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1. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU
Podrobně popište další skutečnosti týkající se jednotlivých kroků realizace projektu, které
nejsou zahrnuty v popisu klíčových aktivit nebo přímo nesouvisejí s jednotlivými aktivitami

2. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU
Popis problémů spojených s realizací projektu

Popis provedených a plánovaných opatření na odstranění těchto problémů

3. KONTROLY
Uveďte všechny kontroly (zahájené i ukončené) ve sledovaném období provedené jiným
subjektem než ŘO OP VaVpI .
Kontrola provedená v monitorovaném období
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu
Datum kontroly
Číslo kontroly*
Předmět kontroly
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Ano

Ne

Závěry kontroly

Nápravná opatření splněna
Ano
Popis nápravných opatření, poznámky

Ne

Částečně

Nebyla uložena

* Uveďte číslo, pod kterým provedenou kontrolu vede subjekt provádějící kontrolu.
4. INFORMATIVNÍ ZMĚNY V PROJEKTU
Informativní změny projektu v monitorovaném období (Ano/Ne)
Formální změny v projektu

Věcné změny v projektu

Změny postupu realizace projektu

Jiné změny
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5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY V PROJEKTU
Nepodstatné změny projektu v monitorovaném období (Ano/Ne)
Formální změny v projektu

Věcné změny v projektu

Změny postupu realizace projektu

Jiné změny

6. PODSTATNÉ ZMĚNY
Podstatné změny projektu bez Dodatku v monitorovaném období (Ano/Ne)
Popis podstatné změny bez Dodatku v monitorovaném období
Uvede se popis charakteru změny (čeho se změna týká)

Stav řešení podstatné změny bez Dodatku
Uvede se informace o aktuálním stavu podstatné změny v době vypracování zprávy (zda
a kdy byla změna oznámena a zda (popř. kdy) byla změna posouzena a schválena)
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7. PODSTATNÉ ZMĚNY S DODATKEM
Podstatné změny projektu s Dodatkem v monitorovaném období (Ano/Ne)
Popis podstatné změny v monitorovaném období
Uvede se popis charakteru změny (čeho se změna týká)
Stav řešení podstatné změny s Dodatkem
Uvede se informace o aktuálním stavu podstatné změny v době vypracování zprávy (zda
a kdy byla změna oznámena a zda (popř. kdy) byla změna posouzena a schválena)
Dodatek k Rozhodnutí vypracován a podepsán (datum, od kdy je
dodatek platný)
Dodatek k Rozhodnutí č.

dd. mm. rrrr

8. ZMĚNY V TECHNICKÉM POPISU PROJEKTU
Uveďte soupis případných změn v Technickém popisu projektu, který je přílohou Rozhodnutí a
to zejména v následujících kapitolách: I II. Výzkumné programy, III. Klíčoví pracovníci,
zaměstnanci, politika rozvoje lidských zdrojů, IV. Plánované výsledky a indikátory, VI.
Klíčové vybavení.
Změny v Technickém popisu projektu (Ano/Ne)
Kde ke změně došlo (uveďte kapitolu a číslo strany v Technickém popisu projektu)

Popište konkrétní změny a jejich zdůvodnění, v případě změny v tabulce použijte stejnou
strukturu jako v Technickém popisu projektu.
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