
Příloha č. 4

Závěrečná zpráva projektu

 Kód programu: PZS 

 Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

2022

 Číslo smlouvy:                  /2022/SOC

 Příjemce dotace:

  IČO:

Ekonomická část

Údaje o skutečné realizaci projektu: Údaje o skutečné realizaci projektu: 

Termín zahájení:Termín zahájení: Termín ukončení:Termín ukončení: Počet měsíců realizace:Počet měsíců realizace:

Skutečná výše uznatelných nákladů/výdajů realizovaného projektu:Skutečná výše uznatelných nákladů/výdajů realizovaného projektu:

Poskytnutá výše dotace:Poskytnutá výše dotace:

Použitá výše dotace:Použitá výše dotace: % Spoluúčasti MSK:% Spoluúčasti MSK: #DIV/0!#DIV/0! Vratka:Vratka: 0,00 Kč

Vlastní zdroje financováníVlastní zdroje financování % Vlastní spoluúčas% Vlastní spoluúčas #DIV/0!#DIV/0!

Celkem:Celkem: 0,00 Kč

Osoba odpovědná za vyúčtování projektu:

Jméno, příjmení a titul:Jméno, příjmení a titul: Pracovní zařazení, funkce:Pracovní zařazení, funkce:

Telefon/mobil:Telefon/mobil: E-mail:E-mail:

Pozn.Pozn.

Součástí předloženého vyúčtování dotace je/jsou dle podmínek smlouvy:

kopie dokladů o úhradě účetních dokladů, vztahujících se k dotacikopie dokladů o úhradě účetních dokladů, vztahujících se k dotaci

příloha č. 5, 6 dle podmínek dotačního programu + v případě nevyčerpaných finančních prostředků také příloha č. 8příloha č. 5, 6 dle podmínek dotačního programu + v případě nevyčerpaných finančních prostředků také příloha č. 8

 Dotace pro rok:

 Název projektu: 

seznam účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů a seznam účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů a 
termínu úhrady, tj. příloha č. 7 podmínek dotačního programu termínu úhrady, tj. příloha č. 7 podmínek dotačního programu 

účtuje-li příjemce v podvojném účetnictví, účtuje-li příjemce v podvojném účetnictví, doloží zároveň účetní sestavu nákladů po analytických účtechdoloží zároveň účetní sestavu nákladů po analytických účtech financovaných z  financovaných z 
prostředků dotace a nákladů financovaných z jiných zdrojůprostředků dotace a nákladů financovaných z jiných zdrojů

kopie účetních dokladů, vztahujících se k dotaci, přičemž všechny originály účetních dokladů jsou označeny kopie účetních dokladů, vztahujících se k dotaci, přičemž všechny originály účetních dokladů jsou označeny názvem projektunázvem projektu, , 
nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést pak navíc uvést 
formulaci „Financováno z rozpočtu MSK“, číslo smlouvy (...../2022/SOC) a výši použité dotace v Kčformulaci „Financováno z rozpočtu MSK“, číslo smlouvy (...../2022/SOC) a výši použité dotace v Kč



Závěrečná zpráva projektu

 Kód programu: PZS 

 Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

2022

 Číslo smlouvy:                  /2022/SOC

 Příjemce dotace:

  IČO:

 Dotace pro rok:

 Název projektu: 

Projektová část

Místo a datum Jméno a podpis stat. orgánu příjemce, popř. razítko

Popis realizace projektu s uvedením jeho výstupůPopis realizace projektu s uvedením jeho výstupů
  (porovnání s popisem projektu, který byl přílohou žádosti o dotaci)(porovnání s popisem projektu, který byl přílohou žádosti o dotaci)

Způsob prezentace Moravskoslezského kraje v rámci projektu dle čl. VII smlouvy o poskytnutí dotaceZpůsob prezentace Moravskoslezského kraje v rámci projektu dle čl. VII smlouvy o poskytnutí dotace
(tj. odkaz na webové stránky, k vyúčtování přiložte v tištěné podobě printscreen webových stránek, foto loga MSK v místě realizace činnosti, kopii letáků, (tj. odkaz na webové stránky, k vyúčtování přiložte v tištěné podobě printscreen webových stránek, foto loga MSK v místě realizace činnosti, kopii letáků, 

pozvánek, propagačních materiálů, tiskové zprávy aj.; pozvánek, propagačních materiálů, tiskové zprávy aj.; výčet povinné publicity nalezete vvýčet povinné publicity nalezete v  podmínkách smlouvypodmínkách smlouvy))

Příjemce/zástupce příjemce stvrzuje, že předložené závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Příjemce/zástupce příjemce stvrzuje, že předložené závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje je úplné, správné a pravdivé.Moravskoslezského kraje je úplné, správné a pravdivé.
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