Finální verze (ROP-IP)

RK-30-2015-40, př. 1
počet stran: 8

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0OnRfPM00701

1. Údaje o projektu
Prioritní osa:

11.2
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Oblast podpory:

11.2.2
Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Podoblast podpory:
Kraj:

ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce:

Kraj Vysočina

Registrační číslo projektu:

CZ.1.11/2.2.00/06.00939

Název projektu:

Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny

Kontaktní osoba:

Bendová Romana

Adresa:

Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail:

bendova.r@kr-vysocina.cz

Telefon:

564602410

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení
Pořadí:

7

Typ zprávy:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Pořadové číslo MZ o udržitelnosti: 4
Předpokládané datum předložení: 01.10.2015
Sledované období:

01.10.2014 - 30.09.2015

Jiné peněžní příjmy na projektu:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Výběr z jiných peněžních příjmů na MZoU: Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Aktualizovaná výše jiných peněžních
příjmů připadajících na CZV za projekt:
Příjmy projektu dle článku 55:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

Výběr příjmů projektu dle článku 55 na
MZoU:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

Oproti smlouvě nebo dodatku došlo k
navýšení finanční mezery o více než 10%:

Ne

Aktualizovaná výše příjmů dle čl.55
připadající na CZV:
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3. Indikátory hlášení
Kód nár. číselníku:

63.31.01

Název indikátoru:

Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro
cestovní ruch

Jednotka:

produkt

Výchozí hodnota:

0,00

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

100,00

Dosažená hodnota:

100,00

Cílová hodnota:

100,00

Datum dosažené hodnoty:

30.09.2011

Aktuální stav:
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4. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Další aktivity (popište)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Stav při podání projektové žádosti: Při realizaci projektu bude postupováno dle pravidel publicity ROP a dle
vydaného grafického manuálu ROP. Tedy informace o tom, že projekt je
financován ze zdrojů Evropské unie, vč. příslušných log, bude součástí
vydaných propagačních materiálů (propagačních brožur a map). Loga
budou umístěna rovněž na stojanech určených k prezentaci tiskovin.
Aktuální stav:

Informace o tom, že je projekt financován ze zdrojů Evropské unie, je
včetně příslušných log součástí vydaných propagačních tiskovin.
Grafická podoba publicity byla odsouhlasena Oddělením publicity a
technické pomoci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod.
Loga publicity jsou rovněž umístěna na podlahových i skládacích
stojanech určených k prezentaci tiskovin. Grafická podoba publicity byla
odsouhlasena Oddělením publicity a technické pomoci Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Způsob zajištění publicity:

Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Stav při podání projektové žádosti: Na internetové stránky žadatele (www.kr-vysocina.cz) bude umístěna
informace o finanční podpoře projektu z programu ROP Jihovýchod, a to
formou tiskové zprávy.
Na webových stránkách aplikací - prezentujících přírodní a kulturní
bohatství kraje Vysočina - budou umístěny informace o podpoře projektu
z ROP JV. Tyto webové aplikace budou umístěny na serveru žadatele.
Aktuální stav:

Na webových stránkách aplikace prezentující přírodní a kulturní bohatství
Kraje Vysočina - odkaz: www.dedictvivysociny.cz - je umístěná informace
o podpoře projektu ze zdrojů Evropské unie. Grafická podoba publicity
byla odsouhlasena Oddělením publicity a technické pomoci Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

5. Rovné příležitosti
Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných
příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.
Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Stav při podání projektové žádosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin bude respektovat princip
rovných příležitostí. Předkládaný projekt bude určen všem bez ohledu na
pohlaví, zdravotní stav, apod.
Aktuální stav:

Publicita projektu a oslovení cílových skupin respektuje princip rovných
příležitostí. Hlavní výstupy projektu (tiskoviny a prezentační webové
stránky) jsou určeny všem osobám bez ohledu na jejich pohlaví, rasu,
etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní stav, věk, apod.
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6. Environmentální kritéria
Kvantifikovatelná environmentální kritéria:
Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
Číslo:

63

Název
environemntálního
kritéria:

Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Stav k projektové žádosti: Předkládaný projekt bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, díky aktivitám
propagujícím přírodní bohatství kraje Vysočina. Propagační materiály budou kromě
jiného zaměřeny na propagaci lokalit NATURA 2000, Zvláště chráněná území aj.
Aktuální stav:

Realizace projektu má pozitivní vliv na životní prostředí - prezentační tiskoviny i
webové stránky kromě jiného rovněž nabízí informace o zvláště chráněných
územích Kraje Vysočina, lokalitách Natura 2000, přírodních parcích, památných
stromech a dalších přírodních zajímavostech Kraje Vysočina. Veřejnost a
návštěvníci díky tomuto získají širší znalosti o přírodní, estetické, historické a
kulturní hodnotě prezentovaných lokalit, cílem je snížení negativního vlivu lidské
činnosti na životní prostředí.
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7. Přílohy
Název přílohy:

Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku

Číslo přílohy:

35

Požadovaná
příloha:

Čestná prohlášení

Počet listů:

1

Počet vyhotovení:

1

Datum schválení:

13.10.2015

Přílohu zadal:

BENDOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

cestne-prohlaseni-prijemce-k-nemoznosti-zastaveni-majetku.docx

Doloženo:

Ano

Popis:
Tato příloha obsahuje:
- čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku - 1 list.
Název přílohy:

Příloha k Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu

Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:
Počet listů:

1

Počet vyhotovení:

1

Datum schválení:

13.10.2015

Přílohu zadal:

BENDOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

priloha-mzu-251011.docx

Doloženo:

Ano

Popis:
Tato příloha obsahuje:
- příloha k Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu - 1 list.
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Název přílohy:

Doklady o vedení majetku v účetnictví

Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:
Počet listů:

15

Počet vyhotovení:

1

Datum schválení:

13.10.2015

Přílohu zadal:

BENDOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:
Doloženo:

Ano

Popis:
Tato příloha obsahuje:
- výpis z hlavní účetní knihy - 2 listy;
- evidenční karty podlahových a skládacích stojanů a software - 13 listů.
Název přílohy:

Fotodokumentace stojanů

Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:
Počet listů:

6

Počet vyhotovení:

1

Datum schválení:

13.10.2015

Přílohu zadal:

BENDOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:
Doloženo:

Ano

Popis:
Tato příloha obsahuje:
- fotodokumentace podlahových stojanů - 10 fotografií - 5 listů;
- fotodokumentace mobilních skládacích stojanů - 2 fotografie - 1 list.
Název přílohy:

Přehled stavu tiskovin k 30. 9. 2015

Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:
Počet listů:

2

Počet vyhotovení:

1

Datum schválení:

13.10.2015

Přílohu zadal:

BENDOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Přehled stavu tiskovin.doc

Doloženo:

Ano

Popis:
Tato příloha obsahuje:
- přehled stavu tiskovin určených k distribuci (k 30. 9. 2015) - 2 listy.
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Název přílohy:

Doklad o zaplacení pojištění

Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:
Počet listů:

14

Počet vyhotovení:

1

Datum schválení:

13.10.2015

Přílohu zadal:

BENDOVA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:
Doloženo:

Ano

Popis:
Tato příloha obsahuje:
- pojistná smlouva pro pojištění majetku č. 7720802523 ze dne 31. 12. 2013 - 13 listů;
- doklad o zaplacení pojištění (výpis z účtu) - 1 list.
Pojištění je sjednáno v následujících bodech pojistné smlouvy:
- čl. II. odst. 1.3 - místem pojištění majetku je mimo jiné Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava a rovněž území
ČR dle ujednání v pojistné smlouvě na straně 10 pojistné smlouvy;
- čl. II. odst. 2.1.1., poř. č. 2. - živelní pojištění souboru vlastních věcí movitých;
- čl. II. odst. 2.3.1.; poř. č. 6. - pojištění pro případ odcizení souboru vlastních věcí movitých.
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8. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:
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