
Průběžné vyúčtování - Obecná část

Vyplňte prosím pouze bílá políčka!

 Kód programu: RRC/13/2023 2023

 Název programu: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021

 Příjemce dotace:

 Ev. číslo smlouvy:

 Realizace projektu Realizace projektu

 Termín zahájení: Termín zahájení: Délka realizace:Délka realizace:

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

Chyba:502Chyba:502 výše dotace:výše dotace: 0,00 Kč0,00 Kč vlastní zdroje: 0,00 Kč

Suma uvedena v buňce výše! Celkem:Celkem: 0,00 Kč0,00 Kč Celkem: 0,00 Kč

Chyba:502Chyba:502 Podíl dotace:Podíl dotace: Chyba:502Chyba:502 Chyba:502

 Výstupy projektu Výstupy projektu

 Počet a jména podpořených studentů: Počet a jména podpořených studentů:

 Název škol a ročníků studia: Název škol a ročníků studia:

 Obory/oblasti studia podpořených studentů: Obory/oblasti studia podpořených studentů:

 Dotace pro rok:

 Název projektu: 

 Schválená výše 
uznatelných nákladů:

Schválená výše 
dotace:

Rok Rok 
20212021

 celkové 
uznatelné 
náklady:

  Podíl Podíl 
spolufinancování spolufinancování 
celkem:celkem:

Podíl vlastních 
zdrojů:



Průběžné vyúčtování - Projektová část

Vyplňte prosím pouze bílá políčka!

 Osoba odpovědná za zpracování vyúčtování projektu

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

 Adresa místa realizace projektu:

 Telefon: Telefon: Mobil:Mobil:

 E-mail: E-mail:

Místo a datum Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko

  Stručný popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnoceníStručný popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení
Stručně charakterizujte předmět a cíl projektu (kolik bylo podpořeno studentů, konkrétní aktivity vykonávané v průběhu stáží, počet Stručně charakterizujte předmět a cíl projektu (kolik bylo podpořeno studentů, konkrétní aktivity vykonávané v průběhu stáží, počet 
odpracovaných hodin/měsíců a propočet dosavadních výdajů), zda byl naplněn původní záměr projektu a stručné zhodnocení stáže. Srovnání odpracovaných hodin/měsíců a propočet dosavadních výdajů), zda byl naplněn původní záměr projektu a stručné zhodnocení stáže. Srovnání 
se zamýšleným výstupem, případně změny oproti záměru. Stručně uveďte průběžné zhodnocení realizace daného projektu.se zamýšleným výstupem, případně změny oproti záměru. Stručně uveďte průběžné zhodnocení realizace daného projektu.

Pro větší množství textu, prosím, použijte samostatný list.

Poznámky: Poznámky: (uveďte cokoliv, co nelze zařadit do buňky výše) (uveďte cokoliv, co nelze zařadit do buňky výše) 

Žadatel/zástupce příjemce čestně potvrzuje a níže uvedeným podpisem stvrzuje, že předložené průběžné vyúčtování dotace Žadatel/zástupce příjemce čestně potvrzuje a níže uvedeným podpisem stvrzuje, že předložené průběžné vyúčtování dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje je úplné, správné a pravdivé:z rozpočtu Moravskoslezského kraje je úplné, správné a pravdivé:
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