G.

Sumarizácia dokladov potrebných k čerpaniu a zúčtovaniu podpory z EF formou dotácie
v rámci Programu obnovy dediny na rok 2022

P. č.

Doklady k čerpaniu dotácie

1.

Účtovné doklady preukazujúce realizáciu dotácie v zmysle dotačnej zmluvy
spolu s účtovným zápisom

originál / úradne
overená fotokópia

2.

Účtovné doklady preukazujúce úhradu najmenej 5% schválenej dotácie spolu s
účtovným zápisom

originál / úradne
overená fotokópia

P. č.

3.

Doklady k zúčtovaniu dotácie
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD za rok 2022

originál

- tlačivo je dostupné na www.obnovadediny.sk
Záverečná správa o priebehu realizácie projektu
- obsahuje detailný opis prác realizovaných na projekte v roku 2022 za poskytnutú
dotáciu a iné zdroje
- na hlavičkovom papieri, max. 1 str. A4
4.

- formát textu je písaný v minulom čase (projekt je v čase vypracovania záverečnej
správy zrealizovaný)
- potrebné poslať 1x poštou a 1x vo verzii word prostredníctvom emailu kontaktnej
osoby na administráciu vecných a grafických odpočtov

originál
AJ
word

- obsahuje dátum vypracovania, podpis a okrúhlu pečiatku štatutárneho orgánu
(tento originál zasielate poštou) a čistý text vo formáte word bez podpisu a pečiatky
posielate prostredníctvom emailu
Fotodokumentácia
- stav pred začatím realizácie projektu (predkladaný v čase podania žiadosti)
5.

- priebeh činností/prác počas realizácie projektu
- výsledný stav po ukončení realizácie projektu

CD/DVD/USB/
serverné úložiská

- na CD/DVD/USB – dátové nosiče nebudú vracané príjemcovi dotácie
- serverné úložiská ako napr. úschovňa, wetransfer, uložto, letecká pošta a iné
6.

Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby - ak je relevantné
- je podpísaný príjemcom dotácie (investorom) a dodávateľom stavby/projektu
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie
k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie – ak je relevantné

7.
- tlačivo je dostupné na www.obnovadediny.sk,
- vyžaduje sa úradne overený podpis
8.

Výpis z bankového účtu
- po prijatí dotácie spolu s účtovným zápisom

originál
originál
s úradne
overeným
podpisom
fotokópia

