
PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Kraj Vysočina

Název projektu:
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se
základní ochranou

Název prioritní osy: 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Akceptační číslo: 11097456 PM projektu: Bartáková Tereza

Číslo projektu: 16144526 FM projektu: Schestauber Karel

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.1.00/11.10825 Právník projektu: Dvořáková Ludmila

Číslo EDS/SMVS: 115D122001944

Datum: 09.07.2013

Č. j.: 00739/HBR/2011

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy: 3

Období monitorovací zprávy: 28.2.2013 - 30.6.2013

Anglický název projektu: Implementation of Natura 2000 in Vysocina region -
marking the site boundaries, the basic protection

2. Časový harmonogram

Datum předpokládáného zahájení realizace projektu: 10.05.2012

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.5.2013

Datum skutečného zahájení realizace projektu: 10.05.2012

Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle
předpokládaného časového plánu (časové údaje ze
žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových
termínů uvedených v registračním listu akce / v
rozhodnutí o poskytnutí dotace:

ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav
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17620696 VŘ - Veřejná
zakázka malého
rozsahu

7.3.2012 31.5.2013 554 400 OK

Popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení označení hranic 14 území chráněného institutem
základní ochrany dle § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění nacházejících se na území Kraje Vysočina (resp. bude označena pouze část hranic
EVL na území Kraje Vysočina). Předmětem zakázky je též zajištění publicity a propagace a
informovanosti veřejnosti. Provedení označení bude spočívat v umístění celkem 396 tabulí s
textem "EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA" a 25 tabulí publicity a propagace. Konkrétní počty
pro jednotlivá území jsou součástí zadávací dokumentace.

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

EKOIMPEX Vysočina s.r.o. 10.05.2012 Služby Realizace

Komentáře a doplňující informace k výběrovým
řízením:

-

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o
platbu

Číslo faktury Cena s DPH
(včetně
víceprací)

Uhrazeno dle
BV

Způsobilé
výdaje

Datum
proplacení
dotace

Stav

CELKEM 0 0 0
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Přehled financování projektu:

Ukazatel
Dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Realizované výdaje dle žádosti o
platbu

Celkové výdaje na projekt v Kč 554 400,00 0,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč 554 400,00 0,00

Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč 554 400,00 0,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné
příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč 554 400,00 0,00

Způsobilé veřejné výdaje v Kč 554 400,00 0,00

v % 100,00 0,00

Výdaje ERDF/FS v Kč 526 680,00 0,00

v % 95,00 0,00

Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP
- kapitola 315 ŽP) v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtů krajů v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtu obcí v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP
ČR) v Kč 27 720,00 0,00

v % 5,00 0,00

Jiné veřejné výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Soukromé výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: NE

Byl v rámci projektu proveden audit? NE
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6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: 31.05.2013

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- jiné formy zajištění publicity projektu: Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infopanely
zajišťující publicitu a propagaci akce. Na těchto budou
umístěny loga orgánů zprostředkujících finanční
podporu a banner OPŽP. Rovněž bude v nejbližších
dnech v tisku umístěn článek informující veřejnost o
dané akci.

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.06.2013)

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- jiné formy zajištění publicity projektu: V rámci zajištění publicity k projektu byla v uplynulém
období vydána tisková zpráva medializovaná jak na
webových stránkách Kraje Vysočina, tak i v periodikách -
noviny Krajského úřadu Kraje Vysočina a Zpravodaj
Krajského úřadu Kraje Vysočina.

- komentáře a doplňující informace k publicitě Na jednotlivých lokalitách byly současně se značením
malými tabulkami "evropsky významná lokalita"
umístěny i panely publicity a propagace s bannerem
OPŽP a logy subjektů podílejících se na finanční
podpoře.

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace
projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:

NE
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8. Stav realizace projektu

kód
celkové náklady

bez DPH
celkové náklady s

DPH

plánované
náklady za

období

fakturované
celkové náklady

bez DPH

fakturované
celkové náklady s

DPH
způsobilé výdaje

SO1 462 000,00 Kč 554 400,00 Kč 554 400,00 Kč 444 300,00 Kč 537 603,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 462 000,00 Kč 554 400,00 Kč 554 400,00 Kč 444 300,00 Kč 537 603,00 Kč 0,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období
dané monitorovací zprávy:

V uplynulém období bylo dodavatelem dokončeno
značení jednotlivých lokalit, bylo provedeno převzetí
dokumentace i prací v terénu a zahájeno
profinancování. Současně byla zajištěna publicita
projektu formou tiskových zpráv.

Stručný popis předpokládaného stavu realizace za
období další monitorovací zprávy:

V dalším období se předpokládá profinancování akce ze
strany SFŽP a zajištění dokumentů k ZVA.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele Jednotky Skutečně dosažené hodnoty
monitorovacích indikátorů

Hodnoty monitorovacích
indikátorů z registračního
listu / rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Počet realizovaných
opatření v souvislosti s
implementací soustavy
Natura 2000

počet 14,0000 14,0000

Komentáře a doplňující informace k indikátorům: -

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy: 30.06.2013

Zpracovatel monit. zprávy: Martina Ferklová

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stave ke dni 30.6.2013

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:

Monit. zprávu ověřil: Bartáková Tereza

Datum ověření monit. zprávy:
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