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7OP - Sporazum o dodelitvi sredstev - Priloga VI - Usklajevalni in podporni ukrep

Če je tretja 
stranka, povezana 

z upravičencem

Zbirno finančno poročilo - Usklajevalni in podporni ukrep - izpolni koordinator

Prilagoditev 
(da/ne)

Shema financiranja

Projekt št.

Upravičene
c št.

Predstavitev
(B)

Organizacija -
kratko ime

Okrajšava projekta do

Upravljanje 
(D) Drugo  (E)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zahtevani prispevek ES za obdobje poročanja (v EUR)

Skupaj 
(C)+(D)+(E)

SKUPAJ

Vrsta dejavnosti

RTD          (A) Usklajevanje/podpora 
(C)
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Projekt št. Shema 
financiranja

Okrajšava projekta
Obdobje od dd/mm/ll Da/Ne

do dd/mm/ll
Interest

Uradno ime nn
Kratko ime organizacije nn

%

RTD
(A)

Predstavitev
(B)

Usklajevanje/    
podpora

(C)

Upravljanje
(D)

Drugo 
(E) SKUPAJ            

(C+D+E)

Stroški za osebje
Sklepanje pogodb s podizvajalci
Drugi neposredni stroški
Posredni stroški
Najvišje povračilo posrednih stroškov
Prijavljene povprečnine/pavšalni 
zneski/stroški na enoto

Skupaj
Najvišji prispevek ES
Zahtevani prispevek ES

Da/Ne

Če da, navedite znesek (v EUR).

Ali je predhodno financiranje, ki ste ga prejeli, ustvarilo kakršne koli obresti v skladu s členom II.19? Da/Ne
Če da, navedite znesek (v EUR).

4 - Potrdilo o metodologiji
Da/Ne

Da/Ne

Ime revizorja

5 - Potrdilo o računovodskih izkazih

Da/Ne

Ime revizorja

Žig upravičenca

7OP - Sporazum o dodelitvi sredstev - Priloga VI - Usklajevalni in podporni ukrep

nnnnnn

Upravičenec št.

Je to prilagoditev prejšnjega izkaza?

Obrazec C - Računovodski izkaz (izpolni vsak upravičenec).

Usklajevalni in podporni ukrep

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Identifikacijska oznaka upravičenca

Datum in podpis

Ime osebe (oseb), pooblaščene(-ih) za podpis tega računovodskega izkaza

6 - Častna izjava upravičenca

Častno izjavljamo, da:
- so zgoraj navedeni stroški neposredno povezani z viri, uporabljenimi za dosego ciljev projekta, in so zajeti v opredelitvi upravičenih stroškov, določenih v členih II.14 in 
II.15 sporazuma o dodelitvi sredstev ter po potrebi v Prilogi III in členu 7 (posebne klavzule) sporazuma o dodelitvi sredstev;

- so zgoraj navedeni prejemki edini finančni prenosi ali prispevki v naravi, ki so jih brezplačno dale na voljo tretje stranke, in edini prihodek, ki ga je ustvaril projekt in ki bi se 
lahko štel za prejemek v skladu s členom II.17 sporazuma o dodelitvi sredstev;

- so zgoraj navedene obresti edine obresti predhodnega financiranja, ki so zajete v opredelitvi v členu II.19 sporazuma o dodelitvi sredstev;

- obstaja popolna dokumentacija, ki utemeljuje tukaj navedene podatke. Predložena bo na zahtevo Komisije in v primeru revizije s strani Komisije in/ali Računskega sodišča 
in/ali njunih pooblaščenih predstavnikov.

Stroški potrdila (v EUR)

Ali je potrdilo o računovodskih izkazih, ki ga je pripravil neodvisni revizor, priloženo temu računovodskemu izkazu v skladu s členom II.4(4)?

Ali je potrdilo o računovodskih izkazih, ki ga je pripravil neodvisni revizor, priloženo temu računovodskemu izkazu v skladu s členom II.4(4)?

Stroški potrdila (v EUR), če so bili 
zaračunani v okviru tega projekta

% sredstev za dejavnosti RTD (A)

Ali prijavljate povprečne stroške osebja v skladu s členom II.14.1?

Če je pavšalni znesek za posredne 
stroške, navedite %

3 - Izjava o obrestih predhodnega financiranja  (izpolni samo koordinator )

1 - Izjava o upravičenih stroških/povprečninah/pavšalnih zneskih/stroških na enoto (v EUR)

Vrsta dejavnosti

2 - Izjava o prejemkih
Ali ste od tretjih strank brezplačno prejeli kakršne koli finančne prenose ali prispevke v naravi oziroma ali je projekt ustvaril kakršen koli 
prihodek, ki bi se lahko štel za prejemek v skladu s členom II.17 sporazuma o dodelitvi sredstev?
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Projekt št. Shema financiranja

Okrajšava projekta
Obdobje od dd/mm/ll Da/Ne

do dd/mm/ll

Uradno ime tretje stranke nn

Kratko ime organizacije tretje stranke nn

%

RTD
(A)

Predstavitev
(B)

Usklajevanje/    
podpora

(C)

Upravljanje
(D)

Drugo 
(E) SKUPAJ             

(C+D+E)

Stroški za osebje
Sklepanje pogodb s podizvajalci
Drugi neposredni stroški
Posredni stroški

Najvišje povračilo posrednih stroškov

Prijavljene povprečnine/pavšalni 
zneski/stroški na enoto

Skupaj
Najvišji prispevek ES
Zahtevani prispevek ES

Da/Ne

Če da, navedite znesek (v EUR).

Ali je predhodno financiranje, ki ste ga prejeli, ustvarilo kakršne koli obresti v skladu s členom II.19? Da/Ne
Če da, navedite znesek (v EUR).

4 - Potrdilo o metodologiji
Da/Ne

Da/Ne

Ime revizorja

5 - Potrdilo o računovodskih izkazih

Da/Ne

Ime revizorja

Žig upravičenca

% sredstev za dejavnosti RTD (A)

Ali prijavljate povprečne stroške osebja v skladu s členom II.14.1?

Če je pavšalni znesek za posredne stroške, 
navedite %

3 - Izjava o obrestih predhodnega financiranja (izpolni samo koordinator )

1 - Izjava o upravičenih stroških/povprečninah/pavšalnih zneskih/stroških na enoto (v EUR)

Vrsta dejavnosti

2 - Izjava o prejemkih
Ali ste od tretjih strank brezplačno prejeli kakršne koli finančne prenose ali prispevke v naravi oziroma ali je projekt ustvaril kakršen koli prihodek, ki bi 
se lahko štel za prejemek v skladu s členom II.17 sporazuma o dodelitvi sredstev?

Ali je potrdilo o računovodskih izkazih, ki ga je pripravil neodvisni revizor, priloženo temu računovodskemu izkazu v skladu s členom II.4(4)?

Ali je potrdilo o računovodskih izkazih, ki ga je pripravil neodvisni revizor, priloženo temu računovodskemu izkazu v skladu s členom II.4(4)?

Stroški potrdila (v EUR), če so bili 
zaračunani v okviru tega projekta

Datum in podpis

Ime osebe (oseb), pooblaščene(-ih) za podpis tega računovodskega izkaza

6 - Častna izjava upravičenca

Častno izjavljamo, da:
- so zgoraj navedeni stroški neposredno povezani z viri, uporabljenimi za dosego ciljev projekta, in so zajeti v opredelitvi upravičenih stroškov, določenih v členih II.14 in II.15 
sporazuma o dodelitvi sredstev ter po potrebi v Prilogi III in členu 7 (posebne klavzule) sporazuma o dodelitvi sredstev;

- so zgoraj navedeni prejemki edini finančni prenosi ali prispevki v naravi, ki so jih brezplačno dale na voljo tretje stranke, in edini prihodek, ki ga je ustvaril projekt in ki bi se lahko štel 
za prejemek v skladu s členom II.17 sporazuma o dodelitvi sredstev;

- so zgoraj navedene obresti edine obresti predhodnega financiranja, ki so zajete v opredelitvi v členu II.19 sporazuma o dodelitvi sredstev;

- obstaja popolna dokumentacija, ki utemeljuje tukaj navedene podatke. Predložena bo na zahtevo Komisije in v primeru revizije s strani Komisije in/ali Računskega sodišča in/ali njunih 
pooblaščenih predstavnikov.

Stroški potrdila (v EUR)

7OP - Sporazum o dodelitvi sredstev - Priloga VI - Usklajevalni in podporni ukrep

nnnnnn

Dela za upravičenca št. in povezava z njim

Je to prilagoditev prejšnjega izkaza?

Obrazec C - Računovodski izkaz (izpolni tretja stranka).  Izpolni se le, če se uporablja posebna klavzula št. 10.

Usklajevalni in podporni ukrep

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Identifikacijska oznaka tretje stranke
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