PŘÍLOHA č. 17a)
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP
VaVpI

Monitorovací zpráva
o realizaci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace
Monitorovací zpráva je předávána v souladu s Rozhodnutím
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Vyplňujte pouze bílá pole.

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ
Údaje o projektu
Číslo a název oblasti podpory
Registrační číslo projektu
Název projektu
Celková výše finanční podpory
Datum zahájení projektu
Datum ukončení projektu
Monitorovací zpráva
Číslo zprávy
Monitorované období
Začátek
Konec
Typ zprávy
Průběžná monitorovací zpráva / Závěrečná monitorovací zpráva1
Datum vypracování zprávy
Důvody k vrácení/zamítnutí MZ / výhrady ke schválení

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI
Příjemce
Název
Statutární zástupce:
jméno a příjmení, funkce
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
Titul před
Telefon
Fax
E-mail

1

Titul za

Vyberte jednu z možností.
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3. PŘEHLED FINANCOVÁNÍ
Přehled financování projektu
Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje investiční
Způsobilé výdaje neinvestiční
Celkové nezpůsobilé výdaje
Příjmy projektu
Způsobilé výdaje bez příjmu
Dotace projektu
Strukturální fond
Státní rozpočet

4. FINANČNÍ PLÁN
Došlo k úpravě finančního plánu?
Ano
Ne
Zdůvodnění úpravy finančního plánu

Pořadí
č.
č.
č.
č.
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Datum předložení
ŽOZL

Předpokládaná
požadovaná částka
(Kč)

dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr
dd/mm/rrrr
Celkem za projekt

3

Z toho
neinvestiční
(Kč)

Z toho investiční
(Kč)

5. KLÍČOVÉ AKTIVITY
Číslo aktivity
Název klíčové aktivity
Období realizace

Začátek

dd. mm. rrrr

Náklady na klíčovou aktivitu2
Celkové způsobilé výdaje
Celkové nezpůsobilé výdaje
Aktuální finanční výhled
Realizované způsobilé výdaje od zahájení
realizace projektu
Plánovaná částka za sledované období
Požadovaná částka za sledované období
Plánovaná částka na příští sledované období

6. PUBLICITA
Způsob zajištění publicity
Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Způsob zajištění publicity
Konkrétní opatření pro zajištění publicity

2

Za celé období realizace projektu.
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Konec

dd. mm. rrrr

7. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Výběrová řízení (VŘ)
Poř.
číslo
VŘ

Stav VŘ3

Název VŘ

Postup při VŘ4

Předpokládané/
/skutečné datum
zahájení VŘ5

Předpokládané/
/skutečné datum
ukončení VŘ6

Předpokládaná/skutečná
hodnota celkem v Kč
bez DPH

1.
2.
3.

Vyplňte pro každé výběrové řízení (v případě Monitorovací zprávy vyplňované mimo IS vyplňte pouze výběrová řízení realizovaná
v monitorovaném období, za které je Monitorovací zpráva předkládána, a případné změny ve výběrových řízeních plánovaných na příští
monitorované období)
Výběrové řízení
Název výběrového řízení
Stav výběrového řízení
Specifikace druhu zadavatele
Veřejný zadavatel
7
Druh VŘ dle předmětu
Postup při VŘ
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ8
dd. mm. rrrr
Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH10
3

Pořadové číslo VŘ

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ9

dd. mm. rrrr

Výběr z možností: plánované, zahájené, ukončené, zrušeno.
Výběr z možností: viz číselník v MSC2007/Benefit7.
5
Předpokládané datum pro VŘ ve stavu plánované/skutečné datum pro VŘ ve stavu zahájené nebo ukončené.
6
Předpokládané datum pro VŘ ve stavu plánované/skutečné datum pro VŘ ve stavu zahájené nebo ukončené.
7
Výběr z možností: dodávka, služby, stavební práce
8
Určí se podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním
řízení, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládané datum pro VŘ ve stavu plánované/skutečné datum pro VŘ ve stavu zahájené nebo ukončené.
9
Předpokládané datum pro VŘ ve stavu plánované a zahájené/skutečné datum pro VŘ ve stavu ukončené
10
Předpokládaná hodnota pro VŘ ve stavu plánovaná/skutečná hodnota pro VŘ ve stavu zahájené a ukončené.
4
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Dodavatelé pro VŘ
Název dodavatele
IČO
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Stát dodavatele
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8. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY
V případě Monitorovací zprávy vyplňované mimo IS, doplňte pouze indikátory, u kterých
došlo k nějaké změně (např. k dosažení hodnoty).

Závazné indikátory
Kód
Název
Měrná
NČI
indikátoru jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Dosažená hodnota
před podáním MZ

Dosažená
hodnota11

Dosažená hodnota
před podáním MZ

Dosažená
hodnota

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

Nezávazné indikátory
Kód
Název
Měrná
NČI
indikátoru jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

11

Kumulativní součet od zahájení realizace
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9. PRIORITNÍ TÉMA
Prioritní téma12

Číslo prioritního Aktuální stav - Prostředky z EU
tématu
v Kč

10. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Jaký vliv má projekt na rovné příležitosti13
Popis vlivu realizace projektu na rovné příležitosti
Jaký vliv má projekt na udržitelný rozvoj1
Popis vlivu realizace projektu na udržitelný rozvoj

12

Výběr prioritního tématu z číselníku v Benefit7 (vyplněny by měly být stejné názvy prioritních témat jako
v Žádosti), v případě změny rozpočtu je nutné aktualizovat částku. Suma částek za všechna vyplněná Prioritní
témata musí odpovídat částce dotace z Příspěvku společenství (pod názvem Strukturální fond na Přehledu
financování).
13
Výběr z možností: Je zaměřen. / Má pozitivní dopad. / Je neutrální.
verze 1.0
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE
Jako příjemce finanční podpory z OP VaVpI prohlašuji, že:
1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné,
jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo
neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
4. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními pro publicitu OP
VaVpI;

Jméno a příjmení statutárního
zástupce / oprávněné osoby
Funkce v organizaci
Místo a datum
Podpis a razítko
……………………………….
Poznámky:
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PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Příloha
č.

1.

Název přílohy

Doplňující informace k monitorovací zprávě

3.

Aktualizovaný rozpočet projektu s vyznačením a
zdůvodněním změn
Kompletní dokumentace z realizovaných výběrových
řízení (je-li to relevantní za dané monitorovací období; neplatí

4.

Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů

2.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

14

Ano

Doloženo14
Ne
Není
relevantní

v případě, že dokumentace byla předložena již v rámci
předchozí monitorovací zprávy)

Fotodokumentace dokládající postup prací (včetně
publicity)
Pojistná smlouva na majetek pořizovaný v rámci realizace
projektu (předkládá se k té Monitorovací zprávě, v jejímž
období byla uzavřena, nejpozději však k závěrečné
monitorovací zprávě)
Protokol o předání a převzetí stavebních prací/stavby či
obdobný doklad v případě dodávek či služeb (platí pro
závěrečnou zprávu)
Doklad o užívání stavby - přiloží se kopie Oznámení o
užívání stavby včetně originálu čestného prohlášení, že
stavební úřad nezakázal rozhodnutím užívání stavby či
kolaudační souhlas s užíváním stavby, oboje vydané dle
zák. č. 183/2006 Sb., popř. pravomocné kolaudační
rozhodnutí vydané dle zák. č. 50/1976 (platí pouze pro
závěrečnou zprávu, je-li to pro projekt relevantní)
Zaměření skutečného provedení stavby (platí pouze pro
závěrečnou zprávu, je-li to pro projekt relevantní)
Další relevantní podklady související s realizací projektu

označte písmenem „X“, zda je daná příloha doložena, či nikoliv, nebo je pro danou MZ nerelevantní
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Počet
listů

