Zpráva o realizaci
Registrační číslo projektu:

CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000258

Řešení aktuálních potřeb a nových témat komunitně vedeného místního
rozvoje v České republice

Informace o zprávě
Identifikační číslo zprávy:
Typ zprávy:
Typ dokumentu:
Pořadové číslo zprávy:

1o4IdMPZoR1
Zpráva o realizaci
Realizační
1

Předpokládané datum podání:

29. 10. 2021

Sledované období od:
Sledované období do:

1. 4. 2021
30. 9. 2021

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace
Jméno:
Příjmení:
Mobil:
Telefon:
E-mail:

Blanka
Horáková
731656117
b.horakova@nsmascr.cz

Harmonogram projektu
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

1. 4. 2021

Dokumenty projektu

Záznam upraven
Pořadí:
Název dokumentu:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:

1
Zdůvodnění rozpočtu
Zdůvodnění rozpočtu
Ano
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Soubor:
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí:
Název dokumentu:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
CLLD - rozpis činností_1.etapa.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí:
Název dokumentu:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
1. etapa.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí:
Název dokumentu:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
publicity plakát.JPG
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

URHORBLA
4. 11. 2021

6
Přehled činností konzultantů CLLD
Ano
gDMnRRakD0-mAdsDjVQWag|33947234::Konzultanti
URHORBLA
5. 11. 2021
0001

7
Dokumentace k akcím proběhlým v 1. etapě
Ano
dUle6167n0aMrzuSfTlqRA|33947471::Uspořádané akce
URHORBLA
5. 11. 2021
0001

8
Fotodokumentace k umístění povinné publicity
Ano
NKnCHan8UEuFvuXvpxPZpg|33896740::Foto povinné
URHORBLA
3. 11. 2021
0001
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Záznam vytvořen
Pořadí:
9
Název dokumentu:
Podrobný popis aktivit projektu - 1. etapa
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
8rlgJrxwm0SR5i8IEbj3xg|33947170::Podrobný popis
aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_258_1_etapa.pdf
Dokument zadal:
URHORBLA
Datum vložení:
5. 11. 2021
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí:
Název dokumentu:
příjemce
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
projektu na webu příjemce.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí:
Název dokumentu:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
MS.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

10
Informace o realizaci projektu na webových stránkách
Ano
4Y368k2RcUSYmDXiu43q9g|33942650::Informace o
URHORBLA
5. 11. 2021
0001

11
Prezenční listina 7.6.2021
Ano
uIDwMcvzikes71nlQegANw|35094372::PL_7.6.2021 PS
URHORBLA
22. 12. 2021
0001

Záznam vytvořen
Pořadí:
12
Název dokumentu:
Prezenční listiny akcí konaných v on-line prostředí
Název předdefinovaného dokumentu:
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Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
proběhlých akcí on-line 1. etapa.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí:
Název dokumentu:
1. etapa
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
_1. etapa 2021.pdf
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Ano
PRsn_wAj20G4kK5sr15Dwg|35094411::Prezenční listiny
URHORBLA
22. 12. 2021
0001

13
Screenshoty účastníků akcí konaných v on-line prostředí
Ano
mMKb4FSKX0C66u47jP73yw|35094469::PL_Screenshot
URHORBLA
22. 12. 2021
0001

Dokumenty zprávy

Popis
Popis pokroku v realizaci za sledované období:
1) Poradenství pro MAS
- probíhala činnost konzultantů CLLD, kteří poskytovali zejména individuální konzultace MAS k
problematice přípravy Koncepční části strategie CLLD.
- hl. metodik a konzultant CLLD poskytovali metodickou podporu MAS v souvislosti s plněním
strategie CLLD v jednotlivých operačních programech období 2014-2020
- hlavní metodik se dále účastnil na jednáních s řídícími orgány, připomínkoval dokumenty a
podmínky při realizaci CLLD v OP 2014-2020
2) Budování kapacit pro MAS
- konaly se tematické vzdělávací semináře/dny, proběhlo školení nových zaměstnanců MAS v
systému CSSF+ a jednaly pracovní skupiny. Celkem se konalo 26 akcí.
- činnost zahájili experti pro nové operační programy, kteří jednají s řídícími orgány, připomínkují
dokumenty, a komunikují MAS o nastavení operačních programů se zapojením územní dimenze (vč.
CLLD)
3) Administrace projektu - prováděny byly běžné podpůrné činnosti: zpracování měsíčních podkladů,
__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014
URHORBLA
Verze 3
1.5.2022 12:53
4

příprava podkladů pro ZoR a ŽoP č. 1. Zpracována byla 1. žádost o změnu. Koordinaci projektových
aktivit probíhala ve spolupráci s vedoucím projektu, koordinátorem aktivit a hlavním metodikem.

Indikátory
Kód indikátoru:
82000
Název indikátoru:
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a
konferencí
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
26. 3. 2021
Cílová hodnota:
45,000
Datum cílové hodnoty:
30. 9. 2022
Měrná jednotka:
Aktivity
Typ indikátoru:
Výstup
Dosažená hodnota z projektu:
26,000
Přírůstková hodnota:
26,000
Datum přírůstkové hodnoty:
30. 9. 2021
Dosažená hodnota kumulativně:
26,000
Procento plnění cílové hodnoty:
57,78
Komentář:
v 1. etapě projektu proběhlo:
5 jednání pracovních skupin
1 školení uživatelů v CSSF
2 workshopy konzultantů CLLD pro tvorbu nových strategií
18 tematické semináře/dny
Definice indikátoru:
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a
ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků
(přednášející, lektoři, panelisté, VIP hosté atd.)

Informace o příjmech
Příjmy za sledované období:
Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:
Výdaje za sledované období:
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Provozní výdaje:
Přepočet v modulu CBA:
Příjmy celkem:
Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:

0,00
0,00
0,00

Výdaje celkem:
Provozní výdaje:

0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita
Publicita:
Plakát
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Plnění publicitní činnosti:
Ano
Komentář:
Informační plakát o realizaci projektu je umístěn na vstupních dveřích do kanceláře NS MAS v Praze.
Viz samostatná příloha.
Publicita:
Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových
stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondu v souladu s Pravidly pro žadatele a
príjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Plnění publicitní činnosti:
Ano
Komentář:
Informace o realizaci projektu je vedena na webových stránkách příjemce: http://nsmascr.cz/projektoptp-2021/. Printscreen viz samostatná příloha.

Čestná prohlášení
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Název čestného prohlášení:
Text čestného prohlášení:

OPTP_Čestné prohlášení k ZoR

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:
1.
Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v
přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2.
na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z
jiného projektu v rámci OPTP;
3.
příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které
jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin
proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4.
při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Etapy
Pořadí etapy:
Název etapy:
Předpokládané datum zahájení etapy:
Předpokládané datum ukončení etapy:
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

1
1. etapa
1. 4. 2021
30. 9. 2021
1. 4. 2021
30. 9. 2021
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