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1. Identifikační údaje
Název projektu:

Standardy speciální edukace

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.00/08.0120

Název příjemce:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ příjemce:

61989592

Plátce DPH:

Ano

Typ plátce DPH:

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k
aktivitám

Číslo smlouvy:

08/1.2/18/2009

Datum zahájení realizace projektu:

04.09.2009

Datum ukončení realizace projektu: 31.08.2012
Celková výše finanční podpory:

5 655 079,12

Číslo monitorovací zprávy:

0s6o2PM01001

Typ MZ:

Závěrečná monitorovací zpráva

Pořadové číslo zprávy:

10

Datum finalizace zprávy:

23.10.2012

Sledované období od:

01.07.2012

Sledované období do:

31.08.2012

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

30.10.2012

K této MZ bude zpracována
Žádost o platbu:

Ano

Přepracovaný harmonogram aktivit:

Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:
Příjmení:

Knichalová

Titul před:

Jméno:

Veronika

Titul za:

Telefon I:

+420585631418

Telefon II:

Email:

VERONIKA.DUJKOVA@UPOL.CZ

Fax:

Funkce:
Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Potměšil

Jméno:

Miloň

Titul před: Doc. PhDr. PaedDr.

Titul za:

Ph.D.

Telefon I:

585635334

Telefon II:

Email:

mpotmesil@atlas.cz

Fax:

Funkce:

Docent
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Statutární zástupce:
Příjmení:

Mašláň

Jméno:

Miroslav

Titul před: Prof. RNDr.

Titul za:

CSc.

Telefon I:

585631001

Telefon II:

Email:

rektor@upol.cz

Fax:

Funkce:

Rektor

2. Monitorovací indikátory
Kód indikátoru:

06.43.10

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Cílová hodnota:

11,00

Datum cílové hodnoty:

31.03.2012

Hodnota dosažená z poslední MZ:

10,00

Dosažená hodnota:

11,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

produkt

Popis:

Monitorovací indikátor byl navýšen o 1.

Kód indikátoru:

07.41.20

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb

Cílová hodnota:

10,00

Datum cílové hodnoty:

31.03.2012

Hodnota dosažená z poslední MZ:

20,00

Dosažená hodnota:

20,00

Datum dosažené hodnoty:

30.06.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.65

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání

Cílová hodnota:

240,00

Datum cílové hodnoty:

31.03.2012

Hodnota dosažená z poslední MZ:

279,00

Dosažená hodnota:

279,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Popis:
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Kód indikátoru:

07.41.81

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a
akademických pracovníků - muži

Cílová hodnota:

120,00

Datum cílové hodnoty:

31.03.2012

Hodnota dosažená z poslední MZ:

5,00

Dosažená hodnota:

5,00

Datum dosažené hodnoty:

30.06.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.82

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a
akademických pracovníků - ženy

Cílová hodnota:

120,00

Datum cílové hodnoty:

31.03.2012

Hodnota dosažená z poslední MZ:

274,00

Dosažená hodnota:

274,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Popis:

V této monitorovací zprávě byl navýšen monitorovací indikátor o 1.

3. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výukové materiály - vydání

Vyhlašovatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení zrušeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

126 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

01.11.2009

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení bylo zrušeno. Skutečnost se liší od původní projektové žádosti.
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávku kancelářského spotřebního materiálu

Vyhlašovatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

1 903 118,46

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

26.10.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

09.12.2009

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení bylo vyhlášeno v souladu s podmínkami příslušné verze Příručky pro příjemce OP VK. Podklady
k výběrovému řízení byly zaslány na MŠMT v tištěné i elektronické podobě pod číslem zakázky: C/09/057.
Výběrové řízení proběhlo v pořádku viz dodaná Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, jediným hodnotícím
kritériem byla nabídková cena. Následně byla uzavřena smlouva se společností Micos spol. s.r.o..
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele

IČ nebo RČ

MICOS spol. s r.o.

00533394

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH
1 903 118,46
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4. Publicita
Název publicity:

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)

Publicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Ano

Popis:
Název publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Publicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Ano

Popis:

Všechny vydané články byly opatřené logy ESF, EU a OP VpK a vždy byla uvedena i
nformace, že projekt je
realizován díky finanční spoluúčasti EU a ESF.

Název publicity:

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Publicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Ano

Popis:
Název publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Publicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Ano

Popis:
Název publicity:

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)

Publicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Ano

Popis:

Všechny komunikační materiály, které vznikly v projektu jsou v souladu s
manuálem vizuální identity.

Název publicity:

Internetové stránky projektu

Publicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Ano

Popis:
Název publicity:

Propagační předměty

Publicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Ano

Popis:
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5. Harmonogram čerpání
Žádost o platbu číslo

Datum předložení
žádosti o platbu

Žádost o platbu plán

Žádost o platbu schváleno

Záloha - Žádost o
platbu proplaceno

01

04.09.2009

0,00

0,00

1 413 769,00

02

22.03.2010

500 000,00

458 771,48

458 771,48

03

27.05.2011

600 000,00

273 094,59

273 094,59

04

26.07.2011

600 000,00

1 132 678,35

1 132 678,35

05

26.01.2012

600 000,00

1 102 328,38

1 102 328,38

06

30.07.2012

1 148 256,15

1 148 256,15

1 148 256,15

07

30.10.2012

810 399,77

0,00

0,00

6. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

01

Název klíčové aktivity:

Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V uvažovaném regionu v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském bude provedena
inventarizace podmínek pro speciální edukaci, dále bude následovat jejich srovnání s navrženými standardy,
analýza bude zejména kvantitativní.
Dále bude provedena komparace se stavem sledované problematiky v zahraničí a podklady, které jsou zdrojem
ve sledované oboru.
Návrh, tvorba a verifikace Standardů speciální edukace (SPE).
Výběr partnerů pro ověřování SPE v praxi.
- podílejí se všichni anotovaní řešitelé
Výstup klíčové aktivity:
Zpracovaná analýza stavu speciální edukace v krajích: Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a
Moravskoslezském.
Návrh a úprava SPE do konečné podoby.
Organizace úvodní konference ke kurzům.
Síť spolupracujících škol a školských pracovišť včetně školní inspekce.
Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Příprava studijních materiálů

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Příprava studijních osnov, materiálů a opor pro nabízené kurzy s ohledem na specifické požadavky terénu.
Příprava organizačních pokynů pro účastníky. Vznik nových studijních podkladů pro realizaci kurzů pro jednotlivé
studijní oblasti.
-podílejí se všichni řešitelé
Výstup klíčové aktivity:
Osnovy jednotlivých kurzů, podrobné rozpracování jednotlivých témat podle odborů speciální pedagogiky.
Příprava sylabů přednášek pro účastníky. Studijní opory, pomůcky, plán zajištění kurzů.
Místa kurzů budou určena podle geografického rozložení pracovišť frekventantů kurzů.
Stav klíčové aktivity:

Ukončena
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Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Kurzy I. blok

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Zahájení prvního bloku kurzů.
Zajištění z organizačního hlediska - dle požadavků v Olomouci nebo v jiné lokalitě. Každý kurz bude vyhodnocen
za účelem získání zpětné vazby pro organizační tým i lektory.
Výstup klíčové aktivity:
Cca 60 absolventů prvního bloku.
Evaluace kurzu a její sumarizace pro další kurzy.
Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Číslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Evaluace a úpravy kurzů

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Po ověřovacích kurzech prvního bloku se na základě zpětné informace získané od frekventantů přistoupí k
úpravám tak, aby další bloky pokračovaly s nejvyšší možnou mírou jistoty o efektivitě a vhodnosti metod a forem
práce. Obsah bude s ohledem na vyjádření prvních absolventů též upraven dle připomínek a požadavků z terénní
praxe.
Výstup klíčové aktivity:
Evaluace úvodního kurzu a její sumarizace pro další kurzy.
Úpravy v sylabech, studijních oporách, formách či metodách práce, organizaci a dále dle požadavků absolventů
kurzů
Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Číslo aktivity:

05

Název klíčové aktivity:

Kurzy II. blok

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Zahájení druhého bloku kurzů.
Zajištění z organizačního hlediska - dle požadavků v Olomouci nebo v jiné lokalitě. Každý kurz bude vyhodnocen
za účelem získání zpětné vazby pro organizační tým i lektory.
Výstup klíčové aktivity:
Cca 60 absolventů druhého bloku.
Evaluace kurzu a její sumarizace pro další kurzy.
Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Číslo aktivity:

06

Název klíčové aktivity:

Kurzy III. blok

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Zahájení třetího bloku kurzů
Zajištění z organizačního hlediska - dle požadavků v Olomouci nebo v jiné lokalitě. Každý kurz bude vyhodnocen
za účelem získání zpětné vazby pro organizační tým i lektory.
Výstup klíčové aktivity:
Cca 60 absolventů třetího bloku.
Evaluace kurzu a její sumarizace pro další kurzy.
Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 23.10.2012 18:46 Unikátní klíč: Øs6o2PMØ1ØØ1

Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:

07

Název klíčové aktivity:

Kurzy IV. blok

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Zahájení třetího bloku kurzů.
Zajištění z organizačního hlediska - dle požadavků v Olomouci nebo v jiné lokalitě. Každý kurz bude vyhodnocen
za účelem získání zpětné vazby pro organizační tým i lektory.
Výstup klíčové aktivity:
Cca 60 absolventů třetího bloku.
Evaluace kurzu a její sumarizace pro další kurzy.
Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
Poslední blok kurzu prointegrativní pedagogiky proběhl srpnu 2012. Jednalo se o intenzívní týdenní kurz, jehož
realizace byla vyžádána pedagogickými pracovníky. Do kurzu se přihlásilo 27 zájemců a všichni kurz dokončili.
Obsah přednášek v kurzech byl upraven podle reflexí předchozích absolventů a také na základě revize
jednotlivými přednášejícími. Studijní materiály byly studentům poskytnuty hned při zahájení studia. Týdenní kurz
poskytl možnost pro intenzívní práci, frekventanti byli ubytováni na místě ? výuka i ubytování byly organizovány ve
Stojanově gymnáziu Velehrad. Z projektu byly zakoupeny odborné publikace, které byly formou dlouhodobé
zápůjčky dány k dispozici pedagogům školy i dalším účastníkům kurzu.
Úpravy obsahu přednášek a vyšší míra specializace v jednotlivých položkách:
-diagnostické poznatky z oblastí surdopedie a tyflopedie ? vyšší míra pozornosti přednášejících byla dána
propojení diagnostickým závěrům a jejich výstupům do praxe. Frekventanti o tuto změnu požádali s ohledem na
náročnost závěrečných projektů a potřebu zohlednit kvalitativní i kvantitativní diagnostické závěry do každodenní
pedagogické práce v podmínkách integrovaného vzdělávání.
-pozornost byla věnována tzv. hraničním případům ? z hlediska vzdělávacích přístupů
(jednostranná sluchová vada, slabozrakost a praktická slepota)
-studijní materiály byly obohaceny o rozšířené legislativní podklady a příklady ?dobré praxe?.
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
Výsledkem této KA je úspěšně ukončený kurz a ve všech případech dokončivších studujících vypracovaný a
obhájený projekt. Lektoři - řešitelský tým s frekventanty konzultoval o řešených problémech v průběhu tvorby
materiálu. Absolventi po úspěšné obhajobě projektu obdrželi oficiální certifikát, který je uznáván jako doklad o
absolvování kurzu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dalším výsledkem uvedené KA, který přispěje i trvalé udržitelnosti projektu byla potřeba dalšího kurzu, vyvolané
terénem. Výsledkem bylo ještě před ukončením kurzu zasílání přihlášek pro další pokračování.
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Číslo aktivity:

08

Název klíčové aktivity:

Uzavření a vyhodnocení projektu

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Uzavření a vyhodnocení projektu. Úprava Standardů speciální edukace do konečné podoby. Finalizace sylabů
kurzů a studijních podpor pedagogické pracovníky. Vyhodnocení kurzů. Příprava závěrečné zprávy, uzavření
finanční části projektu. Předání dosažených výsledků krajským úřadům v zamýšleném území a jejich předání na
Ministerstvo školství.
Výstup klíčové aktivity:
- finální podoba Standardů speciální edukace - návrh národní verze
- finální podoba kurzů k zajištění kompetencí v oblasti Standardů speciální edukace pro pedagogické pracovníky v
oblasti předškolního, základního a středního stupně vzdělávání
- evaluace projektu
- sumarizace hodnocení kurzů frakventatny
Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
V této závěrečné fázi projektu proběhly finalizace sylabů a kurzů studijních podpor. V tomto období probíhala
příprava závěrečné zprávy projektu a uzavření finanční části.
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
V této závěrečné fázi byly ve finální podobě zpracovány:
- podrobně zpracované standardy podmínek pro integrované vzdělávání na školách a dalších zařízeních v cílové
oblasti,
- příprava studijních materiálů,
- finální podoba kurzů,
- evaluace projektu.

7. Harmonogram realizace
Rok Číslo
aktivity

Klíčová aktivita

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

X

X

X

X

X

X

X

X

2009 01

Inventarizace vstupů pro speciální
vzdělávání

2009 02

Příprava studijních materiálů

2010 01

Inventarizace vstupů pro speciální
vzdělávání

2010 02

Příprava studijních materiálů

2010 03

Kurzy I. blok

2010 04

Evaluace a úpravy kurzů

2010 05

Kurzy II. blok

2011 03

Kurzy I. blok

X

2011 04

Evaluace a úpravy kurzů

X

2011 05

Kurzy II. blok

2011 06

Kurzy III. blok

X

X

X

X

2011 07

Kurzy IV. blok

X

X

X

X

2012 06

Kurzy III. blok

X

X

X

X

X

X

2012 07

Kurzy IV. blok

X

X

X

X

X

X

X

X

2012 08

Uzavření a vyhodnocení projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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8. Kontroly na místě
Číslo kontroly:

130/2011

Název kontroly:

Interim - kontrola na místě

Datum zahájení kontroly:

19.10.2011

Datum ukončení kontroly:

06.11.2011

Bylo zjištěno podezření na
nesrovnalost:

Ne

Byly nedostatky odstraněny:

Ano

Datum splnění opatření:
Název subjektu, který
kontrolu provádí/provedl:
Zaměření kontroly a přehled
zjištění:
Doplňující informace:

Mgr. Petr Nečina - člen kontrolní skupiny

9. Podstatné/nepodstatné změny
Typ změny:

Nepodstatná

Datum účinnosti od:
Název změny:

Navýšení položky v kapitole Místní kancelář

Popis změny:
V rozpočtu byla navýšena položka v kapitole Místní kancelář 4.1 Spotřební zboží a provozní materiál (1 x 3387,8
Kč). Položka je hrazena z položky 8.3 Ostatní (1 x 3387,8 Kč). Navýšením položky byla položka vrácena do
původní hodnoty. V závěrečné fázi projektu byla potřeba nákupu spotřebního zboží a materiálu pro probíhající
výuku, archivaci projektu a pro další práce spojené s ukončením projektu.
Typ změny:

Nepodstatná

Datum účinnosti od:
Název změny:

Navýšení položky v kapitole Služby

Popis změny:
V rozpočtu byla navýšena položka 5.3 Výdaje na konference/kurzy (1 x 14200 Kč). Položka je financována z
položky
4.2 Telefon, poštovné, fax (1 x 6000 Kč), 5.2 Odborné služby / Studie a výzkum (1 x 8200 Kč). Z důvodu
hladkého průběhu klíčových aktivit a projektu byla navýšena položka výdaje na kurzy. Informace z těchto kurzů
byly dále předány cílové skupině projektu, čímž byly zvýšeny jejich znalosti v daném tématu.
Do položky 5.4.1 Stravné bylo přesunuto 105 788,00 Kč z položky 5.2 Odborné služby / Studie a výzkum
(1 x 1800 Kč), 8.3 Ostatní (1128 Kč), 1.2 Sociální pojištění 102860 Kč. Prostředky byly použity na občerstvení a
ubytování pro cílovou skupinu v rámci realizovaných kurzů.
Typ změny:

Nepodstatná

Datum účinnosti od:
Název změny:

Navýšení položek ve mzdových nákladech

Popis změny:
V rozpočtu došlo k navýšení položky 1.1.1.3.2 Lektor 3 - odborník z praxe (19 x 250 = 4750 Kč). Položka je
financována z položky 1.1.1.2.3 Odborný pracovník 3 (1 x 4750 Kč). Zaměstnání lektorů z praxe bylo potřebné pro
realizované kurzy speciální pedagogiky pro získání vyšší odbornosti posluchačů.
V rozpočtu vznikla položka 1.1.1.3.4 Odborný pracovník 8 (45 x 200 = 9000 Kč). Položka je financována z položky
1.1.1.2.3 Odborný pracovník 3 (1 x 9000 Kč).
Pracovník byl pro projekt potřebný z důvodu organizace závěrečných kurzů, korektur závěrečných prací a
pomocných odborných prací při ukončování projektu.
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Typ změny:

Nepodstatná

Datum účinnosti od:
Název změny:

Navýšení položky v cestovném

Popis změny:
V rozpočtu byla navýšena položka 2.1.1 cestovné (1 x 3500 Kč). Položka je financována z položky 2.1.3 Stravné
(1 x 3500 Kč). V závěrečné fázi projektu řešitelský tým probíhala konzultace a realizace přímých aktivizačních
programů.
Typ změny:

Nepodstatná

Datum účinnosti od:
Název změny:

Navýšení položek v kapitole Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí

Popis změny:
V rozpočtu došlo k navýšení položky 8.2.2 Publicita projektu (1 x 334,2 Kč). Položka je financována z položky 8.3
Ostatní 334,2 Kč. Položka byla navýšena z důvodu nákupu propagačních předmětů pro projekt. Propagační
předměty byly/jsou rozdávány cílové skupině v rámci kurzů.

10. Přílohy
Číslo přílohy:

1

Počet listů:

Název přílohy:

MonitorovaciZprava

Počet kopií:

Příloha:

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Název přílohy:

RozpisyRozpocet

Popis:

Číslo přílohy:

3

Počet listů:

Počet kopií:

Příloha:

Doložena v
papírové podobě:

Ne

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Název přílohy:

VypisyZUctu

Popis:

Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

4

Počet kopií:
Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ne

Nerelevantní:

Ne

Popis:
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Číslo přílohy:

5

Počet listů:

Název přílohy:

KopieDokladu

Počet kopií:

Příloha:

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ne

Nerelevantní:

Ne

Název přílohy:

VykazyPrace

Popis:

Číslo přílohy:

6

Počet listů:

Počet kopií:

Příloha:

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ne

Nerelevantní:

Ne

Název přílohy:

Smlouvy

Popis:

Číslo přílohy:

7

Počet listů:

Počet kopií:

Příloha:

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ne

Nerelevantní:

Ne

Název přílohy:

Vystupy

Popis:

Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

9

Počet kopií:
Doložena v
papírové podobě:

Ne

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Popis:
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11. Čestné prohlášení příjemce
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK 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 Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o
realizaci GP;

3.

Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek,
včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4.

Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a
rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5.

Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních
veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o
realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6.

K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám
po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z
těchto fondů poskytují; *)

7.

Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

8.

Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9.

Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a
průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich
jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, a dokladů k naplňování monitorovacích
indikátorů jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v
této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a
o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
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14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta
pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této
části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých
nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace
poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání
přiznání k dani z přidané hodnoty).
Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň CSc.

Funkce v organizaci:

Rektor

Místo a datum:
Podpis a razítko:

Poznámky:

*) Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve
splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č.
589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního
zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření
pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě
opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.
zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám
nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně
zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni
podání přiznání k dani z přidané hodnoty).
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