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Popis
Popis pokroku v realizaci za sledované období:
1. Administrace projektu: docházelo k administraci projektu Veronikou Foltýnovou, která zajištovala
správný průběh čerpání, plnění aktivit projektu a indikátorů, sběr a evidenci relevantních dokumentů
od dalších zaměstnanců, tvorbu podkladových a přehledových materiálů, atd. Během etapy
docházelo ke schůzkám týmu OPTP. Po uplynutí etapy bylo požádáno o prodloužení lhůty pro podání
ZoR a ŽoP do 13. listopadu 2017, kterému bylo ze strany ŘO OPTP vyhověno.
2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření
analýz a podkladů: Během etapy proběhlo od dubna do června 13 setkání MAS a ŘO v jednotlivých
krajích ČR. Organizační zajištění měly na starosti krajské sítě nebo MAS v daném kraji. Obsahem
setkání bylo předání aktuálních informací zástupců řídících orgánů jednotlivých ministerstev,
metodiků CLLD a pracovníků RO SZIF, přenos příkladů dobré i špatné praxe mezi MAS, zazněly
informace o naplňování Strategií CLLD, proběhla prezentace naplňování Strategií CLLD od MAS v
krajích, došlo k seznámení s aktuálními poznatky s plánovanou implementací CLLD. Ve své činnosti
pokračoval 4 členný expertní tým na DPČ, který zajišťoval činnosti dle jednotlivých měsíců. Dále v
rámci aktivity pracoval na pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan Libosvár. V rámci
etapy se zástupci NS MAS účastnili nejméně 45 jednání s řídícími orgány OP, řediteli, náměstky atd. V
průběhu etapy došlo k připomínkování a vytvoření cca 36 dokumentů.
3. Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS: Tuto aktivitu realizuje NS MAS prostřednictvím
svých členů, kteří pro její zabezpečení uvolnili své zaměstnance v pozici školitelů. Školitelé byli
proškoleni ze strany MMR ČR- OSMS a získali potřebná oprávnění pro realizaci školení. Podrobný
popis aktivit je uveden ve složce dokumenty s názvem Podrobný popis aktivit v rámci
realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_3_etapa.
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Indikátory
Kód indikátoru:
60000
Název indikátoru:
Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 6. 2016
Cílová hodnota:
360,000
Datum cílové hodnoty:
31. 5. 2019
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
267,000
Přírůstková hodnota:
672,000
Datum přírůstkové hodnoty:
5. 5. 2017
Dosažená hodnota kumulativně:
939,000
Procento plnění cílové hodnoty:
260,83
Komentář:
U indikátoru 60000 Celkový počet účastníků byla opravena vykazovaná hodnota a dosažená hodnota
tak vychází 939. Z toho je 350 účastníků školení (ISKP a MS) a 322 účastníků setkání MAS a ŘO v
krajích.
Vysoký nárůst indikátoru je způsobený procesem schvalování Strategií CLLD, který se liší oproti
původnímu rozvrhu, kdy byl psán projekt. Manažeři MAS opakovaně navštěvují školení, protože si
chtějí zopakovat znalosti pro hladší průběh vyhlašování výzev a hodnocen projektů v ISKP nebo se
účastnili školení v jejich začátcích, a až po půl roce začali teprve v systému fakticky pracovat a
potřebovali si jeho funkce zopakovat. Další důvod navýšení indikátoru je vysoká fluktuace
zaměstnanců v MAS způsobená taktéž zdlouhavým procesem schvalování Strategií CLLD, nadměrná
byrokracie a nepřívětivé uživatelské prostředí MS.
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:
Název indikátoru:
konferencí
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Dosažená hodnota z projektu:
Přírůstková hodnota:
Datum přírůstkové hodnoty:
Dosažená hodnota kumulativně:
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Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a

0,000
1. 6. 2016
83,000
31. 5. 2019
Aktivity
Výstup
36,000
41,000
5. 5. 2017
77,000
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Procento plnění cílové hodnoty:
92,77
Komentář:
V indikátoru je započteno 8 realizovaných Úvodních školení, 4 realizovaná školení Výzvy IN, 8
realizovaných školení Hodnocení integrovaných projektů a 8 realizovaných školení Hodnocení
integrovaných projektů a Výzvy IN = 191. Dále proběhlo 13 setkání MAS a ŘO ve 13 krajích ČR.
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:
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?:

Čestná prohlášení
Název čestného prohlášení:
Text čestného prohlášení:
Sestava vytvořena v MS2014+
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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
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.

Horizontální principy

Horizontální princip:
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu

Horizontální princip:
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu

Horizontální princip:
Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu

Sestava vytvořena v MS2014+

MZFOLVER
5

23.11.2017

Kontroly

Datum zahájení kontroly:
1. 4. 2017
Datum ukončení kontroly:
30. 9. 2017
Kontrolní orgán:
Auditní orgán
Výsledek kontroly:
Bez zjištění
Předmět kontroly:
V rámci 3. 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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