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1. Údaje o projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Název projektu:

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru
nemovitostí ve Středočeském kraji

Číslo prioritní osy:

7.3

Celková výše finanční podpory:

3 313 656,81

Částka ESF:

2 816 608,28

Křížové financování:

0,00

Datum zahájení realizace projektu:

01.01.2014

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014
Číslo právního aktu
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření):

2311/REG/2013

2. Zpráva o udržitelnosti
Pořadové číslo zprávy:

4

Pořadové číslo MZ o
udržitelnosti:

1

Typ MZ:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Sledované období od:

01.01.2015

Sledované období do:

31.12.2015

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

29.02.2016

Doplňující informace k realizaci udržitelnosti:
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3. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
Název příjemce:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

IČ příjemce:

00025615

Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Drozda

Jméno:

Jiří

Titul před: Ing.

Titul za:

Telefon I:

226802349

Telefon II: 720255579

Email:

jiri.drozda@vugtk.cz

Fax:

Funkce:

vedoucí Odvětvového informačního střediska VÚGTK

Statutární zástupce:
Příjmení:

Raděj

Jméno:

Karel

Titul před: Ing.

Titul za:

CSc.

Telefon I:

226802302

Telefon II:

Email:

karel.radej@vugtk.cz

Fax:

284890056

Funkce:

ředitel VÚGTK

Jméno:

Jiří

Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti:
Příjmení:

Drozda

Titul před:

Titul za:

Telefon I:

+420720255579

Telefon II:

Email:

JIRI.DROZDA@VUGTK.CZ

Fax:

Funkce:

4. Popis udržitelnosti
(Celé klíčové aktivity, metodiky, kurzy atd., vše co v rámci udržitelnosti
zachováváte)
V rámci Souhrnné informace o realizaci projektu bylo stanoveno, že výstupy projektu budou používány i po
ukončení financování z ESF. V následujících letech povinné udržitelnosti se řešitelé zavázali uskutečnit alespoň
jedenkrát v roce každý z vytvořených modulů. V prvním roce udržitelnosti uskutečnit alespoň 18 školicích dnů, kdy
volba četnosti jednotlivých kurzů bude záviset na poptávce cílových skupin. Prováděné kurzy a semináře budou
dostupné pro účastníky Středočeského kraje i pro účastníky z ostatních krajů.
Dále se předpokládá provozovat webovou stránku projektu, kde jsou dostupné informace o projektu včetně všech
výsledků (jednotlivé přednášky a studijní materiály) volně ke stažení.
Nedílnou součástí udržitelnosti projektu je i zachování povinné publicity a to jak na všech dokumentech
(pozvánky, studijní materiály apod.), umístění logotypu a vlajky Evropské unie v přednáškových místnostech tak i
informace o financování projektu na úvod každého semináře.

5. Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům
(Jakým způsobem byly výstupy ve sledovaném období udržovány)

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 28.02.2016 19:48 Unikátní klíč: 2YvpQPMØØ4Ø1

Strana 3 z 6

Finální verze (VK-GP)
V rámci prvého roku udržitelnosti projektu byly realizovány následující kurzy a semináře:
KA 01 - modul dalšího vzdělávání pro geodety/zeměměřiče s odborným středoškolským vzděláním byl
uskutečněn od 15. 10. do 5. 11.2015. Na základě připomínek z pilotního ověřování byla probíraná témata
zorganizována do čtyř školicích dnů, z důvodů neochoty zaměstnavatelů uvolnit školené pracovníky na delší
dobu. Celkem byly provedeny 4 školicí dny. Kurzů se zúčastnili 4 účastníci z nichž 3 byli oprávnění (Středočeský
kraj).
KA 02 - vzdělávací modulu zaměřený na úspěšné složení zkoušky Úředně oprávněného inženýra byl uskutečněn
celkem 4x v termínech 20.- 22. ledna, 31.března - 2. dubna, 16.- 18. června a 24. - 26. listopadu. Celkem bylo
uskutečněno 12 školicích dnů. Konzultačních seminářů se celkem zúčastnilo 63 posluchačů z nichž 3 byli
oprávněnými uchazeči. Jak je patrno z počtu uchazečů je o tento seminář velký zájem. Proto bude i v
následujícím roce uspořádán alespoň 3x.
KA 3 - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání zaměřeného na zeměměřické inženýry je vzdělávací modul
zaměřený na další vzdělávání zeměměřičů, zaměstnanců firem, která se zabývají nemovitostmi, pozemky a byty v
souvislosti s věcnými břemeny; fyzickým a právnickým osobám, které se zabývají správou a převody nemovitého
majetku; zaměstnanci pozemkových úřadů, realitních kanceláří, bytových družstev a zaměstnancům státní správy
a místní samosprávy. Byly uspořádány čtyři semináře:
8. 10. 2015 - Pozemkové knihy,
15. 10. 2015 - Dálkový přístup,
20. 10. 2015 - Problematika věcných práv v novém Občanském zákoníku a vztah ke Katastrálnímu zákonu
3. 12. 2015 -Věcná břemena po rekodifikaci Občanského zákoníku
Seminářů se celkem zúčastnilo 132 posluchači, z nichž bylo 44 oprávněných uchazečů.
04 - vzdělávací modul pro zaměstnance stavebních firem a pracovníků v oblasti realit bez zeměměřického
vzdělání zaměřený na pracovníky realitních kanceláří, notáře a zaměstnance bankovních institucí poskytující
hypoteční úvěry a pracovníky stavebních firem. V průběhu řešení byl tento modul rozdělen do dvou samostatných
modulů 04-A Kurz pro zaměstnance stavebních firem a 04-B Kurz pro zaměstnance realitních firem. Pro oba
moduly byl uspořádány dvoudenní kurzy
2. - 3. prosince - 04-A Kurz pro zaměstnance stavebních firem a
18. - 19. listopadu - 04-B Kurz pro zaměstnance realitních firem.
Celkem byly uspořádány 4 přednáškové dny, kterých se zúčastnilo 15 posluchačů, z nichž byli 3 oprávnění
uchazeči.
05- vzdělávací modul pro úředníky státní správy a místní samosprávy zaměřený na úředníky státní správy a
místní samosprávy. V průběhu prvního roku udržitelnosti byl kurz zorganizován v měsíci listopadu (11.-12.
listopadu 2015). Celkem byly provedeny dva školící dny a kurzu se celkem zúčastnilo 8 posluchačů, z nichž bylo 6
ze Středočeského kraje.
V rámci prvního roku udržitelnosti projektu byly zorganizovány čtyři kurzy a 8 odborných seminářů. Celkem bylo
provedeno 26 školicích dnů, kterých se zúčastnilo celkem 225 posluchačů, z nichž bylo 60 posluchačů ze
Středočeského kraje.
Detailní přehled o uskutečnění jednotlivých seminářů a kurzů, včetně prezenčních listin, je uveden v příloze.
Během celého prvního roku povinné udržitelnosti projektu byly dodržovány prvky povinné publicity. Všechny
materiály byly označeny názvem projektu, logotypem projektu a v případě pozvánek na jednotlivé kurzy i informací
o spolufinancování projektu z ESF. Na úvod každého školicího dne byla posluchačům poskytnuta informace o
projektu, jeho cílech a jeho financování.
Byla funkční webová stránka projektu
Zopakováním všech vzdělávacích modulů v roce 2015 a uskutečněním více než 18 školicích dnů (uskutečněno 26
školicích dnů) byly splněny požadavky povinné udržitelnosti projektu.
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6. Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění
Na základě pilotního ověřování i ze zkušeností udržitelnosti projektu je nutné pro další období připravovat kurzy v
trvání maximálně 3 dnů. U delších kurzů je zřejmá neochota zaměstnavatelů uvolňovat své zaměstnance na delší
dobu, případně se zaměstnanci nemohou zúčastnit všech školicích dnů.
Kumulací více témat do jednoho dne sice vyřeší počet školicích dnů, kdy musí být zaměstnanec uvolněn z
pracovního procesu, ale na druhou stranu 3 výukové bloky po 3 až 4 přednáškách denně výrazně snižuje u
odpoledních přednášek pozornost posluchačů a tím i efektivitu školení.
Při organizaci jednotlivých kurzů je nutné brát na zřetel i ostatní vytížení lektorů a jejich zapojení do jiných
výzkumných projektů, řešených v rámci VÚGTK. Jednotlivé kurzy jsou sestaveny z přednášek několika lektorů a z
tohoto důvodu je nutné plánovat jednotlivé kurzy v dostatečném předstihu. Z tohoto důvodu byly všechny
vícedenní kurzy uskutečněny až v druhé polovině roku.

7. Přehled kontrol po ukončení projektu
8. Podstatné/nepodstatné změny
9. Přílohy
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10. Čestné prohlášení příjemce
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:
1.

Všechny informace v předložené Zprávě o udržitelnosti a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a
možných následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2.

Udržitelnost projektu je v souladu s podmínkami uvedenými v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/ /Smlouvě o realizaci GP/jiného právního aktu;

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

Ing. Karel Raděj CSc.

Funkce v organizaci:

ředitel VÚGTK

Místo a datum:
Podpis a razítko:

Poznámky:

*) Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy o udržitelnosti přiloženo její pověření od
statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci grantového projektu/jiném
právním aktu.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Zprávě o udržitelnosti. .
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