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 7RP – grantová dohoda – příloha VI – koordinační a podpůrné akce

V případě 3. strany
propojte s 
příjemcem

Souhrnná finanční zpráva – koordinační a podpůrné akce – vyplní koordinátor

Úprava
(ano/ne)

Režim financování

Č. projektu

Č. příjemce

Demonstrace
(B)Zkrácený

 název organizace

Akronym projektu do 

Řízení 
(D) Další  (E)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příspěvek ES požadovaný na období pro předkládání zpráv (v EUR)

Celkem 
(C)+(D)+(E)

CELKEM

Typ činnosti

VTR          (A) Koordinace/Podpora 
(C)
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Č. projektu Režim financování
Akronym projektu

Období od dd/mm/rr
do dd/mm/rr

Oficiální název
Zkrácený název organizace

VTR
(A)

Demonstrace
(B)

Koordinace/Podpor
a

(C)

Řízení 
(D)

Další 
(E)

Osobní náklady
Subdodávky
Jiné přímé náklady
Nepřímé náklady

 Maximální náhrada nepřímých nákladů

Deklarované paušální částky / pevná sazba / sazebník 
jednotkových nákladů

Celkem
Maximální příspěvek ES
Požadovaný příspěvek ES

Pokud ano, uveďte částku (v EUR)

Vzešel z předběžného financování, které jste obdrželi, nějaký úrok podle článku II.19?
Pokud ano, uveďte částku (v EUR)

4 - Osvědčení o metodice

Jméno auditora

5 - Osvědčení o finančních výkazech

Jméno auditora

Razítko příjemce

7RP - grantová dohoda - příloha VI - Koordinační a podpůrné akce

čččččč

Č. příjemce

Jedná se o úpravu předchozího výkazu?   

Formulář C -   finanční výkaz (vyplní každý příjemce)

Koordinační a po
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Identifikační kód účastníka

Datum a podpis

Jméno osoby nebo osob oprávněných k podpisu tohoto finančního výkazu

6 - Čestné prohlášení příjemce

Prohlašujeme na svou čest, že:
- náklady deklarované výše přímo souvisejí se zdroji použitými k dosažení cílů projektu a spadají do definice způsobilých nákladů uvedené v článcích II.14 a II.15 granto
příloze III a článku 7 (zvláštní doložky) grantové dohody,

- příjmy deklarované výše jsou jedinými finančními převody nebo příspěvky ve formě věcného plnění poskytnutými bezplatně třetími stranami a jediným příjmem z projek
příjem podle článku II.17 grantové dohody,

- úrok deklarovaný výše je jediným výnosem z předběžného financování, který spadá do definice článku II.19 grantové dohody,

- existuje úplná podkladová dokumentace, která odůvodňuje informace zde deklarované. Bude poskytnuta na žádost Komise v případě auditu Komise nebo Účetního dv
zástupců.

Náklady na osvědčení (v EUR)

Je k tomuto finančnímu výkazu připojeno osvědčení o finančních výkazech poskytnuté nezávislým auditorem podle článku II.4.4?

Existuje osvědčení o metodice poskytnuté nezávislým auditorem a schválené Komisí podle článku II.4.4?

Náklady na osvědčení (v EUR), jsou-li 
účtovány v rámci tohoto projektu

% financování činností VTR (A)

Deklarujete průměrné osobní náklady podle článku II.14.1?

V případě pevné sazby nepřímých nákladů 
uveďte %

3 - Prohlášení o výnosu z předběžného financování (vyplní pouze koordinátor )

1 - Prohlášení o způsobilých nákladech / paušální částce / pevné sazbě / sazebníku jednotkových nákladů (v EUR)

Typ činnosti

2 - Prohlášení o příjmech
Získali jste od třetích stran bezplatně jakékoli finanční převody nebo příspěvky ve formě věcného plnění nebo vzešel z projektu jakýkoli příjem, který by bylo možné 
považovat za příjem podle článku II.17 grantové dohody?
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ano/ne

čč
čč

%

CELKEM             
(C+D+E)

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

odpůrné akce

ové dohody, popřípadě 

ktu, který lze považovat za

vora nebo jejich oprávněnýc
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Č. projektu Režim financování
Akronym projektu

Období od dd/mm/rr
do dd/mm/rr

Oficiální název 3. strany
Zkrácený název organizace 3. strany

VTR
(A)

Demonstrace
(B)

Koordinace/Podpor
a

(C)

Řízení 
(D)

Další 
(E)

Osobní náklady
Subdodávky
Jiné přímé náklady
Nepřímé náklady

 Maximální náhrada nepřímých nákladů

Deklarované paušální částky / pevná sazba / sazebník 
jednotkových nákladů

Celkem
Maximální příspěvek ES
Požadovaný příspěvek ES

Pokud ano, uveďte částku (v EUR)

Vzešel z předběžného financování, které jste obdrželi, nějaký úrok podle článku II.19?
Pokud ano, uveďte částku (v EUR)

4 - Osvědčení o metodice

Jméno auditora

5 - Osvědčení o finančních výkazech

Jméno auditora

Razítko třetí strany

% financování činností VTR (A)

Deklarujete průměrné osobní náklady podle článku II.14.1?

V případě pevné sazby nepřímých nákladů 
uveďte %

3 - Prohlášení o výnosu z předběžného financování (vyplní pouze koordinátor )

1 - Prohlášení o způsobilých nákladech / paušální částce / pevné sazbě / sazebníku jednotkových nákladů (v EUR)

Typ činnosti

2 - Prohlášení o příjmech
Získali jste od třetích stran bezplatně jakékoli finanční převody nebo příspěvky ve formě věcného plnění nebo vzešel z projektu jakýkoli příjem, který by bylo možné 
považovat za příjem podle článku II.17 grantové dohody?

Je k tomuto finančnímu výkazu připojeno osvědčení o finančních výkazech poskytnuté nezávislým auditorem podle článku II.4.4?

Existuje osvědčení o metodice poskytnuté nezávislým auditorem a schválené Komisí podle článku II.4.4?

Náklady na osvědčení (v EUR), jsou-li 
účtovány v rámci tohoto projektu

Datum a podpis

Jméno osoby nebo osob oprávněných k podpisu tohoto finančního výkazu

6 - Čestné prohlášení třetí strany

Prohlašujeme na svou čest, že:
- náklady deklarované výše přímo souvisejí se zdroji použitými k dosažení cílů projektu a spadají do definice způsobilých nákladů uvedené v článcích II.14 a II.15 granto
příloze III a článku 7 (zvláštní doložky) grantové dohody,

- příjmy deklarované výše jsou jedinými finančními převody nebo příspěvky ve formě věcného plnění poskytnutými bezplatně třetími stranami a jediným příjmem z projek
příjem podle článku II.17 grantové dohody,

- úrok deklarovaný výše je jediným výnosem z předběžného financování, který spadá do definice článku II.19 grantové dohody,

- existuje úplná podkladová dokumentace, která odůvodňuje informace zde deklarované. Bude poskytnuta na žádost Komise v případě auditu Komise nebo Účetního dv
zástupců.

Náklady na osvědčení (v EUR)

7RP - grantová dohoda - příloha VI - Koordinační a podpůrné akce

čččččč

Pracuje pro příjemce  (a je spojen s příjemcem) č.

Jedná se o úpravu předchozího výkazu?   

Formulář C -  finanční výkaz (vyplní pouze třetí strana)  Použitelné pouze v případě využití zvláštní doložky č. 10

Koordinační a po
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Identifikační kód třetí strany (PIC)
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CELKEM             
(C+D+E)

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ové dohody, popřípadě v 

ktu, který lze považovat za
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