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Integrovaný operační program
Hlášení o udržitelnosti projektu
Číslo zprávy

Období 1

1) Údaje o projektu:
Oblast
intervence
Aktivita
NUTS II

Kraj

Příjemce
Registrační
číslo projektu
Název
projektu

Převzal (pracovník CRR)

1

Podpis

Datum

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.
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2) Popis zajištění udržitelnosti projektu:

3) Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům:
Indikátor

Kód indikátoru

Jednotka

Údaj v
Skutečnost
Rozhodnutí

Zdůvodnění neudržení indikátoru, resp. nenaplnění indikátoru do jednoho roku od ukončení
realizace

4) Výpočet cash-flow z provozní činnosti
Provozní výnosy
Provozní náklady
Účetní výsledek před zdaněním a úroky
Zaplacená daň
Odpisy
Provozní zisk před investováním do pracovního
kapitálu
Změna stavu pohledávek
Změna stavu zásob
Změna stavu nákladů příštích období
Změna stavu výnosů příštích období
Změna stavu krátkodobých závazků
Čistý cash-flow z provozní činnosti
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5) Čistý výnos z projektu
Čistý výnos projektu za
období, za které je
předkládána tato zpráva 2
od
do
v Kč

Předpokládaný čistý
výnos projektu od konce
období, za které je
předkládána tato zpráva,
do konce doby
udržitelnosti projektu
v Kč

Kumulativní čistý výnos
za celou dobu
udržitelnosti

v Kč

6) Podíl čistého výnosu k celkovým uznatelným nákladům
Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným
celkovým uznatelným nákladům 3

Celkový podíl za celou
dobu udržitelnosti 4

2

V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum
zahájení provozu (platí pro 1. MZUP).
3
Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP předkládána, ke
skutečným celkovým uznatelným nákladům. Kumulativní čistý výnos = CFO1+CFO2+CFO3+CFO4+CFO5..
4
Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a
předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům.
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7) Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů:
Jsou realizovány navazující projekty

ANO

NE

Popis navazujících
projektů

8) Rizika ohrožující udržitelnost projektu:

9) Přehled kontrol po ukončení projektu:
Název
kontroly
Výsledek kontroly
Nápravná opatření
splněna

Číslo
kontroly
ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

Popis nápravných
opatření

10) Změny projektu během období udržitelnosti:
Popis změny
v projektu
Datum
oznámení na PCRR
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Prohlašuji, že:
-

informace uvedené v monitorovacím hlášení včetně tohoto prohlášení a v
přílohách jsou pravdivé a úplné, a že jsem si vědom možných následků
a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

-

na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního
programu ani z jiného projektu v rámci Integrovaného operačního programu
než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

-

k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě
splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení
rozpočtové kázně atd., či další nevypořádané finanční závazky z jiných
projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky
z těchto fondů poskytují);příjemce, resp. osoby vykonávající funkci
statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho
jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství
nebo účasti na zločinném spolčení;

-

při realizaci projektu byly dodrženy právní předpisy ČR a ES, včetně pravidel
upravující poskytování veřejné podpory;

-

k dnešnímu dni není příjemce v likvidaci ani v insolvenčním řízení a ani
v uplynulých třech letech nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurs,
nebylo soudem zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení, nebylo
potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut
pro nedostatek majetku a proti žadateli není veden výkon rozhodnutí;

-

s majetkem pořízeným z programu IOP je nakládáno s péčí řádného
hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví příjemce;

-

je zajištěna udržitelnost projektu;

-

účel projektu je stále naplňován;

-

jsou dodržována pravidla pro publicitu.

Vypracoval

Podpis
Statutárního
zástupce

Počet stran

Datum

Přílohy:
Doklad o vlastnictví výsledků projektu (např. výpis z účetní evidence; výpis z katastru
nemovitostí-listu vlastnictví KP)
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