
Adresa: PSČ

ano

ano

jméno

adresa

tel./e-mail

##########

##########

Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace projektu,

ulice a č.p.

Název žadatele

Realizace akce:

na kterou byla poskytnuta podpora z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje,
usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK …………………………………………………………

Malý nebo střední podnik

IČ

Telefon / fax

Veřejná soutěž INOVAČNÍ VOUCHERY

Název projektu:

Celkové nezpůsobilé náklady: 0,00 Kč

Termín ukončení:

Celkové náklady: 0,00 Kč

0,00 Kč

Podrobné rozdělení nákladů v Kč

Procentní podíl podpory na celkových způsobilých nákladech v % (zaokrouhleno na dvě desetinná 

místa)

Výše poskytnuté podpory                     
(v Kč)

Procentní podíl podpory na celkových nákladech v % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa)

Termín zahájení:

Celkové způsobilé náklady :

Základní informace o příjemci příspěvku:

Číslo účtu, vč. kódu peněžního ústavu

0,00 Kč

DIČ

Závěrečné 

vyúčtování vyhotovil:

Závěrečná sumarizace

Plátce DPH

Peněžní ústav, vč. pobočky

vyberte ze seznamu

vyberte ze seznamu

E-mail

obec / část obce
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jméno

rodné číslo

tel./e-mail

Vyhodnocení splnění účelu 

čerpání finanční podpory, rozsah a 

popis realizovaných prací v Čj a Aj

Dosažená hodnotaVýstupy (měřitelné aktivity)
Jednotky              

(hod, ks apod.)
Plánovaná hodnota

Odpovědná osoba poskytovatele znalostí souhlasí s využitím svých údajů za účelem předání informací do IS VaVaI.

… Čj

… Aj

… Čj

... Aj

Popis výsledku projektu v Čj a Aj

Zaměstnanec firmy 

odpovědný za řešení 

projektu:
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0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Jméno:

Přílohy:

a) Současně s vyúčtováním předloží příjemce podpory k nahlédnutí originály všech dokladů 

vztahujících se k poskytnuté podpoře

0,00 Kč

Za splnění účelu čerpání finanční podpory a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování 

poskytnuté podpory odpovídá:

0,00 Kč

g) Kopie Smlouvy s poskytovatelem znalostí o využití výsledků projektu, pokud ji platná legislativa 

vyžaduje (jestliže není ošetřeno samostatným bodem v rámci smlouvy o dílo)

f) Kopie dokladu o realizaci projektu (předávací protokol apod.)

e) Výtisk oddělené evidence finančních prostředků vynaložených na celou akci (označení účetních 

položek třídícím znakem)

d) Originály dokladů o úhradě (bankovní výpisy, pokladní doklady)

b) Kopii Smlouvy o dílo s poskytovatelem znalostí, která musí obsahovat kalkulaci ceny za provedení díla, 

časový harmonogram, závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 

320/2001 Sb., ustanovení upravující záruku za jakost a odpovědnost za vady ze strany zhotovitele

Datum:

Podpis:

c) Originály účetních dokladů (faktury s položkovými rozpisy prací)

0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Předmět fakturace Částka

Vyúčtování projektu (v Kč)

Číslo dokladu
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