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Návrh rozhodnutí o poskytnutí neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu
Vyú tování ú elových dotací poskytnutých ministerstvem školství, mládeže
a t lovýchovy v roce 2007 na základ rozhodnutí
Rozhodnutí:
1.

Výše poskytnuté dotace
Poskytnuté neinvesti ní prost edky

,-K

Z toho: Mzdové prost edky (platy, pojistné
sociálního a zdravotního pojišt ní,
DPP, DP , smlouvy dle autorského
zákona, p ípadn FKSP). Rozepište
dle položek uvedených v rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
ONIV
c e l k e m poskytnuto

2.

Vyú tování dotace
erpané neinvesti ní prost edky

Z toho: Osobní náklady (platy, pojistné
sociálního a zdravotního pojišt ní,
DPP, DP , smlouvy dle autorského
zákona, p ípadn FKSP). Rozepište
dle položek uvedených v rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
ONIV
celkem

erpáno

3.

Rozdíl – nevy erpané finan ní
prost edky z poskytnuté dotace

4.

Celkové skute
projekt

5.

Procentuální erpání dotace z celkových skute

vynaložené náklady na

náklad na projekt

Strana 1

vynaložených

íloha 2 a)
k . j. 1606/2007-51
Návrh rozhodnutí o poskytnutí neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu
6.

ehled o kofinancování projektu
ástka (v jaké výši)

Zdroje kofinancování (vlastní zdroje,
název organizace poskytující další
prost edky na projekt)

Celkem
7.

Místo uložení doklad :
Datum vyú tování:
Zpracoval:
Telefon:

......................
razítko a podpis
pov eného zástupce organizace
Stanovisko revizního orgánu (p íp. pracovník pov ených kontrolou)
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ehled o úhradách plateb - Neinvesti ní prost edky
Rozhodnutí:
i vyú tování dotace postupujte podle položek rozpo tu, který jste uvedli v žádosti o poskytnutí
dotace, konkrétn ve druhém sloupci- dotace MŠMT. Níže uvedenou tabulku lze p evést a vyplnit i
v excelu..

Položka dle
rozpo tu
v žádosti o
dotaci

íslo dokladu *

erpání celkem
*) podle ú etní evidence
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Záv re ná zpráva o projektu realizovaném v roce 2007
Záv re nou zprávu odešlete spolu s vyú továním. Zpráva se nevypl uje do
edepsaného formulá e, zpracování záv re né zprávy je vzhledem k r znorodosti
projekt velmi individuální. P i zpracování zprávy však nezapome te uvést:
Název projektu:
Rozhodnutí íslo:
Tematický okruh:
Po et p ímých beneficient projektu (uve te po et celkem a pak prosím stru
popište blíže cílovou skupinu, které byl projekt užite ný a zd vodn te v em):
Po et nep ímých beneficient projektu (uve te po et celkem a pak prosím stru
popište skupinu, které byl projekt užite ný a zd vodn te v em):
Záv re ná zpráva dále obsahuje:
Vyhodnocení cíl projektu (ve vztahu k cíl m uvedeným v žádosti o poskytnutí
dotace), do jaké míry se Vám poda ilo cíle naplnit, bu te konkrétní
Informace o realizovaných aktivitách (ve vztahu k aktivitám uvedeným
v žádosti), popište realizované aktivity, vyhodno te jejich efektivitu, uve te
po et ú astník ….
Nepoda ilo se realizovat (ve vztahu k aktivitám uvedeným v žádosti) –
informace o vratce ásti dotace vzhledem k nerealizovaným aktivitám
Využité kontrolní mechanizmy a výstupy z evaluace
Personální zajišt ní aktivit v rámci projektu (kvalifikovanost)
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