
PRŮBĚŽNÁ PROVOZNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Kraj Vysočina

Název projektu: Biodiverzita II. - PR Vílanecké rašeliniště

Název prioritní osy: 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Akceptační číslo: 13149386 PM projektu: Heislerová Anna

Číslo projektu: 20057527 FM projektu: Horáček Vilém

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17576 Právník projektu: Dvořáková Ludmila

Číslo EDS/SMVS: 115D122002986

Datum: 01.03.2017

Č. j.: 04783/ZV/2012

1. Identifikační údaje

Číslo PPMZ: 1

Uplynulé monitorované období: -

Aktuální monitorované období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Kontaktní údaje osoby, na kterou se lze obrátit v případě
nutnosti oprav či objasnění odpovědí v PPMZ (telefon/e
-mail):

724650163

Datum skutečného ukončení realizace projektu: 15.7.2015

Celkové náklady projektu: 3 587 906,25

Způsobilé výdaje projektu: 3 450 592,25

Výše dotace z ERDF/FS: 2 933 003,20

Výše dotace ze SFŽP/SR: 172 529,60

Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů: 345 059,45

Peněžní prostředky na soukromé financování projektu: 0,00
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Doba, po kterou musí být od ukončení realizace akce
řádně plněn účel, pro který je poskytováno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace:

10 let

Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu, pro
který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

15.7.2025

2. Stálost operace

2A) Příjemce podpory prohlašuje, že následující tvrzení jsou pravdivá:

Příjemce v uplynulém monitorovacím období nezměnil
právní subjektivitu:

ANO

Právní vztah k předmětu podpory a jeho provozování je
v souladu s podmínkami uvedenými v Implementačním
dokumentu:

ANO

Předmět podpory není právně zatížen, zejména zastaven
ve prospěch jiné osoby:

ANO

U příjemce podpory nedošlo k takové změně
v plátcovství daně z přidané hodnoty (dále „DPH“),
která by mu u faktur, na které byla vyplacena podpora
v rámci OPŽP, zakládala nárok na odpočet DPH
u finančního úřadu.

ANO

Příjemce podpory zachází s předmětem podpory s péčí
řádného hospodáře, majetek je zabezpečen proti
poškození, zničení, nebo odcizení:

ANO

Pokud je možné předmět podpory pojistit, je pojištěn do
výše celkové pořizovací ceny, tj. ceny před snížením
hodnoty majetku o výši dotace pro účely odepisování:

NE

Příjemce podpory dodržuje podmínky publicity: ANO

Příjemce podpory uchovává veškeré doklady a
písemnosti, které se vztahují k realizaci projektu a k jeho
provozování a které jsou potřebné k řádnému provedení
kontroly způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před
zničením nebo odcizením:

ANO

2B)

Pokud je na některé tvrzení v bodě 2A) odpověď „NE“, uveďte důvod:

Předmět podpory není pojištěn.

2C)

Komentáře a doplňující informace k uvedeným tvrzením:
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Předmětem podpory není majetek Kraje Vysočina, nýbrž poskytnutí služeb a provedení opatření stavebního
charakteru v rámci podpory biodiverzity PR Vílanecké rašelinitě(kácení dřevin, asanační kosení, obnova rybníka a
obnova tůní) na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele.

2D)

Existují skutečnosti, které by mohly ohrozit udržitelnost
projektu:

NE

3. Změny v plnění podmínek poskytnutí dotace během období udržitelnosti (zejména ve vztahu k tvrzením
v bodě 2A)

3A)

V monitorovacím období proběhly změny v projektu. NE

4. Zhodnocení aktuálního stavu projektu

4A)

Předmět podpory fyzicky existuje v rozsahu, podobě a
stavu, který odpovídá stavu při kolaudaci díla a běžnému
opotřebení.

ANO

4B)

Předmět podpory je provozován v souladu s účelem, na
který byla poskytnuta podpora.

ANO

4D)

Popis zajištění udržitelnosti projektu:

Udržitelnost projektu je zajištěna v rámci běžné péče o zvláště chráněná území v kompetenci Kraje Vysočina
(především pravidelné běžné kosení, popř. tlumení výmladků náletových dřevin).

5. Nápravná opatření a identifikace rizik

5A)

Příjemci podpory byla v období po ukončení projektu
uložena nápravná opatření:

NE

5C):
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Příjemce podpory informoval SFŽP o všech nápravných
opatřeních, která mu byla uložena, a o způsobu jejich
splnění:

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ NEBYLA ULOŽENA

6. Příjmy projektu

6A)

Jedná se o projekt generující příjmy dle čl. 55 Nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006.

NE

6B)

V průběhu sledovaného období u realizovaného
projektu vznikl příjem dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č.
1083/2006 nebo jiný/mimořádný příjem.

NE

8. Finální údaje

Datum zpracování PPMZ: 7.3.2017

Zpracovatel PPMZ: Jana Ehrenbergerová

Statutární zástupce příjemce podpory (jméno, příjmení,
funkce):

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2016

SFŽP ČR si vyhrazuje právo požadovat od příjemce podpory doložení doplňujících podkladů či informací k této
PPMZ.
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