
 Version 2, 02.10.2008

nnnnnn Jelentéstételi 
időszak kezdete nn/hh/éé nn/hh/éé Oldal 1/1

ktcs

Összesen Max. EK-
hozzájárulás Összesen Max. EK-

hozzájárulás Összesen Max. EK-
hozzájárulás Összesen Max. EK-

hozzájárulás Összesen Max. EK-
hozzájárulás Összesen Max. EK-

hozzájárulás Bevételek Kamat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Hetedik keretprogram - Támogatási megállapodás - VI. melléklet - Koordinációs és támogatási cselekvés

Harmadik fél 
esetében: a 

kedvezményezett, 
amelyhez 

kapcsolódik

Összefoglaló pénzügyi jelentés - Koordinációs és támogatási cselekvés - a koordinátornak kell kitöltenie

Kiigazítás
(Igen/Nem)

Finanszírozási rendszer

A projekt 
száma

Kedvezmé
nyezett 
száma

Demonstráció
(B)Szervezet

rövidített neve

A projekt címe rövidítve Jelentéstételi 
időszak vége

Igazgatás 
(D) Egyéb (E)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A jelentéstételi időszakra igényelt EK-hozzájárulás (€-ban)

Összesen 
(C)+(D)+(E)

ÖSSZESEN

A tevékenység típusa

KTF          (A) Koordináció/Támogatás 
(C)
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A projekt száma Finanszírozási 
rendszer

A projekt címe rövidítve
Időszak kezdete nn/hh/éé

Időszak vége nn/hh/éé

A szervezet hivatalos neve
A szervezet rövidített neve

KTF
(A)

Demonstráció
(B)

Koordináció/ 
Támogatás

(C)

Igazgatás
(D)

Egyéb 
(E)

Személyi költségek
Alvállalkozói szerződések
Egyéb közvetlen költségek
Közvetett költségek

Közvetett költségek max. visszatérítése

Közölt 
átalányösszeg/átalányfinanszírozás/egységre 
vetített költségskála

Összesen
Maximális EK-hozzájárulás
Igényelt EK-hozzájárulás

Ha igen, adja meg az összeget (€-ban)

Eredményezett-e az Önöknek adott előfinanszírozás a II.19. cikk szerinti kamatot?
Ha igen, adja meg az összeget (€-ban)

4. Módszertanra vonatkozó igazolás

A pénzügyi ellenőr neve

5. Pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolás

A pénzügyi pénzügyi ellenőr neve

A kedvezményezett bélyegzője
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A kedvezményezett száma

Korábbi kimutatás kiigazításáról van szó?

C. formanyomtatvány - Pénzügyi kimutatás (minden egyes kedvezményezettnek ki kell töltenie)

Koordinációs és tám

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A résztvető azonosító kódja (PIC)

Keltezés és aláírás

E pénzügyi kimutatás aláírására jogosult személy(ek) neve

6. A kedvezményezett megerősítő nyilatkozata

A közölt adatok valódiságát megerősítve kijelentjük, hogy:
- a fent közölt költségek közvetlenül a projekt céljainak eléréséhez használt erőforrásokhoz kapcsolódnak és a támogatási megállapodás II.14. és II.15. cikkében, illetve 
megállapodás III. mellékletében és 7. cikkében (külön kikötések) meghatározott támogatható költségeknek minősülnek;

- a fent közölt bevételeken kívül nem volt más, harmadik felektől ellenszolgáltatás nélkül kapott pénzbeni vagy természetbeni juttatás vagy a projektből származó jövede
megállapodás II.17. cikke szerint bevételnek minősülne;

- a fent közölt kamaton kívül nem volt az előfinanszírozásból származó más, a támogatási megállapodás II.19. cikkében szereplő meghatározás szerinti kamat;

- hiánytalan dokumentációval rendelkezünk a fent közölt adatok igazolására. A Bizottság kérésére, illetve pénzügyi ellenőrzés esetén a dokumentációt a Bizottság és/va
meghatalmazottjaik rendelkezésére bocsátjuk.

Az igazolás költsége (€-ban)

Van-e független pénzügyi ellenőr által kiállított és a pénzügyi kimutatáshoz csatolt, a II.4. cikk 4. bekezdése szerinti igazolása e pénzügyi kimutatásra vonatkozóan?

Van-e független pénzügyi ellenőr által kiállított és a Bizottság által elfogadott, a II.4. cikk 4. bekezdése szerinti igazolása a módszertanra vonatkozóan?

Az igazolás költsége (€-ban), ha a projekt 
keretében el kívánja számolni

Finanszírozási % KTF-tevékenységekhez (A)

Kíván-e a II.14. cikk 1. bekezdése szerint személyi átalányköltséget bejelenteni?

Közvetett költségek átalányfinanszírozása 
esetén adja meg a százalékos arányt

3. Nyilatkozat az előfinanszírozásból származó kamatról (csak a koordinátornak kell kitöltenie)

1. Nyilatkozat a támogatható költségekről/átalányösszegről/átalányfinanszírozásról/egységre vetített költségskáláról (€-ban)

A tevékenység típusa

2. Nyilatkozat a bevételekről 
Kapott-e harmadik felektől ellenszolgáltatás nélkül bármilyen pénzbeni vagy természetbeni juttatást, vagy volt-e a projektből olyan jövedelme, amely a támogatási 
megállapodás II.17. cikke szerint bevételnek minősül?
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Igen/Nem

nn
nn

%

ÖSSZESEN           
(C+D+E)

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

mogatási cselekvés

adott esetben a támogatá

elem, amely a támogatá

gy a Számvevőszék és/va
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A projekt száma Finanszírozási 
rendszer

A projekt címe rövidítve
Időszak kezdete nn/hh/éé
Időszak vége nn/hh/éé

A harmadik fél hivatalos neve

A harmadik fél rövidített neve

KTF
(A)

Demonstráció
(B)

Koordináció/
Támogatás

(C)

Igazgatás
(D)

Egyéb 
(E)

Személyi költségek
Alvállalkozói szerződések
Egyéb közvetlen költségek
Közvetett költségek

Közvetett költségek max. visszatérítése

Közölt 
átalányösszeg/átalányfinanszírozás/egységre 
vetített költségskála

Összesen
Maximális EK-hozzájárulás
Igényelt EK-hozzájárulás

Ha igen, adja meg az összeget (€-ban)

Eredményezett-e az Önöknek adott előfinanszírozás a II.19. cikk szerinti kamatot?
Ha igen, adja meg az összeget (€-ban)

4. Módszertanra vonatkozó igazolás

A pénzügyi ellenőr neve

5. Pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolás

A pénzügyi ellenőr neve

A harmadik fél bélyegzője

Finanszírozási % KTF-tevékenységekhez (A)

Kíván-e a II.14. cikk 1. bekezdése szerint személyi átalányköltséget bejelenteni?

Közvetett költségek átalányfinanszírozása 
esetén adja meg a százalékos arányt

3. Nyilatkozat az előfinanszírozásból származó kamatról (csak a koordinátornak kell kitöltenie)

1. Nyilatkozat a támogatható költségekről/átalányösszegről/átalányfinanszírozásról/egységre vetített költségskáláról (€-ban)

A tevékenység típusa

2. Nyilatkozat a bevételekről 
Kapott-e harmadik felektől ellenszolgáltatás nélkül bármilyen pénzbeni vagy természetbeni juttatást, vagy volt-e a projektből olyan jövedelme, amely a támogatási 
megállapodás II.17. cikke szerint bevételnek minősül?

Van-e független pénzügyi ellenőr által kiállított és a pénzügyi kimutatáshoz csatolt, a II.4. cikk 4. bekezdése szerinti igazolása e pénzügyi kimutatásra vonatkozóan?

Van-e független pénzügyi ellenőr által kiállított és a Bizottság által elfogadott, a II.4. cikk 4. bekezdése szerinti igazolása a módszertanra vonatkozóan?

Az igazolás költsége (€-ban), ha a projekt 
keretében el kívánja számolni

Keltezés és aláírás

 E pénzügyi kimutatás aláírására jogosult személy(ek) neve

6. A harmadik fél megerősítő nyilatkozata

A közölt adatok valódiságát megerősítve kijelentjük, hogy:
- a fent közölt költségek közvetlenül a projekt céljainak eléréséhez használt erőforrásokhoz kapcsolódnak és a támogatási megállapodás II.14. és II.15. cikkében, ille
támogatási megállapodás III. mellékletében és 7. cikkében (külön kikötések) meghatározott támogatható költségeknek minősülnek;

- a fent közölt bevételeken kívül nem volt más, harmadik felektől ellenszolgáltatás nélkül kapott pénzbeni vagy természetbeni juttatás vagy a projektből származó jöv
támogatási megállapodás II.17. cikke szerint bevételnek minősülne;

- a fent közölt kamaton kívül nem volt az előfinanszírozásból származó más, a támogatási megállapodás II.19. cikkében szereplő meghatározás szerinti kamat;

- hiánytalan dokumentációval rendelkezünk a fent közölt adatok igazolására. A Bizottság kérésére, illetve pénzügyi ellenőrzés esetén a dokumentációt a Bizottság é
és/vagy meghatalmazottjaik rendelkezésére bocsátjuk.

Az igazolás költsége (€-ban)
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Hányas számú kedvezményezettnek dolgozik/
kedvezményezetthez kapcsolódik?

Korábbi kimutatás kiigazításáról van szó?

C. formanyomtatvány -  Pénzügyi kimutatás (a harmadik félnek kell kitöltenie)  csak a 10. külön kikötés alkalmazása esetén

Koordinációs és tám

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A harmadik fél azonosító kódja (PIC)
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Igen/Nem
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ÖSSZESEN            
(C+D+E)

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

etve adott esetben

vedelem, amely 

és/vagy a Számvevőszé

mogatási cselekvés
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