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Monitorovací období

1.8.2012 31.1.2013

1.9.2011 29.2.2012

13.10.2010

564602189/handa.r@kr-vysocina.cz

1

Číslo projektu:

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku

2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána                                                                                                                                                                                            
- uzavřena smlouva se zpracovatelem navazujících projektových dokumentací

31.8.2011

Číslo monitorovacího období KonecPočátek

Kontakt (tel./e-mail):

Zkratka projektu:

č. 5 od 01/02/2013 - 31/07/2013

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Kraj Vysočina

Žižkova 57, CZ-58733 Jihlava

M00193

SJP-3

Adresa:

Název partnera:

LPČíslo partnera (ATMOS):

Radek Handa

Typ zprávy:

Monitorovací období (č./od 
do):

Vedoucí partnerRole v projektu:

Průběžná

Kontaktní osoba:

ZPRÁVA O POKROKU    6. 

Evropská unie 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
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Číslo projektu:

Zkratka projektu:
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1PD: II/410 Menhartice - obchvat
PD: II/410 Jemnice - obchvat

1PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat

0

publicita projektu na webových stránkách

0
0

31.12.2013

propagační brožury
1

Plán

31.12.2013

1

7.1 Druh výstupu:

probíhá

probíhá

probíhá

PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat 01

plánováno

1

zajištění výběrových řízení

PD: II/360 Třebíč - Střítež

31.12.2013

PD: II/410 Jemnice - obchvat

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat

4. Jakým způsobem byly popsané aktivity realizovány společně s projektovými partnery?                                                                                                                                                                                 
- problematika výběrového řízení a plánování navazujících aktivita řešena na setkáních partnerů v Českých Budějovicích 
(6.5.2013)

PD: II/360 Třebíč - Střítež

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: 

6.  Popis informačních a propagačních aktivit partnera:                                                                                                                                                                                                                                
Propagační aktivity nebyly v této fázi projektu realizovány.

PD: II/410 Menhartice - obchvat

5.2 Komentář k plnění časového plánu: Časový plíán je v souladu s harmonogramem projektu.

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě                                                                                                                                                                          
- dokončeno výběrové řízení v souladu s obsahem schválené žádosti o změnu č. 4 a po odsouhlasení zadávacích podmínek 
ze strany kontrolního orgánu                                                                                                                                                         - 
plán harmonogramu aktivit projektu do konce roku 2013

probíhá

13.2.2012

PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

5. Plnění časového plánu:

Aktivita Plánované datum splnění

0

probíhá

organizace závěrečné konference

Skutečné datum splnění

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu.

Výstup/indikátor

letáky 100

Skutečnost

0100

plánováno

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena:                                                                                                       
Problémy se nevyskytly.
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jen pro Průběžné zprávy:

jen pro Závěrečné zprávy:

ANO NE X

Zpracovatel: Radek Handa

Podpis: ………………………………………………

Pozice:

Statutární zástupce:

Podpis a 
razítko: ……………………………………………..

Datum: ……………………

projektový manažer

13. Přílohy:

MUDr. Jiří Běhounek

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

2 zápis z 11. jednání partnerů

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:                                                                                                                                                                             
- vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace                                                                                                                                                                  
- zajištění publicity projektu

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení                                                                                                                                       
ANO

9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV):                                                                                                                                                                                                             
Odchylky se nevyskytly.

aktualizovaný přehled zadávacích řízení1
Označení přílohy

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:

12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:

Číslo přílohy
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