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Podací razítko MZ ČR:	                                                     Identifikační číslo projektu ZVP: 
									
				
																	
Závěrečná ZPRÁVA
				
O SPLNĚNÍ PROJEKTU  REALIZOVANÉHO V ROCE 2009  V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“


Název projektu:
Rozhodnutí  č.:                                                           ze dne

Předkladatel projektu (příjemce dotace-název):
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetová stránka

Organizační forma (Právní subjektivita):

Statutární orgán předkladatele projektu podle výpisu z OR nebo zřizovacích listin atp.:


Řešitel/ka projektu:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
(Osoba zodpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky, ekonom příjemce  včetně telef. a e-mail.  kontaktů)

Cíl projektu:

Rozpočet projektu:

Plánované celkové náklady projektu v Kč Musí být v souladu s údaji v aktuálním  platným Rozhodnutí MZ o poskytnutí dotace pro rok 2009): .......................
Výše poskytnuté dotace MZ v Kč \* MERGEFORMAT 2):                            v %    % z celkových nákladů na projekt   viz platné Rozhodnutí o poskytnutí dotace .............................
Skutečné celkové náklady projektu celkem  v Kč: ......................
Výše skutečně čerpané dotace v Kč:                                          v % % = výše skutečně čerpané dotce/skutečné celkové  náklady projektu*100 .............................

ČÁST A:    Zpráva o odborném (věcném)  splnění projektu
                    / max. 10 stran/
	
Osnova:	
	
Naplnění cíle projektu 
Cílová skupina – charakteristika, počet , atp.
Obsah a průběh řešení projektu - splnění časového harmonogramu /vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku, vývoj a případné změny v plánu předatestační přípravy, vliv legislativních změn, řešitelský, školitelský tým – vzdělávání a pod. /. Uvedení případných změn personálních,organizačních, finančních atd.) v  průběhu realizace projektu (jejich důvod + uvedení, zda oznámeno a schváleno MZ ČR, případně  č.j., dat. doručení  atp.)

Hodnocení a průběžné výsledky /způsob hodnocení úspěšnosti programu, statistika programu, kritické zhodnocení rozvoje programu, dosažení cílů, potřebné prostředky k dosažení cílů, hodnocení spolupráce s dalšími subjekty/. 

Ostatní informace o programu /tabulky – poskytování služeb, personální 
a organizační zabezpečení programu, výkaz aktivit, grafy, služby, jiné obdobné údaje které mají vypovídací hodnotu o realizovaném programu/. 

Specializační vzdělávání – hodnocení průběhu vzdělávání podle harmonogramu na rok 2009 dle příslušného vzdělávacího programu a oboru, výsledek realizace projektu – přiložit vyplněnou přílohu IIa(VPL), IIb (PLDD) atp.k projektu - školenec vyplní skutečnost k datu ukončení projektu v r. 2009. Organizace vyplní za každého školence zvlášť; zhodnotí se dosažení cílů, potřebné prostředky k dosažení cílů, hodnocení spolupráce s dalšími subjekty, závěry atp. 

Vyhodnocení efektivnosti vynaložených finančních prostředků (dotace) u projektu

Závěrečný souhrn /Příjemce shrne dosažené výsledky řešení ve vztahu k anotovaným cílům a stanovenému termínu ukončení schváleného programového projektu a uvede 
a vysvětlí/zdůvodní případné nesplnění anotovaného cíle/cílů. Řešitel uvede dále všechny skutečnosti, které podle jeho názoru mohou významným způsobem ovlivnit závěrečné hodnocení. Řešitel v závěrečném souhrnu této části ZZ jasně formuluje výsledek řešení projektu. /


Seznam příloh ZZ 2009 

a)  příslušná příloha IIa, IIb atp. podle oboru vzdělávání školence vyplněná k datu ukončení projektu,
	kopie příslušných str. z průkazu odbornosti za každého podpořeného školence – obsahující potvrzující zápis o době a místě  absolvování příslušné povinné předatestační specializační praxe (výkonů, školení, kurzů atp.) podle plánovaného harmonogramu v projektu a platného vzdělávacího programu.
kopie faktur za uhrazené kurzy a stáže hrazené školenci v rámci projektu

další materiály  týkající se výhradně schváleného vzdělávacího programového projektu 

ČÁST B:  Informace o čerpání přidělených finančních prostředků ze státní  dotace    k 31.12. 2009

Rozepište:

Tabulka č. 1 – Přehled – DOTACE

Výdajová
položka:
Požadovaná dotace Uveďte finanční rozpis požadované dotace uváděné v Žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu  pro rok 2009 :
(Kč)
Schválená přidělená dotace v Rozhodnutí Uveďte finanční rozpis přidělené dotace z nejaktuálnějšího Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  na rok 2009:
(Kč)
Poukázaná
dotace na účet dotace celkem, poukázaná ministerstvem na účet příjemce dotace k 31.12.2009.
k 31.12.2009:
(Kč)
Vyčerpáno z dotace k 31.12.2009:
(Kč)
Nevyčerpáno z dotace k 31.12.2009*
(Kč)
(rozdíl)
0
1
2
3
4
5=2-4
1.Materiálové náklady





2.Nemateriální náklady,služby





3.Osobní náklady celkem





z toho:





3a) hrubé mzdy





3b)OOV na DPČ





3c)OOV na DPP





3d)odvody na zdraotní . a sociální  pojištění.





3e)ostatní mzdové  náklady





4. Celkem






*Nevyčerpané dotační prostředky  ve výši................Kč (nevyhovující variantu vymažte)
a) byly vráceny na účet MZ ČR dne:  ...............  /zároveň přiložit kopii z výpisu z účtu /
b) budou vráceny nejpozději do 15. února 2010 /v tomto případě je nutno zaslat avízo o uskutečněné platbě na MZ ČR/

Komentář: 
např. uvést vždy zdůvodnění při nedodržení čerpání  dotace  podle struktury uvedené v rozhodnutí, uvést důvody při případném porušení rozpočtové kázně dle § 44 z. č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. atp.


Tabulka č. 2 – Celkový přehled
Celkové skutečné náklady projektu: 
(=skutečně vložené vlastní náklady 
+skutečně čerpaná dotace) 
(v Kč)
Skutečně čerpáno z dotace k 31.12.2009 :
(v Kč)
Skutečný vlastní podíl finančních prostř. organizace, kterým se podílela na financování projektu k 31.12.2009: 
(v Kč)
1=2+3
2
3
Materiální náklady

Materiální náklady

Materiální náklady 

Nemateriální náklady Nemateriální náklady = vložené nemateriální skutečné náklady v rámci vlastního podílu + čerpaná dotace na služby -služby

Nemateriální náklady - služby

Nemateriální náklady - služby

Osobní náklady 

Osobní náklady

Osobní náklady







Celkem:

Celkem:

Celkem:

Schválený % podíl dotace na celkovém rozpočtu ZVP  Uveďte procentní podíl uvedený v nejaktuálnějším Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 
) :
%
% podíl skutečně čerpané dotace na skutečném celkovém rozpočtu projektu  ZVP po jeho ukončení :
%


Tabulka č. 3 - Podrobný komentář k vyčerpání finančních prostředků dotace u jednotlivých plánovaných položek:
Položka:  	 
Na co čerpáno:
Kolik čerpáno (Kč):
Materiál

např.
 2x toner do tiskárny, 
(5x sešity,papír apod.)
např.
1600,- Kč
  500,- Kč
Nemateriální náklady – služby – podrobně rozepsat absolvované kurzy a stáže (přiložit kopie faktur a potvrzení o absolvování – kopie přísluš str. průkazu odbornosti)
např.:
kurz – Paliativní péče
kurz – Radiační ochrana 
stáž – neurologie
Kurz Psychoterapie
atp. 

např.
,-Kč 
2 500,- Kč
4 000,- Kč
3 000,-Kč
Osobní náklady celkem
.



Z toho:
hrubé mzdy


OOV na DPČ


OOV na DPP


odvody na zdravotní a sociální pojištění


ostatní mzdové náklady




Celkem

Součet čerpání u jednotlivých položek musí odpovídat celkové výši skutečně  čerpané dotace.


Tabulka č. 4 - Komentář k vyčerpání vlastního podílu finančních prostředků použitých na realizaci projektu u jednotlivých položek:
Položka:  	 
Na co čerpánopodrobně:
Kolik čerpáno (vKč):
Materiální náklady 


Nemateriální náklady – služby – podrobně rozepsat kurzy a stáže (přiložit kopie faktur a potvrzení o absolvování – kopie přísluš str. průkazu odbornosti atp


Osobní náklady


Z toho:
hrubé mzdy


OOV na DPČ


OOV na DPP


odvody na zdravotní  a sociální pojištění


ostatní mzdové náklady


Celkem


Celkový % podíl vlastních nákladů spojených s realizací projektu na celkovém rozpočtu projektu
       %

Datum: 		Razítko předkládající organizace:


Jméno a podpis hlavního ekonoma organizace:


Jméno a podpis statutárního/ch zástupce/ů organizace podle výpisu z OR atp.:	



Jméno a podpis řešitele projektu:	


UPOZORNĚNÍ:
(po vyplnění formuláře prosím vymažte)

formulář lze stáhnout na www.mzcr.cz v části  Odborník/Zdravotník  Vzdělávání a uznávání kvalifikací  Dotační programy  Zdravotnické vzdělávací programy  ZVP 2009 
Dodržujte stanovenou osnovu.
V případě, že k závěrečné zprávě budete přikládat přílohy, připojte též jejich seznam.
Závěrečnou zprávu (řádně vyplněnou část A i B) zašlete ve třech vyhotoveních (1 originál a 2 kopie) včetně případných příloh (nutno přiložit ke každému vyhotovení závěrečné zprávy tj. 3x) 
a 1x elektronické verze Závěrečné zprávy (1x na CD/disketě) 

nejpozději do 20. 1. 2010 (viz bod 12 Rozhodnutí)  

na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
Odbor vzdělávání a vědy
Oddělení VZV/4
poštovní schránka č. 81
Palackého nám. č. 4
128 01 Praha 2

Obálka se závěrečnou zprávou za rok 2009 musí být označena heslem „Zdravotnické vzdělávací programy – ZZ 2009/VZV“



