Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní program udržitelnosti I
Zápis z průběžného hodnocení projektu/kontroly na pracovišti
Identifikační kód projektu: LO zde doplňte číslo projektu
Název projektu: zde doplňte
Příjemce účelové podpory: zde doplňte
Adresa: zde doplňte
Další účastníci projektu: zde doplňte
Řešitel projektu: zde doplňte
Doba řešení projektu (stanovená smlouvou): zde doplňte
Cíle projektu deklarované v návrhu projektu: zde doplňte – pouze body!
1,
2,
3,
_____________________________________________________________________________
Kontrola plnění cílů projektů výzkumu a vývoje (věcná kontrola) byla provedena ve smyslu § 13, odst.
1 a 2 zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.
1. Datum a místo konání:
2. Přítomné osoby (Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu):
- za odborný poradní orgán MŠMT:
- za MŠMT: Ing. Jana Mejsnarová, Ing. Vít Kavan, CSc.
- zástupce příjemce: zde doplňte
- za řešitelský tým: zde doplňte
3. Zhodnocení průběhu, výsledků a plnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou:
Prezentace činnosti centra za uplynulou dobu řešení (tištěná verze Prezentace je přílohou č. 2
tohoto zápisu). Prezentace obsahuje shrnutí dosavadní práce, tj. především jakousi bilanci činnosti
Centra vzhledem k návrhu projektu.

a) Personální zabezpečení:

Komentář poskytovatele:

b) Průběh řešení z hlediska plnění cílů a harmonogramu:

zde doplňte stručně (1 odstavec, cca 5 – 10 ř.) dosavadní postup řešení projektu (podle bodů
v záhlaví zápisu)
Komentář poskytovatele:

c) Dosažené výsledky:

zde doplňte stručně (1 odstavec, cca 5 – 10 ř.) nejvýznamnější výsledky
Komentář poskytovatele:

d) Průběh řešení z hlediska plnění ukazatelů programu NPU I:

zde doplňte stručně (1 odstavec, cca 5 – 10 ř.) shrnutí plnění naplánovaných ukazatelů
Komentář poskytovatele:

e) Efektivita využití podpory:

Komentář poskytovatele:

f) Přínos projektu pro příjemce podpory a pro obor:

zde doplňte stručně (1 odstavec, cca 5 – 10 ř.), čím je projekt jedinečný
Komentář poskytovatele:

Exkurze po pracovišti. Posuzuje se využití infrastruktury Centra s přihlédnutím k využití investičního
majetku pořízeného v programu LO.
Komentář poskytovatele:

4. Závěr - zhodnocení postupu řešení projektu poskytovatelem:
kategorie A (projekt úspěšně plní nebo splnil stanovené cíle v souladu se smlouvou o poskytnutí
podpory, bylo dosaženo vynikajících výsledků mezinárodního významu)
kategorie B (projekt plní nebo splnil stanovené cíle v rozsahu stanoveném smlouvou o poskytnutí
podpory a byly získány kvalitní výsledky na národní úrovni)
kategorie C (projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle z důvodů, které nemohl poskytovatel ani
příjemce předvídat, ostatní podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí podpory byly ale dodrženy)
kategorie D (projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle, podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí
podpory nebyly ze strany příjemce dodrženy)
Pozn.: Výsledek hodnocení v kategorii „A“ může získat pouze projekt, jehož výsledky prokazatelně
ovlivňují nebo ovlivnily aktuální světové trendy VaVaI.

V ………………………………… dne ……………………………………………..

Podpisy:
- za odborný poradní orgán MŠMT:
- za MŠMT:
- zástupce příjemce:
- řešitel:

Příloha č.1 - Prezenční listina
Příloha č.2 - tištěná verze Prezentace (doporučení: 6 snímků na stránku)

