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Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

Informace o zprávě
Identifikační číslo zprávy:
Typ zprávy:
Typ dokumentu:
Pořadové číslo zprávy:

7mCIjPZoR1
Zpráva o realizaci
Realizační
1

Datum předložení:

14.11.2016

Sledované období od:
Sledované období do:

1.6.2016
15.10.2016

Harmonogram projektu
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

1.6.2016

Přílohy
Pořadí:
1
Název dokumentu:
Podrobný popis aktivit v rámci realizace provozu údržby
výstupu NSMAS 1.etapa
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal:
MZFOLVER
Datum vložení:
14.11.2016
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Doplňující podrobný popis aktivit a průběhu záložky Realizace, provozu/údržba výstupu.
Pořadí:
Název dokumentu:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

2
Povinná publicita plakát A3
Ano
MZFOLVER
25.11.2016
0001
MZFOLVER

30.11.2016

Popis dokumentu:
povinná publicita - plakát A3 na dveřích kanceláře NS MAS.
Pořadí:
3
Název dokumentu:
odkaz na web NS MAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal:
MZFOLVER
Datum vložení:
25.11.2016
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
print screen webu NS MAS, kde jsou umístěny informace o projektu

Popis
Popis pokroku v realizaci za sledované období:
V rámci 1. etapy byly realizovány tyto aktivity:
1. Administrace projektu: v rámci projektu docházelo k průběžné administraci projektu ze strany
administrátorky projektu OPTP Veroniky Foltýnové, která měla na starosti zajištění správného
průběhu čerpání, plnění povinností spojených s projektem v souladu s aktuální metodikou
poskytovatele dotace, sběr a evidenci relevantních dokumentů od dalších zaměstnanců, komunikaci a
konzultace s manažery OPTP, publicitě projektu a veškeré administrativě s projektem spojené.
2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření
analýz a podkladů: byl zřízen 4 členný expertní tým zaměřený na IROP a PRV a obecná pravidla
realizace CLLD, OP Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, zaměstnaný na DPČ (Jan Florian,
Bohuslava Zemanová, Markéta Dvořáková, Markéta Pošíková), který zajišťoval aktivity, které jsou
podrobně popsány v příloze s názvem Podrobný popis aktivit v rámci REALIZACE, PROVOZU/ÚDRŽBY
VÝSTUPU. Dále v rámci aktivity pracoval na pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan
Libosvár.
V rámci 1. etapy se zaměstnanci Národní sítě Místních akčních skupin České republiky účastnili
nejméně 30 jednání s řídícími orgány OP, řediteli, náměstky a dalšími osobami důležitými při
implementaci CLLD. V průběhu etapy došlo k připomínkování a vytvoření 33 dokumentů a
komentářů, které přispějí ke zjednodušení řešení problémových oblastí komunitně vedeného
místního rozvoje.

Indikátory
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Sestava vytvořena v MS2014+

60000
Celkový počet účastníků
0,000
1.6.2016
360,000
31.5.2019
Osoby
Výstup
0,000
MZFOLVER

30.11.2016

Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
25.11.2016
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
0,00
Komentář:
Plnění indikátoru bude dosaženo v další etapě projektu.
Definice indikátoru:
Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze
které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Kód indikátoru:
82000
Název indikátoru:
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a
konferencí
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1.6.2016
Cílová hodnota:
83,000
Datum cílové hodnoty:
31.5.2019
Měrná jednotka:
Aktivity
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
0,000
Přírůstková hodnota:
0,000
Datum přírůstkové hodnoty:
25.11.2016
Dosažená hodnota kumulativně:
0,000
Procento plnění cílové hodnoty:
0,00
Komentář:
Plnění indikátoru bude dosaženo v další etapě projektu.
Definice indikátoru:
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a
ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků
(přednášející, lektoři, panelisté, VIP hosté atd.)

Informace o příjmech
Příjmy za sledované období:
Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:
Výdaje za sledované období:
Sestava vytvořena v MS2014+

MZFOLVER

30.11.2016

Provozní výdaje:
Přepočet v modulu CBA:
Příjmy celkem:
Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:

0,00
0,00
0,00

Výdaje celkem:
Provozní výdaje:

0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita
Publicita:
Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových
stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondu v souladu s Pravidly pro žadatele a
príjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Plnění publicitní činnosti:
Ano
Komentář:
Na webu NS MAS jsou uvedeny informace o projektu http://nsmascr.cz/projekt-z-optp/.
Publicita:
Plakát u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hodnote
nižší než 500 000 EUR velikosti min A3
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Plnění publicitní činnosti:
Ano
Komentář:
Plakát velikosti A3 je umístěn v kanceláři NS MAS na viditelném místě pro veřejnost.

Čestná prohlášení
Název čestného prohlášení:
Text čestného prohlášení:

OPTP_Čestné prohlášení k ZoR

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:
1.
Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v
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MZFOLVER

30.11.2016

přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2.
na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z
jiného projektu v rámci OPTP;
3.
příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které
jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin
proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4.
při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Kontroly
Datum zahájení kontroly:
1.6.2016
Datum ukončení kontroly:
15.10.2016
Kontrolní orgán:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Výsledek kontroly:
Bez zjištění
Předmět kontroly:
V rámci 1. etapy projektu nedošlo k realizaci kontrol.
Kontrolní zjištění
Opatření k nápravě
Příloha

Název dokumentu:
Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:
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prázdný dokument
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