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Aktuálně v projektu
• 13. 8. vydalo MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace.
• 3. 9. byla na účet příjemce, Kraje Vysočina, vedený u ČNB připsána
zálohová platba.
• 18. 9. schválila Rada Kraje Vysočina rozpočtové opatření týkající se
přijetí zálohové platby na zvláštní účet projektu a poskytnutí zálohy
ve výši 30 % rozpočtu partnera krajem zřizovaným organizacím
zapojeným do projektu.

• Krajem zřizovaným organizacím bude záloha ve výši 30 % rozpočtu
partnera poskytnuta formou příspěvku na provoz, soukromým a
církevním organizacím formou dotace a obcemi zřizovaným
organizacím formou dotace na účet zřizovatele, který ji poskytne
parterům ve formě příspěvku na provoz.

20.09.2018

3

Mgr. Dita Voborská

Aktuálně v projektu

• Před poskytnutím zálohy ve výši 30 % rozpočtu zašle
kraj avízo, ve kterém bude uvedeno, jak se má členit
(ÚZ, podíl EU, státního rozpočtu a spolufinancování
kraje).

• Kraj Vysočina poskytne zálohu ve výši 30 % rozpočtu
partnera do 30 dnů od připsání zálohové platby na účet
příjemce vedený u ČNB.
• První sledované období končí 30. 11. a výdaje vzniklé
od 15. 2. budou součástí žádosti o platbu, která se
podává do 20 pracovních dnů od konce sledovaného
období.
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Pedagogický koordinátor - povzbuzovatel
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Aktivní učitel
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Vedoucí zájmového kroužku
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Souhrnný výkaz práce
PRACOVNÍ VÝKAZ
Název projektu

Název příjemce/partnera *)

Registrační číslo projektu

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Jméno a příjmení

Typ pracovněprávního vztahu, k
němuž se vztahuje tento výkaz

Název pozice

Kód položky rozpočtu

Začátek sledovaného období k datu

Konec sledovaného období k datu

Výše úvazku

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Výše úvazku pro projekt v režimu přímých výdajů
Celková výše úvazku u zaměstnavatele, u kterého je sjednána
prokazovaná pozice
Celková výše úvazku u všech zaměstnavatelů zapojených do realizace
projektu
Přehled činností vykonaných pro projekt a hrazených z projektu v režimu přímých výdajů včetně průběžných výstupů práce za dané období
měsíc

Poř.
číslo

Klíčová aktivita

Název skupiny činností

Počet
hodin

Popis činností včetně průběžných výstupů práce za dané období

1.
2.
3.
leden

4.
5.
celkem hodin za měsíc

0,00

1.
2.
3.
únor

4.
5.
celkem hodin za měsíc

0,00

1.
2.
3.
březen

4.
5.
celkem hodin za měsíc

0,00

1.
2.
3.
duben

4.
5.
celkem hodin za měsíc

0,00

1.
2.
3.
květen

4.
5.
celkem hodin za měsíc

0,00

1.
2.
3.
červen

4.
5.
celkem hodin za měsíc

0,00

Počet skutečně odpracovaných a hrazených hodin pro projekt v režimu přímých výdajů za sledované období

Počet odpracovaných a hrazených hodin včetně případných
přesčasových hodin

0,00

leden

únor

březen

duben

květen

červen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z toho počet hodin přesčas
Počet hodin dovolené hrazených z projektu
Počet hodin pracovní neschopnosti, za něž je z projektu hrazena
náhrada
Počet hodin ostatních překážek v práci a indispozičního volna
hrazených z projektu
Počet hodin placeného svátku hrazených z projektu
Součet hodin odpracovaných a hrazených z projektu v režimu přímých
výdajů
Poznámka:

Čestné prohlášení pracovníka:
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto pracovním výkazu jsou pravdivé.
Datum

Jméno a příjmení, titul

Funkce

Podpis

Vypracoval:
*) Nehodící se škrtněte nebo odstraňte.

20.09.2018

Schválil:
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Výše úvazku
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Právní předpisy/příručky
• Partner se řídí při realizaci projektu platnými právními předpisy
České republiky, aktuální verzí Pravidel pro příjemce a žadatele
(obecnou nebo specifickou částí) – verze 5 platná od 9. 11. 2017,
dále metodickými dopisy k aktuální verzi této příručky a
partnerskou smlouvou.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-prozadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-034implementace-krajskych-akcnich-planu-i-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohymonitorovacich-zprav

•

Účetní doklady musí být označeny registračním číslem projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
20.09.2018
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Děkujeme za pozornost
Dotazy, náměty, připomínky
Mgr. Dita Voborská
e-mail: voborska.d@kr-vysocina.cz
Tel.: 420 564 602 952
Ing. Tereza Nováková
e-mail: novakova.t@kr-vysocina.cz
Tel.: 420 564 602 967

Mgr. Dita Voborská
20.09.2018
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