Příloha č. 4 Příručky pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0

Číslo projektu:

Průběžná technická monitorovací zpráva č.

1

Program Iniciativy Společenství EQUAL
Akce 3
Zpráva za období: dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr
1. Základní identifikační údaje:
Název příjemce:
Název projektu:
Název rozvojového partnerství:
Začátek projektu: dd/mm/rrrr
2. Stručný popis průběhu realizace projektu podle aktivit:
Období
realizace
dané
aktivity

Aktivita

Pracovní skupina /
odpovědný partner

Dle časového harmonogramu lze číslovat
pro větší přehlednost.

xx

Plnění / Změny
Splněno - popsat výstup /
Plněno - rozepsat stav plnění

3. Plnění cílů (výstupy, výsledky) podle navržených indikátorů stanovených na úrovni
projektu
Indikátor
Indikátor

Např. ustavení a provoz
poradenských center

1

Očekávaná hodnota
Stav, kterého
dosaženo

5

Uveďte pořadové číslo průběžné zprávy

má

být

Průběžná hodnota plnění
Průběžné plnění indikátoru

2

Popis plnění
Popis průběhu plnění
Provoz byl zahájen ve 2
poradenských
centrech
(Ostrava, Třinec). Dále byla
vytipována
lokace
3
zbývajících center (FrýdekMístek, Havířov, Karviná),
provoz
bude
zahájen
v následném období.
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4. Plnění indikátorů stanovených na úrovni programu
Indikátor stanovený
na úrovni programu

Očekávaná hodnota
plnění za projekt

Průběžné plnění za projekt

Popis plnění

Indikátor stanovený ze
strany ŘO

Stav, kterého má být
dosaženo za projekt

Průběžné plnění indikátoru

Popis průběhu plnění

35 osob

10 osob

Konference pro policy makery
proběhla v Praze ve dnech 15
-17. 3.2006.

Příklad vyplnění:
Opatření 1.1 – Počet
individuálních příjemců/
účastníků/účastnic
nějaké formy
poradenství

5. Jmenný seznam expertů a administrativních pracovníků zapojených do aktivit
projektu realizovaných ve sledovaném období

jméno, příjmení

Označení, zda jde o
experta či admin.
pracovníka

Realizované aktivity

Označení partnera

6. Přehled změn v projektu hlášených za sledované období NPS
Datum
hlášení
změny

Předmět změny

Účinnost změny

7. Přehled aktualizací údajů evidovaných v databázi ECDB za sledované období
Datum
aktualizace

Předmět aktualizace

Odpovědná osoba

8. Stručný popis naplňování jednotlivých principů CIP EQUAL za dané období za
příjemce (u písm. a) – c) a za příjemce i jednotlivé partnery (u písm. d):
a)
b)
c)
d)

inovativnost,
společné rozhodování,
mainstreaming,
gender mainstreaming.

9. Stručný popis naplňování horizontálních témat za dané období:
a) Rovné příležitosti,
b) Udržitelný rozvoj,
c) Informační společnost,
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d) Místní iniciativy.
10. Vliv na životní prostředí: v případě dosahování vlivu na životní prostředí popište
stručně aktivity, které ovlivňují životní prostředí a jestli je tento vliv kladný nebo
záporný.
11. Přehled kontrol projektu na místě ( typ, výsledky)
Datum

Kontrola

Typ

Výsledek / Doporučení

Informace kdo kontrolu provedl a kde (u
příjemce, u partnera č. xx, interní auditor u
všech partnerů, audit MPSV u příjemce…)

Popis, o jaký typ
kontroly šlo (audit…)

Popis, jaký byl výsledek
kontroly, ev. jaká byla
doporučena opatření

12. Přehled evaluací prováděných externími subjekty
Datum

Evaluace

Typ

Výsledek / Doporučení

Informace kdo evaluaci provedl a kde (u
příjemce, u partnera č. xx, u všech partnerů
…)

Popis, o jaký typ
evaluace šlo
(průběžná…)

Popis, jaký byl výsledek
evaluace, ev. jaká byla
doporučena opatření

13. Přehled provedeného sebehodnocení v rámci celého RP
Datum

Sebehodnocení
Popis sebehodnocení,
v daném období

které

Popis, kdo se podílel
proběhlo

Rozpis, kdo se podílel (Příjemce, Partner č. xx, Partner č.
xx)

14. Stručný přehled výběrových řízení, které byly vyhlášeny či realizovány ve
sledovaném období.
Typ VŘ*

Procedura VŘ, časový harmonogram**

Detailní popis VŘ

* Podle Příručky pro
příjemce (např. VŘ na
služby 100 000 –
500 000 Kč)

** Také dle Příručky pro příjemce (např. zjednodušené
VŘ – výzva 3 – 5 dodavatelům)

Např. VŘ za účelem zajištění právních
a překladatelských služeb pro uzavření
TCA
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Příjemce:
Označení příjemce:
Adresa:
Tel:
Fax:
email:
Datum a podpis zpracovatele
průběžné zprávy:
Datum a podpis statutárního
zástupce organizace:
NPS:
Datum přijetí zprávy na NPS:
Zkontroloval:
Datum a podpis:
Schválil:
Datum a podpis:

ŘO:
Datum přijetí zprávy na ŘO
Schválil:
Datum a podpis:

