JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor marketingu a vnějších vztahů
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 488
e-mail: hovorka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 31. srpna 2009
Č.j. KUJCK 26984/2009/OMVV
Vyřizuje: Ing. Arnošt Máče
Tel.: 386 720 486

Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážená,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 19. srpna 2009, týkající
se čerpání fondů EU v Jihočeském kraji, Vám sdělujeme následující:
Na OŘGP byly v minulém programovacím období administrována grantová schémata SROP a
jedno grantové schéma v rámci OP RLZ. Informace o těchto schématech přikládáme v příloze.
V novém programovacím období je Jihočeský kraj – OŘGP zprostředkujícím subjektem u 4
oblastí podpory v Prioritní ose 1 a 3. Bližší informace jsou na stránkách http://opvk.krajjihocesky.cz/index.php.

S pozdravem

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA GRANTOVÉ SCHÉMA CZ.04.1.03/3.3.03 OP RLZ
„Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“
Grantové schéma CZ.04.1.03/3.3.03 OP RLZ „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“
(dále jen GS) bylo od roku 2005 administrováno Oddělením řízení grantů a projektů
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zprostředkujícím a řídícím orgánem pro oblast podpory
3.3 bylo pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV).
Příspěvek z Evropského sociálního fondu na opatření 3.3 je 75 % celkových uznatelných
výdajů, příspěvek ze státního rozpočtu ČR činí 25 % celkových uznatelných výdajů.
Identifikace grantového schématu
Registrační číslo GS
CZ.04.1.03/3.3.03
Datum schválení GS
16.2.2005
Datum podpisu rozhodnutí
7.4.2005
Počet programů podpory
2 (A,B)
Období realizace GS
16.2.2005 - 31.12.2008
Počet výzev
3

V letech 2005 až 2008 byly vyhlášeny celkem 3 výzvy:
1. 16.5.2005 – 22.7.2005
2. 16.1.2006 – 10.3.2006
3. 29.6.2006 – 24.8.2006
Ve všech třech výzvách byl naplňován jak program podpory A (Rozvoj a zlepšení současné
nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených) a tak program B
(Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících
v oblasti dalšího profesního vzdělávání). Termín pro ukončení jednotlivých grantových
projektů, byl pro všechny 3 výzvy stejný, 30.6.2008 (později po schválení výjimky
nejpozději do 31.8.2008).
Celkem bylo předloženo 98 projektových žádostí, podpořeno bylo 28, všechny projekty byly
úspěšně ukončeny, více viz tabulka. Celkem bylo na tyto projekty vyplaceno 52 011 669,04
Kč. S tím, že do 30 kalendářních dnů od zavření smlouvy byla příjemci poskytnuta záloha ve
výši 25 % z celkové výše přidělené finanční podpory. Další finanční prostředky byly příjemci
poskytovány až po schválení uznatelných výdajů projektu, které byly zahrnuty v průběžné
žádosti o platbu, ovšem pouze do výše 90 %. Zbylých 10 % uznatelných výdajů bylo
proplaceno až po ukončení celého projektu po předložení závěrečné žádosti o platbu.
Alokace na GS (Kč)
Kontrahováno na GS (Kč)
Vyčerpáno na GP (Kč)
Vyčerpáno na GP (%)
Podpořených projektů (ks)

56 597 692,00
56 597 648,10
52 011 669,04
91,90
28

Celkem bylo na oddělení řízení grantů a projektů (dále jen OŘGP) zadministrováno 150
žádostí o platbu. V odůvodněních případech byla žádost o platbu ponížena o výdaje buď
nezpůsobilé nebo chybně doložené, více viz. tabulka.

Jihočeský kraj jako administrátor GS splnil svou povinnost provést veřejnosprávní kontrolu
na místě realizace projektu minimálně jednou během realizace projektu. V průběhu kontrolní
činnosti se podařilo řádně zkontrolovat 100 % projektů, tedy 28. Zjištěné nedostatky byly
převážně menšího charakteru a obvykle byly neprodleně odstraněny. Nedostatky se týkaly
obvykle nedůslednosti v publicitě. Nápravná opatření byla bez problémů akceptována.
Podstatné změny se týkaly zejména změn v rozpočtech, prodloužení délky realizací projektů a
změn názvů organizací konečných uživatelů.
Za celé GS byly cíle úspěšně naplněny. Řada monitorovacích indikátorů byla díky úspěšné
realizaci ze strany realizátorů projektů ještě převýšena oproti původnímu plánu.

Vypracovala: Ing. Dana Macková, 26.2.2009

Příjemce

Název projektu

Rozpočet
projektu

Vyčerpané
prostředky

KP projekt s.r.o.

Vytváření nového vzdělávacího programu DPV – Příprava a řízení projektů
financovaných ze strukturálních fondů EU

1 117 865,00

982 666,32

Střední škola, Centrum odborné přípravy
Novohradská občanská společnost
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
automobilní a technická

Vývoj nových programů DPV – rozvoj vzdělávací nabídky na Písecku
Vzdělávání pro Jihočeský venkov
Nové metody svařování
Nové středisko svařování

1 367 000,00
2 720 988,00
2 045 098,00
1 016 620,00

1 314 460,04
2 617 326,45
1 832 477,47
1 004 997,10

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a
zahradnická a Jazyková škola s právem státní
jazykové školy

Příprava lektorů, konzultantů a učitelů SOŠ veterinární a zemědělské v Českých
Budějovicích zajišťujících DPV v rámci celoživotního učení

1 446 550,00

1 439 766,03

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
SOŠ a SOU Písek, Střední odborná škola a střední
odborné učiliště, Písek

Poradenské, informační a školící rybářské centrum při VÚRH JU Vodňany

2 520 600,00

1 821 494,75

Projekt profesionál – vytvoření nových programů dalšího vzdělávání Písek

2 379 500,00

2 369 621,21

ISQ Praha, s.r.o.

Vývoj nového vzdělávacího programu pro manažery z malých a středních podniků
z Jihočeského kraje pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

1 041 555,00

1 026 104,61

Střední zemědělská škola Písek

DPV k rozvoji Písecka – tvorba a pilotní realizace modulárních vzdělávacích programů

6 188 300,00

5 697 569,28

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s

Audiovizuální technika a DPV

1 995 500,00

1 849 035,43

1 160 337,50

834 847,32

4 170 915,40
1 116 500,00
1 525 500,00

3 954 864,45
993 317,24
1 256 568,04

3 510 936,20

3 389 959,97

1 988 000,00

1 953 221,21

1 125 550,00

1 103 291,84

1 104 209,00
1 636 000,00

1 097 358,61
1 604 590,79

1 981 000,00

1 906 535,75

1 071 750,00
2 770 904,00
2 057 500,00
2 239 970,00

947 053,06
2 332 159,95
2 054 144,38
2 172 965,77

2 247 000,00

2 107 251,93

Národní vzdělávací fornd, o.p.s.
Attavena, o.p.s.
Centrum sociální pomoci Vodňany
Jihočeská rozvojová, o.p.s.
Český svaz greenkeeperů

Odborné vzdělávání v Evropě a využívání evropských vzdělávacích programů k podpoře
dalšího profesního vzdělávání v Jihočeském kraji
„O krok dál“ Komplexní vzdělávání lektorů IT a mobilní středisko ECDL
Sociální akademie
Vzdělávání lektorů a konzultantů
Vývoj a aplikace nových programů dalšího profesního vzdělávání v oblasti péče o
veřejnou zeleň a sportovní plochy

Střední průmyslová škola keremická

DPV v oboru průmyslový design
Vývoj specializovaných kurzů anglického jazyka prostřednictvím e-learningových
SPOHIA, tlumočnické a překladatelské služby s.r.o.
programů při aplikaci Evropského portfolia v rámci rozvoje a zlepšení současné nabídky
jazykových služeb společnosti SOPHIA
Jazz-com, s.r.o.
Zvyšování kompetence komunikace v hospodářské sféře v cizím jazyce
IREAS, institu pro strukturální politiku
Efektivní využívání informačních technologií nejen pro projektové manažery
E-learningové a kombinované vzdělávací programy dalšího profesního vzdělávání pro
Společnost radiologických asistentů České Budějovice
radiologické asistenty
Richard Ruman
Akademie J.A.Komenského oblast České Budějovice
V-studio
Soukromá vyšší odborná škola filmová s.r.o.
ORBIS VIRIDIS, o.p.s.

Vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky v sociálních službách
Další profesní vzdělávání strážníků Obecných a městských policií v Jihočeském kraji
DPV pro instalatéry
Videotrénik v profesním vzdělávání
Vývoj vzdělávacích programů pro odborné pracovníky v oblasti lesního hospodářství a
ochrany přírody

Příjemce

Název projektu

Rozpočet
projektu

Vyčerpané
prostředky

Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o.p.s.

Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů

1 944 000,00

1 553 058,87

Bedex, s.r.o.

Vývoj vzdělávacích modulů s ohledem na specifika MSP s počtem zaměstnanců do 25
osob

1 108 000,00

794 961,17

Zpracovala: Ing. Dana Macková, 26.2.2009

