ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY
CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461
ze dne 15. 6. 2011
¾ Zahájení koordinační schůzky Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem.
¾ Program jednání:
1.
2.
3.
4.

manažerka

projektu

Ing.

Ivana

Informace ze semináře MSK
Projednání problematiky elektronické monitorovací zprávy
Úkoly
Ostatní

Add 1.) Informace ze semináře MSK
¾ Seminář pro úspěšné žadatele se konal dne 31.5.2011 na Krajském úřadě
Moravskoslezského kraje. Semináře se zúčastnila finanční manažerka
projektu Ing. Markéta Gregušová a koordinátorka Ing. et Ing. Mgr.
Jana Petrů, Ph.D.
¾ Ing. Markéta Gregušová informovala o průběhu semináře, přičemž se
zaměřila na záležitosti týkající se daného projektu:
- záležitosti publicity,
- veřejné zakázky,
- změny projektu,
- indikátory,
- překládání MZ,
- vypisování výkazů práce.
¾ Seminář byl rozdělen na 2 části, přičemž první část byla zaměřena na
věcnou část realizace projektů, druhá část na finanční stránku projektů
(účetní doklady, projektový účet, podklady monitorovací zprávy a přílohy
monitorovací zprávy).
Add 2.) Projednání problematiky elektronické monitorovací zprávy
¾ Příručka Elektronická monitorovací zpráva (platnost k 2.3.2011) dostupná
na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/elektronicka-monitorovaci-zpravaa-jeji-prilohy-platna-od-2.
¾ Obsahem elektronické monitorovací zprávy bude:
- monitorovací zpráva vygenerovaná v Benefitu7 ve formátu PDF,
- čestné prohlášení statutárního zástupce ve formátu Word,
- žádost o platbu vytvořena prostřednictvím aplikace Benefit7 ve
formátu PDF,
- přílohy monitorovací zprávy ve formátu XLS,
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-

kopie účetních dokladů týkajících se monitorovaného období včetně
doložení jejich úhrady,
CD s relevantními dokumenty.

Add 3.) Úkoly
¾ Byl vytvořen seznam pro nákup literatury – finanční manažerka projektu
Ing. Markéta Gregušová předá seznam pí. Tkačíkové pro stanovení
kupních cen jednotlivých titulů.
¾ Provedena kontrola aktuálnosti dat na webových stránkách projektu na
doméně http://projekty.fs.vsb.cz/459/.
Add 4.) Ostatní
¾ Provedena kontrola vedení a archivace korespondence a dalších
dokumentů důležitých při realizaci výběrových řízení projektu finanční
manažerkou projektu Ing. Markétou Gregušovou.
¾ Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších
dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu
Ing. Markétou Gregušovou.

Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
V Ostravě dne 15. 6. 2011 v 8:00 v místnosti D 118.

............................................
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
manažerka projektu ESF
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