
 

FINANČNÍ KONTROLA PROJEKTU  
ERASMUS+ KA229 

VÝZVA 2018 

Číslo smlouvy: 2018-1-CZ01-KA229-048044_1 
Název instituce: Církevní gymnázium v Kutné Hoře  
Projektové období dle smlouvy: 1.9.2018- 31.12.2020 
Projektové období v závěrečné 
zprávě (liší-li se od období výše) - 

Celkový počet partnerů dle 
smlouvy: 2 

Celkový počet partnerů dle 
závěrečné zprávy: 2 Seznam partnerů ve zprávě je 

shodný se smlouvou: ANO 

Komentář:  
 

ROZPOČET  

Rozpočtové kategorie poskytované na základě jednotkových příspěvků: 

Projektové řízení a organizace  
(EUR): 
 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

12000,00 12000,00 12000,00 

Mezinárodní projektová setkání 
(EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

0 0 0 

Mzdové náklady na tvorbu 
zásadních výstupů (EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

0 0 0 

Organizace diseminačních akcí 
(EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

0 0 0 

Náklady na vzdělávací aktivity 
(EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

Cestovní náklady (EUR): 7 425,00 
 

4 125,00 
 

4 125,00 
 

Pobytové náklady (EUR): 10 134,00 
 

5 862,00 
 

5 862,00 
 

Mimořádné náklady na 
cestu(EUR): 

0 0 0 

Rozpočtové kategorie poskytované na základě skutečně vynaložených nákladů: 

Smlouva Požadováno v ZZ*: Uznáno: 



 

Náklady na účastníky se 
specifickými potřebami  
(EUR): 

0 0 0 

Mimořádné náklady  
(EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

0 0 0 

*ZZ – závěrečná zpráva 
 
SHRNUTÍ FINANČNÍ KONTROLY: 
 

Přidělený grant dle smlouvy: 
 29559,00 EUR 

Záloha: 
 23647,20 EUR 

Požadovaný grant v EUR: 
 21987,00 EUR 

Celkové uznatelné náklady v EUR – 
konečná výše grantu: 
 

21987,00 EUR 

Doplatek: 
 ,00 EUR 

Vratka: 
 -1660,20  EUR 

Komentář:  
 
 
 
Žadatel byl vyzván ke kontrole kopií dokladů            ANO            NE 
 
 
OBSAHOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTU 
 

Počet bodů 95 

O obsahovém hodnocení prosím informujte své partnerské organizace 
 
Zaměření projektu, do kterého byla zapojena česká škola jako koordinátor a španělská škola jako 
partner je relevantní Klíčové akci 2 a odpovídá zvoleným prioritám, které se v průběhu projektu 
nijak nezměnily. Všechny plánované cíle byly ve větší míře naplněny, a to i přesto, že poslední dvě 
setkání žáků a učitelů kvůli epidemii Covid-19 se nemohla uskutečnit, veškeré plánované aktivity 
ale proběhly on-line.  Celkově je zpráva vypracována velmi dobře, text ve většině případů 
podrobně doplňuje informace z žádosti. Mezinárodní rozměr projektu byl obhájen. 
Uskutečněné projektové aktivity jsou v souladu s těmi, které jsou uvedeny v žádosti o grant. Hodně 
detailů bylo oproti žádosti poskytnuto v rámci časového rozvržení (Timetable) k projektovým 
aktivitám mezi schůzkami. Co se týká zahraničních mobilit (C1 až C3), tak byly obsahově až na 



 

drobné změny v pořádku, ke všemu jsou přiloženy relevantní webové odkazy. Výběr studentů byl 
oproti žádosti popsán s uvedením konkrétních výběrových kritérií. 
Projektový tým partnerských institucí spolupracoval dobře, na obou školách byla ustanovena 
Komise Erasmus. Úkoly plnili většinou všichni dobře podle plánu. Nesetkali se s žádnými 
problémy kromě výše zmíněných dvou mobilit, které se nemohly uskutečnit. V žádosti se uvádí, že 
bude využíván eTwinning a zpráva to v dostatečném rozsahu potvrzuje, navíc byl využit portál 
E+PRP.  
Závěrečná část věnující se dopadu a diseminaci je vypracována velmi dobře. Dopad na všechny 
cílové skupiny souhlasí s žádostí, totéž je i v oblasti vlivu projektu na místní, regionální, národní a 
evropské úrovni – vzhledem k tomu, že se jedná o školy pod sítí UNESCO. Bohaté diseminační 
aktivity dokládají dobře zvládnuté šíření informací o projektu. Odkazy na webové stránky škol, 
projektový blog, sociální sítě, odkazy na novinové články jsou aktuální a poskytují dostatek 
informací k projektu. Udržitelnost projektu je představena na dobré úrovni, obě školy plánují další 
spolupráci. Hodnocení úspěšnosti projektu bylo dodrženo podle plánu, zahrnuje několik možností a 
část z nich je i skutečně měřitelná. Mohlo by být doplněno, zda a případně jak probíhala čtvrtletní 
hodnocení. 
 
  
Podpis:  
  
__________________________________ 
Dana Vojtěchová 
Finanční referent oddělení kontroly projektů  
Praha, dne: 22..3.2021 
 


