
Ročná správa do

Inštrukcie

Pri vkladaní údajov do jednotlivých hárkov postupujte v zmysle platných usmernení a predovšetkým zmluvných podmienok. 

Sumy vkladajte bez použitia symbolu EUR/€.

V hárku Sumár vyplňte kolónku Meno vedúceho ekonomického úseku a kolónku Miesto a dátum.

V hárku Uskutočnené aktivity uveďte postupne do stĺpcov:

Poradové číslo

Názov aktivity  vyplývajúci z harmonogramu projektu (napr. pracovný pobyt na zahraničnom pracovisku, konferencia, seminár na zahraničnom pracovisku, 

workshop na domácom pracovisku...)

Miesto  aktivity

Od  – dátum začiatku aktivity

Do  – dátum konca aktivity

V hárku Položky uveďte postupne do stĺpcov:

Poradové číslo 

Člen riešiteľského kolektívu  – kliknite na príslušný riadok a vyberte meno zo zoznamu

Názov aktivity  – kliknite na príslušný riadok a vyberte zo zoznamu, ktorý ste si vytvorili v hárku Uskutočnené aktivity

Typ položky  – kliknite na príslušný riadok a vyberte typ nákladu zo zoznamu

Opis aktivity  (konkrétnejší opis danej aktivity, napr. analýza vzoriek, odber materiálu na analýzu, aktívna prezentácia výsledkov na konferencii s uvedením jej 

názvu, pracovné stretnutie k príprave projektu...)  

Od  – dátum začiatku aktivity

Do  – dátum konca aktivity

Dátum úhrady  – výhradne v zúčtovacom období uvedenom v pravom hornom roku hárku 

Náklad v €  – uveďte výšku oprávnených nákladov 

Nevypĺňať  – na prekročenie oprávnených nákladov systém upozorní

Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom – údaje sa automaticky vygenerujú na základe údajov vložených v predošlých hárkoch

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov oproti plánovanému rozpočtu – uveďte stručné a jednoznačné zdôvodnenie v prípade výrazných 

zmien voči plánovanému rozpočtu alebo plánovaným aktivitám a harmonogramu 

Na vyplnenie RS2 odporúčame použiť MS OFFICE 2007 alebo novšiu verziu, aby sa zabezpečila správna funkcia vzorcov a zoznamov pri jednotlivých 

položkách.

Zúčtovacie obdobie od  

RS2  
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do  

Číslo projektu SK-XX-20YY-NNNN

Zodpovedný riešiteľ:

Žiadateľská organizácia:

Sumár

Č. r. Položka
Plánovaný rozpočet 

na rok 2014
Skutočné čerpanie

Nevyčerpané

(+ zostatok,

- prečerpanie)

A B C E F

1 Cestovné a pobytové náklady 0,00 0,00 0,00

2 Zdravotné poistenie 0,00 0,00 0,00

3 Spolu 0,00 0,00 0,00

Zodpovedný riešiteľ:

Tel.:

E-mail:

Podpis:Štatutárny zástupca:  

Podpis:

Podpis:
Vedúci ekonomického úseku:

Miesto a dátum:
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Zúčtovacie obdobie od

RS2

 

 

Vyúčtovanie za dané zúčtovacie obdobie v €
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Zúčtovacie obdobie od  

do  

RS2 Číslo projektu SK-XX-20YY-NNNN

Uskutočnené aktivity

Por. číslo Názov aktivity Miesto Od Do

1

2

Celkový počet aktivít 0

Ročná správa
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do

Por. 

č.

Člen riešitelského 

kolektívu
Názov aktivity Typ položky Opis aktivity Od Do

Dátum 

úhrady

Náklady     

v €

1

2

3

4

5

Spolu 0,00

Ročná správa

Položky

 

 

SK-XX-20YY-NNNNČíslo projektu

Zúčtovacie obdobie od

RS2
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do  

RS2 Číslo projektu SK-XX-20YY-NNNN

Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom – Bežné výdavky

Por. číslo Žiadateľská organizácia
Pridelené financie        

na rok 2014 v €

Skutočné čerpanie 

v €

Nevyčerpané                        

v €

Vrátené do 

štátneho rozpočtu 

v €

1  0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

Ročná správa
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do

Ročná správa

Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov oproti plánovanému rozpočtu

 Zúčtovacie obdobie od

 

RS2 Číslo projektu SK-XX-20YY-NNNN
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