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Zpráva o udržitelnosti globálního grantu Operačního programu
Vzd lávání pro konkurenceschopnost
1.

ÚDAJE O GLOBÁLNÍM GRANTU A ZPRÁV O UDRŽITELNOSTI

Registrační číslo GG
Název GG
Číslo prioritní osy/oblasti podpory
Celková výše finanční podpory [Kč]
Částka ESF [Kč]
K ížové financování celkem [Kč]
Datum zahájení realizace GG
Datum ukončení realizace GG
Číslo Rozhodnutí

CZ.1.07/1.2.02
Rovné p íležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina
1/1.2
77 661 788,00
66 012 520,00
6 989 561,00

18. 9. 2008
30. 6. 2013
13 696/2008-41

Zpráva o udržitelnosti
Po adové číslo zprávy
Sledované období
Datum vypracování zprávy

2.

5
1. 1. 2017
Začátek
22. 2. 2018

Konec

31. 12. 2017

ÚDAJE O ZPROST EDKUJÍCÍM SUBJEKTU A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Zprost edkující subjekt
IČ
Hejtman/statutární zástupce
Ějméno a p íjmení, funkceě
Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti
Jméno a p íjmení zhotovitele
zprávy
Telefonní číslo/Fax
E-mail

Kraj Vysočina
70890749
MUDr. Ji í Běhounek, hejtman kraje
Ing. Aneta Bátlová
564 602 545
batlova.a@kr-vysocina.cz
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A.
3.

V CNÁ ČÁST ZPRÁVY O UDRŽITELNOSTI

REALIZOVANÉ AKTIVITY V DOB UDRŽITELNOSTI

Podrobný popis realizace aktivit v dob udržitelnosti GG
V rámci realizace udržitelnosti GG jsou administrovány monitorovací zprávy o udržitelnosti
grantových projektů. K udržitelnosti projektu jsou zavázáni p íjemci podpory ve Smlouvě
o realizaci grantového projektu. U projektů schválených v rámci 1. a 2. výzvy je udržitelnost
projektu stanovena na dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
P íjemce je povinen nejpozději do 2 měsíců po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace
projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí pěti let od ukončení realizace projektu
zasílat poskytovateli monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu, (tj. realizaci aktivit
uvedených v žádosti o finanční podporu v rámci udržitelnosti projektu), včetně všech
dokladů prokazujících v ní uvedené skutečnosti.
Na straně Evropské komise a potažmo O OP VK došlo ke změně pravidel, která vedla
ve 3. a 4. výzvě k tomu, že udržitelnost nebyla stanovena výzvou ani Smlouvou. Rozsah
udržitelnosti je tedy pro p íjemce GP z těchto výzev na bázi dobrovolného plnění.
Udržitelnost je u těchto projektů stanovena pouze v P íloze č. 1 Smlouvy o realizaci
grantového projektu (Žádost o finanční podporu, kap. IV, část „Popis realizace plánovaných
aktivit po ukončení financování z ESF“). Na vyžádání ze strany Zprost edkujícího subjektu
p edkládá p íjemce podpory monitorovací zprávu do termínu stanoveného v této Výzvě.
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V tabulce níže je uveden počet monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektů p edložených
do 1., 2., 3. a 4. výzvy GG číslo CZ.1.07/1.2.02 „Rovné p íležitosti ve vzdělávání v kraji
Vysočina“. Jedná se o MZ o udržitelnosti, jejichž administrace je již ukončena, jsou ve fázi
administrace nebo jsou p edloženy na ZS Vysočina a jejich administrace teprve bude
zahájena.
počet MZ
GP
MZ 1
MZ 2
. výzva
MZ 3
GG I
MZ 4
MZ 5
MZ 1
MZ 2
. výzva
MZ 3
GG I
MZ 4
MZ 5
MZ 1
. výzva
MZ 2
GG I
MZ 3
. výzva MZ 1
GG I
MZ 2

ukončená administrace

v administraci

předložené
MZ

4
4
4
4
3
9
9
9
9
2
6
6
6
5
5
85

0

1
7
8

Doposud prošlo administrativní kontrolou a bylo ukončeno 85 monitorovacích zpráv
o udržitelnosti, Ř jich je p edloženo a administrace bude teprve zahájena. Nejsou z ejmá žádná
závažná pochybení a p íjemci prozatím nemají potíže s naplněním stanovených cílů.
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Zjišt né problémy v rámci realizace aktivit v dob udržitelnosti GG a způsob jejich
odstran ní
(problémy s realizací aktivit, atp.)

V doposud administrovaných zprávách o udržitelnosti projektů se nevyskytly žádné výrazné
problémy s realizací aktivit projektu. V několika málo p ípadech byly chybně stanoveny
plánované hodnoty monitorovacích indikátorů. Ve většině p ípadů byl tento nedostatek ešen
již v průběhu realizace projektu uzav ením Dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového
projektu. V ostatních p ípadech byla poskytnuta p íjemcům podpory metodická pomoc
ze strany ZS Vysočina a byl navržen/dohodnut postup ádného plnění monitorovacích
indikátorů dle stanovených hodnot ve Smlouvě o realizaci GP.
Mezi nejčastěji zmiňované problémy/nedostatky uváděné v monitorovacích zprávách
o udržitelnosti jsou následující:
-

4.

v aplikaci Benefit 7 je část „Popis udržitelnosti“ nesrozumitelná, stejně tak část
„Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům“;
v MZ není konkrétně uvedeno, kde lze uvést plnění monitorovacích indikátorů;
změna člena realizačního týmu projektu – statutárního zástupce, projektového
manažera/zhotovitele MZU pop . jiného člena realizačního týmu.
DALŠÍ INFORMACE O UDRŽITELNOSTI GG

V období udržitelnosti projektů realizovaných v rámci GG č. CZ.1.07/1.2.02 „Rovné
p íležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina“ byly využívány veškeré metodické materiály,
pracovní listy, p íručky, skripta atd. vzniklé v období realizace projektu. Tyto materiály byly
ve většině p ípadů inovovány, aktualizovány. Bylo pracováno p edevším s cílovou skupinou
děti a žáci se SVP, kte í využívali ve výuce materiály vzniklé p i realizaci projektu. Probíhalo
i průběžné doškolování dalších cílových skupin, tzn. nových pedagogických pracovníků či
rodičů těchto dětí.

5.

KONTROLA NA MÍST

V monitorovacím období neproběhla žádná ex-post kontrola na místě projektů realizovaných
v rámci GG č. CZ.1.07/1.2.02 „Rovné p íležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina“.
Z tohoto důvodu nep edkládáme jako p ílohu Zprávy o udržitelnosti globálního grantu OP
VK sestavu K1 „P ehled o provedených kontrolách na místě podle čl. 13 na ízení Komise
(ES) č.1Ř2Ř/2006“.
V roce 2017 byla vypracována Analýza rizik, na základě které byl stanoven plán kontrol
na místě grantových projektů v době udržitelnosti projektů na rok 2018.
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B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY O UDRŽITELNOSTI
6.

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZN

Výše odhalených podez ení na PRK v monitorovacím období [Kč]
Výše potvrzených PRK [Kč]
- výše PRK - vráceno na PCO [Kč]
-

- výše PRK - vráceno na O OP VK [Kč]

-

Poznámky, komentá e:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ P ÍJEMCE
Jako P íjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:
1. Všechny informace v p edložené Zprávě o udržitelnosti a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si
vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných
údajů;
2. Globální grant byl realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace;
3. P i realizaci globálního grantu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání
ve ejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve znění pozdějších
p edpisů;
4. Globální grant byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany
životního prost edí a rovných p íležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti
mezi ženami a muži;
5. Cílová skupina podpo ená v rámci globálního grantu splňuje podmínky územní uznatelnosti
pro program OP VK;
6. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v p ípadě nesplnění podmínek Rozhodnutí je možné, že budu
požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prost edků;

Jméno a p íjmení
hejtmana Ěstatutárního
zástupce/oprávn né
osoby)
Funkce v organizaci
Místo a datum

MUDr. Ji í Běhounek

hejtman kraje
V Jihlavě dne

Podpis a razítko
Poznámky

……………………………….

*) Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy

o udržitelnosti přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit
pouze v 1. Zprávě o udržitelnosti.
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