
Výzva/Oblast podpory

Registrační číslo projektu

Název projektu

Celková výše finanční podpory v Kč

Datum zahájení realizace

Datum ukončení realizace

Pořadové číslo monitorovací zprávy

Sledované období Začátek 1.10.2016 Konec 31.12.2016

Typ zprávy Průběžná  x Závěrečná

Žádost o platbu Ano Ne x

Datum vypracování zprávy

Název příjemce/jméno příjemce

IČO

Statutární zástupce: jméno, příjmení, funkce (je-li relevantní)

Jméno a příjmení zhotovitele zprávy

Telefonní číslo/Fax

E-mail

Kraj Vysočina

70890749

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Ing. Stanislava Lemperová

564602532

lemperova.s@kr-vysocina.cz

31.3.2018

1

24.1.2017

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. 1

11-2015/ 5  Životní prostředí ve městech a obcích

41662

Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina

429 658,-

1.10.2016
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pospichalova
Textový rámeček
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Datum uveřejnění výzvy: Termín pro 
předkládání nabídek:

Datum zasedání 
hodnotící komise:

Datum podpisu 
smlouvy s 
dodavatelem:

Poznámky:

Název dodavatele:

Objem zakázky (bez 
DPH):

IČO dodavatele:

II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení na dodavatele uskutečněné ve sledovaném období:

Typ zadávacího řízení  :

Název zadávacího řízení:
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od: do:

od: do:

III. POPIS REALIZACE PROJEKTU

Průběh uskutečněných aktivit  v rámci realizace  projektu za sledované období:

Další informace o průběhu projektu - Podrobnosti:

Termín realizace 1.10.2016

Další dílčí aktivity A1, A4 jsou plánovány až v dalším průběhu projektu.

Pro příští sledované období je plánováno:
A2) Kampaň Čistá Vysočina - budou zpracovány a připomínkovány návrhy pro realizaci kampaně, 
bude navržen harmonogram dílčích kroků kampaně
A3) Školení koordinátorů, politiků MA21 a UR a zástupců škol a NNO - bude připraveno první školení 
na ORP
A5) Aktualizace www stránek - budou pokračovat práce na aktualizaci
A6) Plánování s veřejností - bude připravován 1 kulatý stůl
A7) Implementace projektu -  bude projednána smlouva s dodavatelem pro tematické workshopy ve 
školách (A2), projekt bude průběžně monitorován. V rámci publicity bude projekt propagován na www 
stránkách kraje a v tiskovinách kraje.

Plánované aktivity pro příští sledované období v rámci realizace  projektu:

31.12.2016

Ve sledovaném období byl projekt zahájen. V rámci jednotlivých aktivit proběhlo: 
A1) Setkání s realizátory MA 21 - první setkání proběhlo 12. 12. 2016 (počet účastníků 27). 
Účastníkům byl představen projekt a dále aktivity, které Kraj Vysočina realizuje v rámci MA21 a 
Zdravého kraje.  Zástupci NSZM představili realizaci MA21 na celorepublikové úrovni, přednášející z 
CENIA vysvětlili novinky v kritériích MA 21 na rok 2017. Lektoři z jiných regionů dále otevřeli diskusi k 
příkladům dobré praxe v rámci ČR.
A2) Kampaň Čistá Vysočina - v prosinci 2016 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem kampaně k 
předcházení vzniku odpadu okolo silnic.
A5) Aktualizace www stránek (www.zdravykrajvysocina.cz) - byla uzavřena smlouva se zhotovitelem, 
začaly práce na aktualizaci stránek
A6) Plánování s veřejností - 16. 11. 2016 proběho Veřejné fórum Kraje Vysočina, v rámci kterého 
diskutovalo více jak 150 zástupců laické i odborné veřejnosti, kteří definovali 10 největších problémů 
Kraje Vysočina. 
A7) Implementace projektu - byla uzavřena DPČ s koordinátorkou projektu. Dále byly uzavřeny 
smlouvy na zajištění lektorů pro vzdělávací akce v rámci A1, A3, A4 a pro zajištění reklamní kampaně 
a aktualizaci www stránek. Publicita projektu je zajištěna zveřejňováním tiskových zpráv na www 
stránkách kraje. Prostory, kde probíhají jednotlivé akce jsou označovány logy programu.

Termín realizace 1.1.2017Podrobnosti: 31.3.2017

Podrobnosti:
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Popis nápravných opatření:

Byla  provedena kontrola projektu jiným subjektem než poskytovatelem ? ne

Název subjektu, který provedl kontrolu: 

Termín konání kontroly: Číslo kontroly: 

IV. KONTROLY

Přehled kontrol u projektu v období, za které je zpráva předkládána:

Poznámky:

Nápravná opatření: 
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V. PUBLICITA

Způsob zajištění publicity a informování o projektu:

Výdaje na publicitu 0,00 Kč

O jednotlivých aktivitách projektu jsou zveřejňovány tiskové zprávy na www stránkách kraje. Místa , ve 
kterých probíhají aktivity projektu jsou vhodně označována logy programu. Informace o projektu budou také 
zveřejňovány v tiskovinách kraje.
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Jméno statutárního zástupce/příjemce:

Funkce : 

Podpis (razítko):

Datum a místo:

VI. PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný(á), jsem statutárním zástupcem příjemce podpory, respektive příjemcem podpory, osobou 
odpovědnou za předkládaný projekt, a s vědomím možných právních důsledků prohlašuji tímto, že:

(a)  informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné;  

hejtman

(b)  plátcem daně z přidané hodnoty vzhledem k předmětu podpory jsem/nejsem;

(c)  nemám dluhy vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;

(d)  na realizaci opatření nebyla poskytnuta podpora z jiných veřejných prostředků ČR a EU.

MUDr. Jiří Běhounek
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