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Shrnutí požadavků/Summary
of reporting obligations

1. Periodická zpráva o projektu 2016/2017 / Project Periodic Report 2016/2017
Více informací na češtině:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyny-k-predlozeni-periodicke-zpravy-projektu-pezza-obdobi
V angličtině:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/guidelines-on-submission-of-project-periodic-reportppr-for
2. Zpráva o auditu na úrovni projektu – pro subjekty s podporou 375 000 eur a více/Report
on audit at project level – for entities with min. 375 000 eur and more
Více informací na: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/financial-and-reporting-issues-inthe-czech-norwegian
3. Závěrečná zpráva o řešení projektu 2017/Final Project Report 2017
V přípravě. Zveřejnění v dubnu 2017./Pending. Forthcoming in April 2017.
4. Zpráva ze závěrečného oponentního řízení včetně závěrečných posudků/Final Peer Review
Report V přípravě. Zveřejnění v květnu 2017/Pending. Forthcoming in May 2017.

Závěrečné podávání
zpráv/Final reporting

•
•
•
•
•
•
•
•

Závěrečná zpráva o řešení projektu/Final Project Reports
Formát/Format
Termíny/Deadlines
Formulář a přílohy (povinné)/Template and annexes (mandatory)
Způsob podání/Submission
Monitoring zpráv/Monitoring
Informační zdroje/Information sources
Veřejný rejstřík o výsledcích – RIV

• Výdaje v projektech
• Časté nedostatky v administraci projektů
• Doporučení ze strany poskytovatele

Závěrečné podávání
zpráv/Final reporting

Na základě:
• Přílohy 12 Nařízení
• Přílohy 4 Nařízení
• Závěrečné zprávě o programu
• rozhodnutí
Based on:
• Annex 12 of the Regulation
• Annex 4 of the Regulation
• Final Programme Report
• Project contract

Závěrečné podávání
zpráv/Final reporting

• Uzavírání programu a projektů na oficiálním webu
V angličtině:
http://eeagrants.org/Media/Files/Toolbox/Guidance-on-ProgrammeClosure
• Programme and projects closure
In English:
http://eeagrants.org/Media/Files/Toolbox/Guidance-on-ProgrammeClosure

Podávání zpráv/Reporting
Jaké zprávy o projektu se dodávají MŠMT?/What reports are in the programme?
1. Průběžná/Periodic – a. periodická (regular)/b. neperiodická (irregular)
2. Závěrečná/Final – within 60 days after the end of the project
Kdo předkládá průběžnou/závěrečnou zprávu?/Who submits the periodic/final
reports?
Příjemce za celý projekt/project promoter for the whole project
podepisuje řešitel, statutární zástupce či zplnomocněná osoba (povinná příloha
plná moc), razítko příjemce/signed by the principal investigator, statutory or
attorney (leter of attorney as annex), the stamp of the project promoter (PP)
• originály podpisů u příjemce/original signatures of the PP
• u norských partnerů stačí kopie podpisů/copies of the Norwegians

Podávání zpráv/Reporting
Jaký je termín odevzdání zpráv?/When is the deadline for submitting the
reports?
do 60 dnů od ukončení projektu, avšak 30. června 2017 nejpozději/within 60
days after the end of the project, by 30 June 2017 at the latest
Jaká je forma odevzdání?/What is a format of report?
a. listinná – poštou/post office by project promoter
b. elektronická – vložení do OpenKM/electronic upload to OpenKM system by
project promoter
Co zpráva obsahuje?/What does the report content?
• 2 části zpráv/2 parts:
A. věcná/scientific and management – odborná sekce a řízení projektu
B. finanční/financial – čerpání institucionální podpory/incurred expenditure
• Skladba: zpráva a (ne)povinné přílohy
• Composition: report and annexes

Podávání zpráv / Reporting
Jaké je reportovací období?/What is a reporting period?
12 měsíců/12 months
1. ledna až 31. prosince kalendářního roku plus 4 měsíce v 2017/1st January to
31st December plus 4 months in 2017
Monitoring zpráv/Monitoring of reports
MŠMT provádí formální kontrolu (červenec – září /Ministry verifyies formal
format and financial data of reports (July-September),
Externí nezávislý odborník může zhodnotit implementaci projektu (září –
říjen)/An external independent expert may examine the project implementation
(September - October)
Programový výbor zhodnotí vědecký i finanční obsah zpráv (říjen)/Programme
Committee will evaluate scientific and financial contents of reports (October),
MŠMT požádá o stanovisko PV/Programme Committee (PC) will evaluate the
reports and MEYS will ask PC for a statement

Poskytování výsledků /
Providing outcomes

Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
§ 31 odstavec 6
According to § 31 par. 6 of the Act 130/2002 Coll., on the support of research and
development from public funds and on the amendment to some related acts.
Souhrn dokumentů programu/Summary of programme documents

Česky:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakladni-dokumenty-a-pokyny-k-projektum-cz09
English:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/framework-documents-and-regulations-relating-toprojects

Publicita/ Publicity

• Aktualizujte si prosím web
Dodejte příspěvky o činnostech a výsledcích projektu
Zabezpečte si archivaci odkazu
• Please uptodate the web page
Publish articles about the project activities and results
Ensure archiving of the project link

Vratky/Refunds
Informace k navrácení prostředků/Information about refunds
V češtině/in Czech
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyny-k-navracenifinancnich-prostredku-v-cesko-norskem
Dle aktuální vyhlášky č. 367/2015 / according to the current Decree
no. 367/2015
Původně vyhláška č. 52/2008 / former Decree no. 52/2008
Příjemce zasílá vratku za projekt poskytovateli. / The project
promoter transfers leftovers to the programme operator.

Česko-norský výzkumný program CZ09
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/norske-fondy

Czech-Norwegian Research Programme CZ09
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/czech-norwegian-research-programme

Děkujeme za pozornost./Thank you for you
attention.

