Žádost o platbu
Informace o projektu
Název projektu
Registrační číslo projektu
Číslo Opatření VŘ Sekce IV
Název příjemce
Informace o žádosti o platbu
Číslo žádosti o platbu
Číslo verze žádosti o platbu
Závěrečná žádost (ano/ne)
Typ žádosti
Číslo bankovního účtu

ex-post

Předpokládané výdaje
Předpokládané celkové výdaje
Předpokládané celkové způsobilé výdaje (CZV)
z toho investiční
z toho neinvestiční
Požadovaná částka dotace celkem
z toho investiční
z toho neinvestiční
Skutečné příjmy
Zdůvodnění žádosti o platbu:

Přílohy:
1 Podklady pro vyúčtování:
a) soupiska účetních dokladů (včetně dokladů do hodnoty 10 000 Kč)
b) soupisky mzdových výdajů, cestovních náhrad, odpisů a režijních nákladů
c) pracovní výkazy
d) přehled čerpání způsobilých výdajů
2 kopie pracovních smluv, pracovních náplní, kopie platových/mzdových výměrů
kopie účetních dokladů v hodnotě nad 10 000 Kč na již uskutečněné způsobilé výdaje (včetně
3 zálohových faktur k dosud nevyúčtovaným platbám)
4
5
6
7

verze 1.0

kopie dokladů o úhradě způsobilých výdajů v hodnotě nad 10 000 Kč (výpisy z bankovního účtu,
pokladní doklady)
kopie dodavatelských smluv a objednávek
doklady o zaúčtování účetních případů
další relevantní podklady

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že
- všechny mnou uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé a úplné a že žádost o platbu je založena na
výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s
ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich
jsou rozepsány na jednotlivé položky
- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům
účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce
- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v
případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi
nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených
prostředků
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem příjemce:
Místo a datum:
Podpis a razítko:

verze 1.0

