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Príjemca č.

Súhrnná finančná správa - koordinačná a podporná akcia - vyplní koordinátor

V prípade tretej
strany prepojte

s príjemcom

1-janv

Projekt č.
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Úprava
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Skratka projektu
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Projekt č. Režim financovania

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

do dd/mm/rr

Obchodný názov čč
Skrátený názov organizácie čč

%

VTR
(A)

Demonštrovanie
(B)

Koordinácia/    
Podpora

(C)

Správa 
(D)

Ostatné 
(E) SPOLU             

(C+D+E)

Osobné náklady
Subdodávky
Ostatné priame náklady
Nepriame náklady

Maximálna úhrada nepriamych nákladov

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 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?

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

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)

7RP - Dohoda o grante - Príloha VI - Koordinačná a podporná akcia

čččččč

Príjemca č.

Ide o úpravu predchádzajúceho výkazu?  

Formulár C - Finančný výkaz (vyplní každý príjemca)

Koordinačná a podporná akcia
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)

Demonštrovanie
(B)

Koordinácia/    Podpora
(C)

Správa 
(D)

Ostatné 
(E) SPOLU             

(C+D+E)

Osobné náklady
Subdodávky
Ostatné priame náklady
Nepriame náklady

Maximálna úhrada nepriamych nákladov

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 - Koordinačná a podporná akcia

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

Koordinačná a podporná akcia
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?
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