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Zpráva o zajištění udržitelnosti  
 

Číslo zprávy o zajištění udržitelnosti: 3. 

Zpráva za období1: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016 

 

1. Údaje o projektu: 
Prioritní osa: Zemanová Martina Bc1 

Registrační číslo projektu: M00188 – PP4 

Název projektu: KID CZ-A 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2013 

 

2. Údaje o partnerovi: 
Název organizace: Kraj Vysočina 

Jméno a příjmení statutárního orgánu: MUDr. Jiří Běhounek 

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Wiche 

Telefon: 564602338 

Email: wiche.j@kr-vysocina.cz 

Oficiální adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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3. Popis zajištění udržitelnosti projektu2
  

Jakým způsobem byly ve sledovaném období výstupy projektu využívány ve vztahu k cílům projektu 
stanoveným v projektové žádosti? 
Vzhledem k udržitelnosti výstupů a realizovaných aktivit uvedených v závěrečné zprávě se v roce 
2016 podařilo zorganizovat následující: 

1. Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina 2016: Ve dnech od 8. do 12. srpna 2016 se 
uskutečnil historicky již 8. ročník Mladé univerzity s ústředním tématem „ Náš svět se mění a 
ty jsi v centru dění“. Zúčastnilo se 120 dětí ve věku 11-15 let převážně z Kraje Vysočina a 
Dolního Rakouska, ale i z jiných krajů. Den na Vysočině se uskutečnil v Jihlavě 10. 8. 2016 
v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, ostatní dny probíhaly v Raabs/Thaya v Dolním 
Rakousku. Slavnostnímu zakončení 12. 8. 2016 byli přítomni MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 
Kraje Vysočina; ing. Jan Sechter velvyslanec České republiky v Rakousku; Eva 
Himmelbauer, poslankyně dolnorakouského zemského sněmu, zástupkyně hejtmana Prölla, 
Mag. Günter Stöger, okresní hejtman Waidhofen/Thaya; Dr. Hundsberger, vizerektor IMC 
FH Krems, Dr. Wurz, předseda Waldviertel Akademie, Rudolf Mayer, starosta města Raabs 
a předseda pořádajícího spolku Europa Brücke, rodiče dětí a další hosté. 

2. Den na hranici: Podařilo se zorganizovat dvě aktivity: 
a) Soutěž v poskytování první pomoci – 22. a 23. 6. 2016 se družstvo jihlavské Střední 
zdravotnické školy zúčastnilo soutěže v poskytování první pomoci – Mladé Bříště u 
Humpolce, kde také závodila družstva z Německa, Slovenska i Červeného kříže z Dolního 
Rakouska. Na 7 stanovištích byly připraveny modelové situace vyžadující první pomoc. 
b) Sportovní akce – Turnaj 4. regionů ve fotbale za účasti studentů z Kraje Vysočina, D. 
Rakouska, JČK a JMK se konal dne 2. 6. 2016 v Jihlavě, zvítězil domáčí tým. V roce 2017 
se Turnaj 4. uskuteční v Jihočeském kraji. 

 

3. Akce pro veřejnost: Podařilo se zorganizovat aktivitu: 
Zástupci z partnerského Dolního Rakouska navštívili 2. 6. 2016 Kraj Vysočina, zúčastnili se jako 
pozorovatelé cvičení Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina /IZS/ „Dalečín – záchrana 
pasažérů z výletní lodě“ - pan Hauer, Dr. Schlichtinger, Dipl.Ing. Kreuzer z Červeného kříže D: 
Rakouska, Ing. Tischleritsch , p. Zaussinger z dolnorakouského zemského svazu požární ochrany, 
Bettina Wessely - jazykové kompetenční centrum DR, vrchní inspektor Anton Steindl, zemské 
policejní ředitelství a zástupce vodní záchranné služby D. Rakouska. Při této příležitosti se hosté 
z Rakouska setkali se zástupci Českého červeného kříže Jihlava, Zdravotnické záchranné služby 
Kraje Vysočina, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické služby a Policie ČR. 

 
4. Kraj Vysočina usiluje o další propojení subjektů s potenciálem přeshraniční spolupráce  
 jak z výše uvedeného vyplývá. Všem zájemcům jsme k dispozici v případě proseb o doporučení 
partnera pro projektový záměr nebo pro prezentaci výstav, atp. 
 
Došlo ve sledovaném období ke změnám, které ovlivnily naplňování cílů projektu? 

 
Nedošlo 
 
 
 

 

                                                 
2
 Povinnost zajistit udržitelnost projektu vyplývá z části 2 §2  Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF. 
Podrobnosti k udržitelnosti viz Pokyny pro české příjemce dotace, kap. 4.6 Udržitelnost projektu a 5.5 Kontrola 
udržitelnosti projektu. 
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4. Indikátory/výstupy projektu: 

Indikátor (výstup) projektu
3
 Cílová hodnota  

Skutečnost  
(uvedená v závěrečné 

zprávě o pokroku) 

Skutečnost4
  

(aktuální stav)  

MU Waldviertel – místo Vysočina 
(1xM2+1xM3+1xM4) 

 3 6 

Den na hranici (2xM2+4xM3+2xM4)  9 15 

Workshop pro pedagogy z Vysočiny 
(1xM2+2xM3+1xM4) 

 4 4 

Organizace přednášek pro veřejnost 
(1xM2+2xM3+1xM4) 

 5 9 

Pozn. V monitorovacích zprávách jsme v Komentáři k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit 
uváděli následující: Po domluvě s leadpartnerem projektu bude indikátory plnit jednotně LP - na 
základě podkladů poskytnutých partnery. 
 

5. Plánované zajištění udržitelnosti projektu po zbytek období, na které se vztahuje 
podmínka udržitelnosti5

  

Jakým způsobem bude do konce období udržitelnosti projektu zajištěno využívání výstupů projektu? 
Lze předpokládat do konce období udržitelnosti projektu změny, které by ovlivnily naplňování cílů 
projektu? 
Konkrétní odpověď na tuto otázku dává položka Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit, která je 
podrobně rozepsána ve schválené Závěrečné zprávě. Popis konkrétních aktivit naplňujících uvedené 
závazky pro období udržitelnosti je zmíněn (v tomto případě pro rok 2016) v kolonce 3. Popis 
zajištění udržitelnosti projektu tohoto formuláře. 
Změny nepředpokládáme, pokud se v dalších letech podstatně nezmění výše financí určených na 
mezinárodní spolupráci, která je součástí kapitoly Zastupitelstvo kraje rozpočtu Kraje Vysočina. 

 

                                                 
3
 Uveďte hodnoty všech indikátorů a výstupů projektu, které se vážnou k Vámi realizované části projektu, byly 
uvedeny v projektové žádosti a schváleny Monitorovacím výborem. 

4
 Hodnoty Skutečnosti k poslednímu dni období, za které je zpracována Zpráva o zajištění udržitelnosti. 

5
 V případě poslední zprávy o zajištění udržitelnosti se nevyplňuje. 
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6. Příjmy projektu v průběhu udržitelnosti projektu (v EUR)6
  

Příjmy za období, za které je předkládána tato 
zpráva:  

0 
 

Provozní výdaje za období, za které je 
předkládána tato zpráva: 0 

Čisté příjmy (příjmy – provozní výdaje) za období, 
za které je předkládána tato zpráva  0 

 

 

 

Prohlašuji, že:  
- s majetkem pořízeným z Operačního programu Cíl 3 Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 je 

nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví partnera;  
- jsou dodržována pravidla pro publicitu; 
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. 
 
 

 
 
 

SEZNAM PŘÍLOH7
 

Uveďte seznam dokladů, které přikládáte na doložení skutečností uvedených v této zprávě.  
 
S ohledem na charakter výstupů projektu, na které se udržitelnost vztahuje, jsou povinné některé z 
následujících příloh: 

  kopie pracovních smluv, pracovních náplní a rekapitulace mezd zaměstnanců, jejichž 
pracovní místa jsou předmětem udržitelnosti (tj. partner se zavázal v rámci projektu vytvořit a 
udržet pracovní místo); 

 kopie kolaudačního souhlasu – v případě, že předmětem projektu byly stavební práce, 
kolaudační souhlas je podmínkou pro užívání stavby a nebyl předložen se závěrečnou 
zprávou o pokroku; 

 podrobná kalkulace příjmů a provozních výdajů partnera; 
 další dokumenty prokazující naplnění indikátorů a výstupů projektů, které měly být dosaženy 

až po skončení realizace projektu.  

                                                 
6 

V této tabulce uvádějte souhrnné částky. Ke zprávě přiložte podrobnou kalkulaci příjmů a provozních výdajů. 
Platí pouze pro projekty s celkovými náklady nad 1 mil. EUR 

7
 U dokladů, které jsou přikládány jako kopie, musí mít partner vždy zároveň archivován také originál. Originál 
dokumentu je na vyžádání povinen předložit. 

 

V Jihlavě, dne 16. 1. 2017 
 
 

 

Vypracoval: 
Ing. Jiří Wiche 
 
 
 

Schválil: 
MUDr. Jiří Běhounek 
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Příloha č. 1. Mladá univerzita 2016 – Prezenční listina z Jihlavy 10. 8. 2016,  

Příloha č. 2. Soutěž v poskytování první pomoc – Prezenční listina 22 6. 2016,  

Příloha č. 3. Turnaj 4 regionů, Jihlava- Prezenční listina 2. 6. 2016,  

Příloha č. 4. Cvičení IZS Dalečín 2. 6. 2016, návštěva pozorovatelů z Dolního 
Rakouska – Zápis z jednání 

Příloha č. 5 Fotografie 

 
 

































 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 




