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Formulár RS-1/DO7RP


Ročná správa
o hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami a o postupe prác na projekte za rok 2011 – časť 1


Názov projektu
Evidenčné číslo projektu
DO7RP–0000–00
     

Zodpovedný riešiteľ
     
Príjemca
     
Zmluva s APVV platná od1]
5. 5. 2009 do2] 17. 11. 2013
1] uveďte dátum podpísania zmluvy zo strany APVV, 2] uveďte dátum uplynutia lehoty na riešenie projektu

↓↓Hospodárenie s finančnými prostriedkami od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011
(údaje doručte do APVV najneskôr do 31. 01. 2012)

Tabuľka č. 1 – vyplní príjemca, ktorý je verejnou vysokou školou
file_4.xls
Hárok1

		Č. r.		Finančné prostriedky 
(v € zaokrúhlené na 2 des. miesta)		prenesené		pridelené		spolu

						z roku 2010		v roku 2011		(C + D)

		A		B		C		D		E

		1.		k dispozícii v roku 2011						0.00

		2.		vyčerpané do 31. 12. 2011						0.00

		3.		nevyčerpané do 31. 12. 2011 (r. 1 - r. 2)		0.00		0.00		0.00

		4.		vrátené do štátneho rozpočtu						0.00

		5.		prenesené do roku 2012		0.00		0.00		0.00






thumbnail_0.emf
prenesenépridelenéspolu

z roku 2010 v roku 2011(C + D)

ABCDE

1.k dispozícii v roku 2011

0,00

2.vyčerpané do 31. 12. 2011

0,00

3.

nevyčerpané do 31. 12. 2011 (r. 1 - r. 2)0,000,000,00

4.

vrátené do štátneho rozpočtu0,00

5.

prenesené do roku 20120,000,000,00

Finančné prostriedky 

(v € zaokrúhlené na 2 des. miesta)

Č. 

r.


thumbnail_1.wmf
prenesené

pridelené

spolu

z roku 2010

 v roku 2011

(C + D)

A

B

C

D

E

1.

k dispozícii v roku 2011

0,00

2.

vyčerpané do 31. 12. 2011

0,00

3.

nevyčerpané do 31. 12. 2011 (r. 1 - r. 2)

0,00

0,00

0,00

4.

vrátené do štátneho rozpočtu

0,00

5.

prenesené do roku 2012

0,00

0,00

0,00

Finančné prostriedky 

(v € zaokrúhlené na 2 des. miesta)

Č. 

r.



Tabuľka č. 2 – vyplní príjemca, ktorý nie je verejnou vysokou školou
file_5.xls
Hárok1

		Č. r.		Finančné prostriedky 
(v € zaokrúhlené na 2 des. miesta)		pridelené v roku 2011				Kontrola

						pred 1. 10.		po 1. 10.

		A		B		C		D		E

		1.		k dispozícii v roku 2011						0.00

		2.		vyčerpané do 31. 12. 2011						0.00

		3.		nevyčerpané do 31. 12. 2011 (r. 1 - r. 2)		0.00		0.00		0.00

		4.		z toho – nevyčerpané Mzdy a OON a odvody		x				0.00

				vrátené do štátneho rozpočtu

		5.		– nevyčerpané Ostatné náklady		x				0.00

				vrátené do štátneho rozpočtu

		6.		vrátené do štátneho rozpočtu		0.00		0.00		0.00

		7.		prenesené do roku 2012		x		0.00		0.00
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Správa o postupe prác v rámci riešenia projektu
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Potvrdzujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.




Zodpovedný riešiteľ

     
Štatutárny zástupca príjemcu

     
V       7. 1. 2012
V       7. 1. 2012





.....................................................
    podpis zodpovedného riešiteľa





.....................................................
podpis štatutárneho zástupcu príjemcu


