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FORMULÁR RS*
FORMULÁR ZS*

Správa o hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami a o postupe prác na projekte za rok 2009

1. časť – identifikačné údaje
Evidenčné číslo projektu

Názov projektu (akronym)

Príjemca

Meno zodpovedného riešiteľa

Trvanie zmluvného vzťahu


2. časť – hospodárenie s finančnými prostriedkami do 31. 12. 2009, resp. ukončenia zmluvného vzťahu 
(vyplnené doručiť APVV do 31. 1. 2010)

a) vyplnia verejné vysoké školy                                                             v EUR (na 2 des. miesta)
file_4.xls
Hárok1

		č.r.		Popis		Prenesené fin.prostriedky                                 z r.2008		Pridelené fin.prostriedky                            v roku 2009		Spolu                              (C + D)

		A		B		C		D		E

		1.		Finančné prostriedky roku 2009						0.00

		2.		Vyčerpané fin. prostriedky do 31.12.2009						0.00

		3.		Nevyčerpané fin. prostr. do 31.12.2009 (r. 1 - r.2)		0.00		0.00		0.00

		4.		Vrátené fin. prostriedky do štátneho rozpočtu						0.00

		5.		Prenesené fin. prostriedky do r. 2010		0.00		0.00		0.00
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b) vyplnia ostatné organizácie                                                               v EUR (na 2 des. miesta)
file_5.xls
Hárok1

		č.r.		Popis		Pridelené fin. prostriedky                         v roku 2009				Kontrola

						pred 1.10.		po 1.10.

		A		B		C		D		E

		1.		Finančné prostriedky roku 2009						0.00

		2.		Vyčerpané fin. prostriedky do 31.12.2009						0.00

		3.		Nevyčerpané fin. prostr. do 31.12.2009 (r. 1 - r.2)		0.00		0.00		0.00

		4.		z toho: nevyčerpané Mzdy a OON a odvody vrátené do ŠR		x				0.00

		5.		nevyčerpané Ostatné náklady vrátené do ŠR		x				0.00

		6.		Vrátené fin. prostriedky do štátneho rozpočtu		0.00		0.00		0.00

		7.		Prenesené fin. prostriedky do r. 2010		x		0.00		0.00
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Potvrdzujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

	
.................................................                                         ................................................
Podpis zodpovedného riešiteľa	Podpis štatutárneho zástupcu

Dátum:                                                                     	Pečiatka

* nehodiace sa odstráňte

3. časť – hospodárenie s finančnými prostriedkami od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 
(vyplnené doručiť APVV do 10. 4. 2010) 

a) vyplnia verejné vysoké školy                                                               v EUR (na 2 des. miesta)
file_6.xls
Hárok1

		č.r.		Popis		Finančné prostriedky roku 2009

		A		B		C

		6.		Prenesené fin.prostriedky z roku 2009 (r.5, stĺpec E)

		7.		z r.6 - vyčerpané náklady do 31.3.2010

		8.		z r.6 -  nevyčerpané náklady do 31.3.2010 vrátené do ŠR		0.00
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b) vyplnia ostatné organizácie                                                                                          v EUR (na 2 des. miesta)
file_7.xls
Hárok1

		č.r.		Popis		Finančné prostriedky roku 2009

		A		B		C

		8.		Prenesené fin.prostriedky z pridelených po 1.10.2009 (r.7, stĺpec D)

		9.		z r.8 - vyčerpané Ostatné náklady do 31.3.2010

		10.		z r.8 -  nevyčerpané Ostatné náklady do 31.3.2010 vrátené do ŠR		0.00
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Potvrdzujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné.



.................................................	...............................................
Podpis zodpovedného riešiteľa	Podpis štatutárneho zástupcu

Dátum:                                                                     	Pečiatka




4. časť – správa o postupe prác

Voľný text






.................................................
Podpis zodpovedného riešiteľa

