
Version 3, 02.10.2008
 

ANNEX 2 to Commission Decision modifying Decision C(2007) 1509 of 10 April 2007 adopting the FP7 model grant agreement and Commission Decisions C(2007) 1625 and C(2007) 1635 of 16 April 2007 adopting the "ERC grant agreement" and the model grant agreements for Marie Curie actions 
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(A)+(B)+(C)+(D)+(E)VTR                     
(A)

Podpora
(C)

Riadenie 
(D)

Ostatné                  
(E)

7RP - dohoda o grante - príloha VI - spojenie kolaboratívneho projektu a koordinačnej a podpornej akcie 

V prípade 3. strany
prepojte s 
príjemcom 

Súhrnná finančná správa - Spojenie kolaboratívneho projektu a koordinačnej a podpornej akcie

Úprava
(áno/nie)

Schéma financovania

Projekt č.

Príjemca č. Organizácia
 skrátený názov

do:

Koordinácia                       (B)
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Projekt č. Schéma 
financovania

Skratka projektu
Obdobie od dd/mm/rr Áno/Nie

do dd/mm/rr

Obchodný názov čč
Skrátený názov organizácie čč

%

VTR
(A)

Koordinácia (B) Podpora       
(C)

Riadenie 
(D)

Ostatné 
(E)

SPOLU             
(A+B+C+D+E)

Osobné náklady
Subdodávky
Ostatné priame náklady
Nepriame náklady *
Náklady na prístup
Deklarované jednorazové 
sumy/paušálna sadzba/stupnica 
jednotkových nákladov

Spolu
Maximálny príspevok ES
Požadovaný príspevok ES

Áno/Nie

Ak áno, uveďte sumu (v EUR)

Vznikol z predfinancovania, ktoré ste dostali, nejaký úrok podľa článku II.19? Áno/Nie
Ak áno, uveďte sumu (v EUR)

4- Osvedčenie o metodike 
Áno/Nie

Áno/Nie

Meno audítora

5- Osvedčenie o finančných výkazoch 

Áno/Nie

Meno audítora

Pečiatka príjemcu

     Financovanie aktivít v oblasti VTR v % (A)

Deklarujete priemerné osobné náklady podľa článku II.14.1?

V prípade paušálnej sadzby pri 
nepriamych nákladoch uveďte %

3- Deklarovanie úrokov získaných z predfinancovania (vyplní iba koordinátor )

1- Deklarácia o oprávnených nákladoch/jednorazovej sume/paušálnej sadzbe/stupnici jednotkových nákladov (v EUR)

Druh aktivity

2- Deklarovanie príjmov
Dostali ste  od tretích strán bezplatne nejaké finančné prevody alebo príspevky v podobe vecného plnenia alebo vznikli na 
základe projektu nejaké príjmy, ktoré by sa mohli pokladať za príjem podľa článku II.17 dohody o grante?

* Nepriame náklady týkajúce sa:
- "koordinačných" a "podporných" aktivít sa nahrádzajú do výšky najviac 7% priamych oprávnených nákladov súvisiacich s týmito aktivitami bez  priamych oprávnených nákladov na zmluvy o subdodávkach a nákladov zdrojov poskytnutých tretími 
stranami, ktoré sa nepoužívajú v priestoroch príjemcu,
- aktivít "VTR", "riadiacich" a "ostatných" aktivít sa nahrádzajú pri sadzbách predpokladaných v článku II.15 ods. 2 písm. a), b) a c) dohody o grante.

Je k tomuto finančnému výkazu priložené osvedčenie o finančných výkazoch vystavené nezávislým audítorom podľa článku II.4 
ods. 4?

Existuje osvedčenie o metodike vystavené nezávislým audítorom a uznané Komisiou podľa článku II.4 ods. 4?

Náklady na osvedčenie (v EUR), ak sa 
účtujú na základe tohto projektu

Dátum a podpis

Meno(-á) osoby (osôb) splnomocnenej(-ých) podpísať tento finančný výkaz 

6- Čestné vyhlásenie príjemcu 

Čestne vyhlasujeme, že:
- deklarované náklady priamo súvisia so zdrojmi použitými na dosiahnutie cieľov projektu a vzťahuje sa na ne definícia oprávnených nákladov uvedenú v 
článkoch II.14 a II.15  dohody o grante a prípadne v prílohe III a článku 7 (osobitné doložky) dohody o grante;

- deklarované príjmy sú jediné bezplatné finančné prevody alebo príspevky v podobe vecného plnenia od tretích strán a jediný príjem vytvorený v rámci 
projektu, ktorý by sa mohol pokladať za príjem podľa článku II.17 dohody o grante;

- deklarované úroky sú jediné úroky získané z predfinancovania, na ktoré sa vzťahuje definícia uvedená v článku II.19 dohody o grante;

- na zdôvodnenie tu deklarovaných informácií existuje úplná podporná dokumentácia. Poskytne sa na žiadosť Komisie alebo v prípade auditu vykonávaného 
Komisiou a/alebo Dvorom audítorov, a/alebo ich splnomocnenými zástupcami.

Náklady na osvedčenie (v EUR)

7RP - Dohoda o grante - príloha VI - spojenie kolaboratívneho projektu a koordinačnej a podpornej akcie

čččččč

Príjemca č.

Ide o úpravu predchádzajúceho výkazu? 

Formulár C -  Finančný výkaz (vyplní každý príjemca)

Spojenie kolaboratívneho projektu  a koordinačnej 
a podpornej akcie 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Identifikačný kód účastníka
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Projekt č. Režim financovania

Skratka projektu
Obdobie od dd/mm/rr Áno/Nie

do dd/mm/rr

Obchodný názov tretej strany čč
Skrátený názov organizácie tretej strany čč

%

VTR
(A)

Koordinácia (B) Podpora        
(C)

Správa 
(D)

Ostatné 
(E)

SPOLU             
(A+B+C+D+E)

Osobné náklady
Subdodávky
Ostatné priame náklady
Nepriame náklady.*
Prístupové náklady
Deklarované jednorazové 
sumy/paušálna 
sadzba/stupnica jednotkových 
nákladov

Spolu 
Maximálny príspevok ES
Požadovaný príspevok ES

Áno/Nie

Ak áno, uveďte sumu (v EUR)

Vznikol z predfinancovania, ktoré ste dostali, nejaký úrok podľa článku II.19 ? Áno/Nie
Ak áno, uveďte sumu (v EUR)

4. Osvedčenie o metodike
Áno/Nie

Áno/Nie

Meno audítora

5- Osvedčenie o finančných výkazoch

Áno/Nie

Meno audítora

Pečiatka tretej strany

7RP - Dohoda o grante - Príloha VI - Kombinácia projektu spolupráce a koordinačnej a podpornej akcie

čččččč

Pracuje pre príjemcu a je prepojená s príjemcom č.

Ide o úpravu predchádzajúceho výkazu?  

Formulár C - Finančný výkaz (vyplní tretia strana)  Uplatňuje sa iba vtedy, ak sa používa osobitná doložka č. 10

Kombinácia projektu spolupráce a koordinačnej a 
podpornej akcie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Identifikačný kód účastníka (PIC)

Dátum a podpis

Meno(-á) osoby (osôb) splnomocnenej(-ých) podpísať tento finančný výkaz

6- Čestné vyhlásenie príjemcu

Čestne vyhlasujeme, že:
- deklarované náklady sú priamo spojené so zdrojmi použitými na dosiahnutie cieľov projektu a vzťashuje sa na ne definícia oprávnených nákladov uvedená v 
článkoch II.14 a II.15 dohody o grante a prípadne v prílohe III a článku 7 (osobitné doložky) dohody o grante;

- deklarované príjmy sú jediné bezplatné finančné prevody alebo príspevky v podobe vecného plnenia od tretích strán a jediný príjem vytvorený v rámci projektu, ktorý 
by sa mohol pokladať za príjem podľa článku II.17 dohody o grante;

- deklarované úroky sú jediné úroky získané z predfinancovania, na ktoré sa vzťahuje definícia uvedená v článku II.19 dohody o grante;

- na zdôvodnenie tu deklarovaných informácií existuje úplná podporná dokumentácia. Poskytne sa na žiadosť Komisie a v prípade auditu vykonávaného Komisiou 
a/alebo Dvorom audítorov, a/alebo ich oprávnenými zástupcami.

Náklady na osvedčenie (v EUR)

Je k tomuto finančnému výkazu priložené osvedčenie o finančných výkazoch vystavené nezávislým audítorom podľa článku II.4.4 ?

Existuje osvedčenie o metodike vystavené nezávislým audítorom a uznané Komisiou podľa článku II.4.4 ?

Náklady na osvedčenie (v EUR), ak sa účtujú na 
základe tohto projektu

Financovanie v % aktivít v oblasti VTR (A)

Deklarujete priemerné osobné náklady podľa článku II.14.1 ?

V prípade paušálnej sadzby pri nepriamych 
nákladoch uveďte %

3- Deklarácia úroku pripísaného na základe predbežného financovania (vyplní len koordinátor  )

1- Deklarácia o oprávnených nákladoch/jednorazovej sume/paušálnej sadzbe/stupnici jednotkových nákladov (v EUR)

Druh aktivity

2- Deklarovanie príjmov
Dostali ste od tretích strán bezplatne nejaké finančné prevody alebo príspevky v podobe vecného plnenia alebo vznikli na základe projektu 
nejaké príjmy, ktoré by sa mohli pokladať za príjem podľa článku II.17 dohody o grante?

* Nepriame náklady vzťahujúce sa na:
- „Koordinačné“ a „podporné“ činnosti sa uhrádzajú do výšky najviac 7 % priamych oprávnených nákladov súvisiacich s týmito činnosťami s vylúčením priamych oprávnených nákladov na subdodávanie a nákladov na zdroje, ktoré 
sprístupnili tretie stranay a ktoré sa využívajú v priestoroch príjemcu,
- „RTD“, „riadiace“ a „iné“ činnosti sa uhrádzajú v súlade s rôznymi možnosťami, ktoré sa predpokladajú v článku II.15.2 a), b) a c) dohody o grante.
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