
Příloha č. 3 Podmínek Programu MSK

Závěrečné vyúčtování realizace projektu
v rámci dotačního programu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022" (RRC/14/2022)

a programu „OBCHŮDEK 2021+“ Ministerstva průmyslu a obchodu

Příjemce: jméno a příjmení nebo název

Příjemce: datum narození nebo IČO

Provozovna v obci:

Evidenční číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Klasifikace informací: Veřejné
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Předmět dotace Skutečná výše celkových
uznatelných nákladů v Kč 

Schválená výše dotace
v Kč

(dle údajů ze smlouvy)

Skutečná výše použité do-
tace v Kč

Náklady na zaměstnance, který se podílí (podílejí) na chodu prodejny

Náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestiční-
ho
majetku1 a služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je
možné prokázat, že souvisí s prodejnou

Náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu

Náklady spojené s nájmem a obsluhou bezhotovostních plateb

Celkem

Celková výše skutečně použité dotace

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsou obsahem tohoto vyúčtování, jsou pravdivé, úplné, správné a splňující podmínky 
nadepsaného dotačního programu, a že jsem si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů

1 Jedná se o samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní 
cena je nižší než 80.000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.
Klasifikace informací: Veřejné
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Přílohy závěrečného vyúčtování:

Kopie účetního nebo daňového dokladu vztahujícího se k nákladu na realizaci projektu
Kopie dokladu prokazujícího zaplacení nákladu vztahujícího se k realizaci projektu
U mzdových nákladů - mzdový list a jako doklad o úhradě čestné prohlášení, podepsané zástupcem, o tom, že veškeré mzdy a zákonné odvody byly uhrazeny
převodem na příslušné účty dotčených osob a subjektů v řádném výplatním termínu
Indikativní výkaz hospodaření za maloobchodní prodejny
Fotografie povinné publicity – označení prodejny logem Programu OBCHŮDEK 2021+

 Místo Dne Jméno a příjmení příjemce / osoby zastupující příjemce Podpis (razítko) příjemce

Celkem poskytovatelem poskytováno v Kč (vyplní poskytovatel)

Kontrolu a záznam provedl, dne (vyplní poskytovatel):

Klasifikace informací: Veřejné


