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Švanda Petr Mgr.

Od: Holeček Aleš <Ales.Holecek@msmt.cz>

Odesláno: 30. srpna 2013 8:29

Komu: Běhounek Jiří MUDr.; Švanda Petr Mgr.; Vidláková Alena Ing.

Kopie: Balounová Klára; Baloušková Ivana; Drhová Drahomíra; Lehká Věra; Caithamlová 

Aneta; Svobodová Markéta; Švec Petr

Předmět: ukončení projektu r. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0126

Vážený pane hejtmane, 

dne 31. 7. 2013 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva č. 7 projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0126.

V závěrečné žádosti o platbu bylo schváleno vyúčtování výdajů ve výši 866 855,49 Kč.

Na základě schválené závěrečné monitorovací zprávy č. 07/0126 a provedeného závěrečného vyúčtování 
byla vyhodnocena částka 1 634 647,60 Kč (neinvestiční výdaje, podíl EU 1 389 450,47 Kč, podíl SR 
245 197,13 Kč), kterou je nutné vrátit na účet MŠMT č. 6015-821001/0710. Do předmětu platby uveďte 
„Vratka OP VK (Prioritní osa č. 1)“ a jako variabilní symbol použijte registrační číslo projektu ve formátu 
1200140126. 
K provedenému vrácení finančních prostředků je nezbytné doložit platební příkaz k vrácení finančních 
prostředků (formou interního dokladu, avíza). Pro jednodušší evidenci uveďte v platebním příkazu 
variabilní symbol. Scan uvedeného dokumentu zašlete pokud možno 1 pracovní den před zasláním 
finančních prostředků na účet MŠMT e-mailem na adresu finančního manažera: klara.balounova@msmt.cz
a v kopii na ales.holecek@msmt.cz .

Projektový účet může příjemce/partner zrušit až po zaslání nevyčerpaných finančních prostředků na výše 
uvedený účet.

Zároveň Vás upozorňujeme na nutnost finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem v souladu 
s vyhláškou 52/2008 Sb. Formulář finančního vypořádání (který je přílohou uvedené vyhlášky) zašlete na 
adresu poskytovatele (MŠMT – Odbor hlavního účetního a svodného výkaznictví - 15, Karmelitská 7, 118 
12 Praha 1). Tento formulář se předkládá poskytovateli souhrnně za všechny dotace obdržené od MŠMT, 
lhůtu předložení stanovuje již zmíněná vyhláška. 
Další informace k ukončování projektů najdete i v Metodickém dopise č. 18 
(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodicky-dopis-c-18-metodika-ukoncovani-projektu-op-vk). 

Období udržitelnosti začíná dnem 1. 3. 2013 a bude končit 28. 2. 2018. První roční monitorovací zprávu o 
udržitelnosti projektu doručte na adresu MŠMT do dvou měsíců po ukončení prvního roku udržitelnosti, tj. 
do 30. 4. 2014. Zpráva o udržitelnosti se předkládá prostřednictvím aplikace Benefit 7 obdobným způsobem, kterým 
jsou předkládány průběžné, mimořádné či závěrečná monitorovací zpráva. Bližší informace včetně instrukcí 
k vyplnění této zprávy najdete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/21117 .

Upozorňujeme na následující obecné skutečnosti:
 V době udržitelnosti můžete podpořit i cílovou skupinu z Prahy. 

 V Příručce pro žadatele, kap. 6.4, je uvedeno: „Udržitelnost aktivit projektu musí být zajištěna z 

vlastních zdrojů žadatele nebo jiných veřejných zdrojů, za udržitelnost projektu však nelze 

považovat udržení aktivit a výstupů projektu z prostředků ESF např. prostřednictvím navazujícího 

projektu.“

Monitorovací zpráva o udržitelnosti 
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 V monitorovací zprávě se vyjadřujte k aktivitám specifikovaným v projektové žádosti v části IV. 

„Popis projektu / Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF“, popř. ke 

konkrétněji specifikovaným aktivitám v období udržitelnosti v Souhrnné zprávě o realizace 

projektu. K realizovaným aktivitám se vyjadřujte přiměřeně obsáhle, není však třeba vyčerpávající 

popis.

 K MZ o udržitelnosti nejsou předepsané povinné přílohy, avšak uváděné skutečnosti je třeba 

nějakým způsobem doložit (prezenční listiny, fotodokumentace, kopie e-mailové korespondence 

apod.). 

 V případě, že zpráva bude obsahovat nedostatky, které nebudou odstraněny po výzvě poskytovatele, 

bude dán podnět ke kontrole na místě, v odůvodněných případech (např. zpráva není předložena 

vůbec) je hlášeno místně příslušnému finančnímu úřadu podezření na porušení rozpočtové 

kázně/nesrovnalost.

S pozdravem

Ing. Aleš Holeček

Projektový manažer

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor CERA

tel.: +420 234 814 366 

e-mail: ales.holecek@msmt.cz

http://www.msmt.cz

Kontaktní adresa: Corso IIa, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8

Korespondenční adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1




