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MONITOROVACÍ ZPRÁVA 

o realizaci projektu 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
 
Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo 

disketě) poskytovateli finanční podpory. 

  

 

Verze: 2.0 

Platná od: 4.5.2006___________________________________________________________ 

 
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ 

Číslo opatření 3.3.2. 

Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.1./0138 

Název projektu Pomozme lidem učit se a uplatnit se 

Celková výše finanční podpory v Kč 4.253.880,- Kč 

Datum zahájení realizace 25. 10. 2005 

Datum ukončení realizace 24. 03. 2007 

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy 6/07 

Monitorované období Začátek 25. 01. 2007 Konec 24. 03. 2007 

Typ zprávy Průběţná    Závěrečná X 

Ţádost o platbu Ano X Ne  

Datum vypracování zprávy 28. 03. 2007 

 

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Příjemce Vysoká škola podnikání, a.s. 

IČ 25861271 

Statutární zástupce/jméno a 

příjmení, funkce 

Doc. PhDr. Josef Jűnger, CSc., rektor 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 

Telefonní číslo/Fax 595228111/595228199 

E-mail Vladimir.krajcik@vsp.cz 

 

 

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 

Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity Zpracování řídících struktur projektu, monitoring 

projektu a vytvoření rozvojového partnerství vysokých 

škol 

Období realizace klíčové aktivity 25. 01. 2007– 24. 03. 2007 
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Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Kontrolní činností aktivit v jejich průběhu, hodnocení průběžných výstupů a výsledků 

projektu, koordinace a komunikace s vedoucími jednotlivých aktivit. Zasedání řídících 

jednotek probíhalo dle schváleného časového harmonogramu. Průběžná a závěrečná kontrola 

jednotlivých projektových aktivit, cílů, ukazatelů a výstupů v rámci projektu. Zpracování 

závěrečné zprávy projektu. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace 

projektu 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a 

harmonogramu projektu. 

 

 

Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity Vytvoření centra podpory, podnikavosti a praxe 

(CPPP) a jeho institucionální vymezení 

Období realizace klíčové aktivity 25. 1. 2007 – 24. 3. 2007 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Zkušební provoz a pilotní ověření centra podpory, podnikavosti a praxe (CPPP) ukončeno. 

Dokončeno zajištění chodu centra po ukončení projektu, ukončeno zaškolení pracovníků 

CPPP. Proběhla kompletace klíčových materiálů pro fungování CPPP a její uložení mezi 

projektové výstupy. Vytvořen CD disk se všemi plánovanými projektovými výstupy, který je 

přiložen k závěrečné zprávě. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace 

projektu. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a 

harmonogramu projektu. 

 

 

 

Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity Realizace pilotního ověření vyvinutých vzdělávacích 

kurzů CPPP 

Období realizace klíčové aktivity 25. 1. 2007 – 28. 2. 2007 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Dokončení pilotního ověření, administrativní činnosti v rámci závěrečné fáze pilotního 

ověření. Ukončení kompletace dokumentace ke vzdělávacím modulům. Kontrola úplnosti a 

uložení dokumentace na CD disk se všemi plánovanými projektovými výstupy, který je 

přiložen k závěrečné zprávě. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace 

projektu. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a 

harmonogramu projektu. 
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Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity Vývoj informačního systému CPPP včetně 

naprogramování www stránky CPPP 

Období realizace klíčové aktivity 25. 1. 2007 – 24. 3. 2007 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Zajištění provozu webové stránky projektu, jeho aktualizace a zajištění činnosti po ukončení 

projektu. Obsahuje všechny metodické a studijní materiály (www.vsp.cz/pluus). Závěrečné 

práce na grafickém designu.  Uložení dokumentace a zdrojového kódu www stránek na CD 

disk, který je přiložen k závěrečné zprávě. Aktivita ukončena k prodloužení termínu 

ukončení realizace projektu. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu projektu.  

 
Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity Vytvoření systému sociálního partnerství v práci 

CPPP 

Období realizace klíčové aktivity 25. 1. 2007 – 24. 3. 2007 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Závěrečné konzultace se sociálními partnery, předávání informací o průběhu projektu a 

prezentace jednotlivých balíčků: Informatika v podnikání, Podnikavost, Komunikace 

v podnikání, Podnikatelské projekty, Finance. Dokončení formálních projektových vztahů se 

sociálními partnery a vytvoření formálních předpokladů pro pokračování projektu po jeho 

ukončení. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení realizace projektu. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a 

harmonogramu projektu.  

 

Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity Finanční řízení projektu a závěrečný audit projektu 

Období realizace klíčové aktivity 25. 1. 2007 – 24. 3. 2007 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Závěrečné práce na finančním řízení projektu a jeho průběžná kontrola. Realizace auditu 

projektu. Závěrečné vyúčtování projektu. Aktivita ukončena k prodloužení termínu ukončení 

realizace projektu. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a  projektu.  

 
Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity Diseminace a prezentace projektu 

Období realizace klíčové aktivity 25. 1. 2007 – 24. 3. 2007 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

http://www.vsp.cz/pluus
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Prezentace dílčích výsledků a balíčků projektu v rámci VŠ a sociálních partnerů. Aktualizace 

informačních tabuli v rámci vysokých škol. Diseminace projektu na krajské konferenci 

systémového projektu UNIV (Pozlovice), na odboru školství KÚ Libereckého kraje (strategie 

přípravy obdobného projektu v Libereckém kraji) a Národním ústavu odborného vzdělávání 

Praha. Zahraniční prezentace projektu na 33. konferenci sdružení EUCEN (s tématem 

celoživotní učení a Boloňský proces), která se uskutečnila na Ekonomické fakultě 

v Ljubljaně. Závěrečná kontrola dodržovaní vizuální identity projektu. Aktivita ukončena 

k prodloužení termínu ukončení realizace projektu. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu projektu.  

 

 
Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity Tisková konference projektu 

Období realizace klíčové aktivity 25. 1. 2007 – 24. 3. 2007 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

Proběhlo zpracovávání výstupů z konference a závěrečné zhodnocení projektu. Uloženy 

mediální projektové výstupy a vytvořen CD nosič s dokumentací. Aktivita ukončena 

k prodloužení termínu ukončení realizace projektu. 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

Náplň aktivity proběhla dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, taktéž dle rozpočtu a 

harmonogramu projektu.  

 

 

 
4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

V rámci závěrečných projektových prací byly ukončeny veškeré projektové aktivity a 

vytvořeny CD výstupy, které jsou přiložené k závěrečné zprávě.  

 
5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 

 
6. PUBLICITA 

Popis zajištění publicity a informování o projektu 

 Prezentace závěrečných výsledků a balíčků projektu v rámci VŠ a sociálních partnerů.  

 Informační tabule v rámci vysokých škol.  

 Prezentace projektu na krajské konferenci systémového projektu MŠMT - UNIV 

(Pozlovice),  

 Prezentace projektu na 33. konferenci sdružení EUCEN (s tématem celoživotní učení a 

Boloňský proces) ve Slovinsku (Ekonomické fakultě v Ljubljaně).   
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MONITOROVACÍ UKAZATELE 

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 

Zdroje dat – přihlášky do kurzů,prezenční listiny pilotáže, certifikáty, prezenční listiny a 

certifikáty trenérů (1.05.32A)  prezenční listiny bilanční diagnostiky, osobní vyhodnocení 

jednotlivých účastníků(1.05.00A), pracovní smlouvy zaměstnanců (1.01.00), rozhodnutí o 

poskytnutí dotace + smlouva o partnerství (1.04.00A) Metodiky a jiné výstupy jsou 

archivované ve finální formě se všemi prvky dle Příručky pro příjemce. 

Komentář k monitorovacím ukazatelům 

Monitorovací ukazatele byly naplňovaný v souladu s průběhem a harmonogramem projektu.  

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, 

podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy. 

 

 


