšení kompetencí: ZŠ Na
výběžku, ZŠ Aloisina výšina, ZŠ
Jabloňová, ZŠ U školy (II.
etapa)
Revitalizace JSDH Růžodol I.
(případně i jiných JSDH v ORP
Liberec
Stavební úpravy MŠ v Liberci MŠ Malínek, MŠ Srdíčko, MŠ
(navýšení kapacit)
Klášterní
ZŠ Švermova, ZŠ Švermova, ZŠ
Kaplického, ZŠ nám. Míru, ZŠ
Broumovská, ZŠ Barvířská, ZŠ U
Zateplení objektů ZŠ a MŠ v
Soudu + družina, MŠ Pastelka Liberci (III. etapa)
Ostašov, MŠ Beruška
Rekonstrukce objektu URAN Rekonstrukce objektu URAN, oprava pláště, okenních výplní,
Třída 1. máje 108/48, Liberec vzduchotechniky, elektroinstalací a
3
odpadů

Kompostárna v ul. Londýnská

Odbor ekologie a
veřejného
prostoru/ Odbor
strategického
rozvoje a dotací

IROP výzvy: 47, 88, SC 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury Odbor majetkové
pro vzdělávání a celoživotní učení správy
Odbor
strategického
rozvoje a dotací
IROP: výzva č. 36 Stanice IZS
Odbor majetkové
IROP, PO2, výzva leden 2017
správy

32 122 000 Kč

0 Kč
spolufinancování v
případě přiznání
dotace firma
Ligranit a.s.

49 000 000 Kč 85%

2018-2013

5 205 000 Kč 85%

4 424 250 Kč

2017-2018

6 580 000 Kč 90%

5 922 000 Kč

658 000 Kč

2018 - 2019

40 837 930 Kč 90%

36 754 137 Kč

4 083 793 Kč

2018 - 2019

8 635 000 90%

7 771 500 Kč

863 500 Kč

2017 - 2018

34 700 000 Kč 90%

31 230 000 Kč

3 470 000 Kč

2018 - 2019

OPŽP; 3Q. 2017

Odbor majetkové
správy

134 700 000 Kč 60%

80 820 000 Kč

53 880 000 Kč

2018 - 2019

OPŽP, PO č. 5

Odbor kanceláře
tajemníka úřadu

38 944 619 Kč 40%

15 577 848 Kč

23 366 771 Kč

2017 - 2020

Vybudování kompostárny a
sběrného dvora v prostorách
bývalé kompostárny, ul. Londýnská OPŽP, PO č. 3

Odbor ekologie a
veřejného prostoru

