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6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci  

 

 

Zpracoval: Ing. Michaela Maturová  

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací 

telefon: 485 243 577 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Martin Čech, pověřen zastupováním funkce vedoucího 
odboru strategického rozvoje a dotací 

Projednáno: s Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora 

radou města dne 16. 6. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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zařazení projektu pod názvem „Science learning centrum Liberec – doplnění expozic“ 
předkladatele IQLANDIA, o.p.s., IČ 254 44 565, do indikativního seznamu projektů IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á 
 
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit aktualizaci indikativního seznamu 
předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit poskytovateli dotace. 

 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
Zařazení projektu „Science learning centrum Liberec – doplnění expozic“ předkladatele 
IQLANDIA, o.p.s. do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci (dále „IPRM“). Smyslem zařazení tohoto projektu do indikativního seznamu 
IPRM, tzv. „projektů pod čarou“, je zisk bonifikace projektu při výběru poskytovatele 
dotace, které projekty budou v rámci vypsané výzvy podpořeny. Zařazení projektu nemá 
finanční dopad na rozpočet SML (financování projektu z Operačního programu Výzkum a 
vývoj pro inovace). Financování projektu zajišťuje předkladatel - IQLANDIA, o.p.s. Návrh 
zařazení projektu schválen Řídícím výborem IPRM dne 9. 6. 2015.  
 
Ředitel společnosti IQLANDIA, o.p.s., IČ 254 44 565, Mgr. Pavel Coufal se obrátil na 
manažerku Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
(dále „IPRM“) s požadavkem na posouzení souladu připravovaného projektu „Science 
learning centrum Liberec – doplnění expozic“ s IPRM. Žádost o zařazení projektu do IPRM - 
Příloha  
č. 1. 
 
Předmětný projekt se bude ucházet o podporu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace (dále „OP VaVpI“), výzvy č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací 
infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky v oblasti 
podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osa 3 – Komercializace 
a popularizace VaV.  
 
Vazba projektu „Science learning centrum Liberec – doplnění expozic“ na IPRM: 
Specifický cíl: 2. Rozšíření nabídky volnočasových aktivit, zejména v oblasti sportu a 

kultury, ale i v oblastech dalších možností trávení volného času 
Opatření: 2.1. Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas 
Aktivita:  2.1.4 Investice do specifických oblastí trávení volného času 
 
Posouzení projektového záměru a možnosti jeho zařazení do IPRM vypracoval Ing. Martin 
Krištof ze společnosti AQE advisors, a.s. - Příloha č. 2. 
 
Smyslem zařazení tohoto projektu do indikativního seznamu IPRM tzv. „projektů pod čarou“ 
je zisk bonifikace (10% z dosaženého hodnocení v rámci OP VaVpI), kterým poskytovatel 
dotace reflektuje fakt, že tento projekt, krom jiného, napomáhá k naplňování vize a cílů 
daného IPRM.   
 
Návrh na doplnění indikativního seznamu projektů IPRM o projekt „Science learning centrum 
Liberec – doplnění expozic“ byl posouzen a schválen Řídícím výborem předmětného IPRM 
dne 9. 6. 2015 (Příloha č. 3). 
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 
 

Přílohy: 

č. 1 - Projektový záměr v rámci TOP IPRM  
č. 2 - Posouzení projektového záměru a možnosti jeho zařazení do IPRM 
č. 3 - Zápis Řídícího výboru IPRM 







Posouzení projektového záměru a možnosti jeho zařazení do  
IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

 
Název projektového záměru: Science learning centrum Liberec – doplnění expozic 
 
V rámci IPRM „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ je relevantní pro projekty, které budou 
žádat o spolufinancování z jiných operačních programů, zajistit jejich vazbu na opatření a 
aktivity IPRM, a to z hlediska věcného i lokalizačního. 
 
Předložený projektový záměr je směrován do Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace, konkrétně pak v rámci výzvy č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací 
infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky v oblasti 
podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osa 3 – Komercializace 
a popularizace VaV  
 
Relevantní cíl, opatření a aktivity pro daný projektový záměr, který je směřován mimo ROP 
NUTS II Severovýchod: 
Specifický cíl: 2. Rozšíření nabídky volnočasových aktivit, zejména v oblasti sportu a kultury, 
ale i v oblastech dalších možností trávení volného času, Opatření 2.1 Rozvoj infrastruktury 
pro sport, kulturu a volný čas: 
• Aktivita 2.1.3 Investice do infrastruktury pro další volnočasové aktivity 
• Aktivita 2.1.4 Investice do specifických oblastí trávení volného času 

 
Projektový záměr je předkládán jedním navrhovatelem, kterým je IQLANDIA, o.p.s., sídlem 
Košická 6, 460 12 Liberec. Projektový záměr předpokládá zapojení partnera, kterým je 
Technická univerzita v Liberci, jedná se o partnera bez finanční spoluúčasti. 
 
U projektového záměru je přímo uvedeno, že bude realizován v Liberci, konkrétně 
v prostorách stávajícího centra iQLANDIA, je tedy jednoznačná lokalizační vazba na IPRM. 
 
Z hlediska předmětu projektu lze identifikovat vazbu na výše uvedené aktivity IPRM - Cílem 
projektu je zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury SLCL prostřednictvím 
rozšíření vybraných expozic. Projektový záměr je zaměřen na poměrně širokou škálu cílových 
skupin - mateřské, základní a střední školy a dále široká veřejnost, zejména rodiny s dětmi. 
 
Projektový záměr má jednoznačnou vazbu na IPRM z hlediska věcného i z hlediska vazby na 
území a doporučujeme jeho zařazení do IPRM. 
 
 
Ing. Martin Krištof, AQE advisors, a.s. 
 




