
PŘÍLOHA č. 4

#000000Klasifikace informací: Neveřejné

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
Obecná část

Kód dotačního programu: ZDR III/23 Dotace pro rok: 2023

Název programu: Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2023

Název projektu:

Příjemce dotace:

Popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnoceníPopis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení

Termín zahájení:Termín zahájení: Termín ukončení:Termín ukončení: Počet měsíců realizPočet měsíců realiz

Skutečná výše uznatelných nákladů / výdajů z realizovaného projektu celkem, z toho:Skutečná výše uznatelných nákladů / výdajů z realizovaného projektu celkem, z toho:

Použitá výše dotace:Použitá výše dotace: #DIV/0!

#DIV/0!

Vratka:Vratka:

Osoba odpovědná za vyúčtování projektu:

Jméno, příjmení a titul:Jméno, příjmení a titul:

Pracovní zařazení, funkce:

Adresa místa realizace projekt

Telefon:Telefon: Mobil:Mobil: Fax:Fax:

E-mail:E-mail:

Místo a datum Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko

Evidenční číslo 
smlouvy: 

Údaje o jednoletém projektu: Údaje o jednoletém projektu: (projekt, jehož termín zahájení a ukončení spadá do rozpočtového roku a doba realizace je kratší  než 12 měsíců )(projekt, jehož termín zahájení a ukončení spadá do rozpočtového roku a doba realizace je kratší  než 12 měsíců )

% spoluúčast na % spoluúčast na 
celkových uznatelných celkových uznatelných 
nákladech:nákladech:

Jiné zdroje financování Jiné zdroje financování 
uznatelných nákladů:uznatelných nákladů:

% spoluúčast na % spoluúčast na 
celkových uznatelných celkových uznatelných 
nákladech:nákladech:

Celkové skutečné Celkové skutečné 
uznatelné uznatelné 
náklady/výdaje:náklady/výdaje:

Statutární zástupce stvrzuje, že předložené závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Statutární zástupce stvrzuje, že předložené závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
je úplné, správné a pravdivé:je úplné, správné a pravdivé:

Počet znaků je v buňce 
omezen. V případě 
netisknutí celého textu 
použijte samostatnou 
přílohu.

Nevyplňujte, při 
správném zadání 
použité výše dotace a 
jiných zdrojů 
financování vzorec 
vypočte % spoluúčast.

Nevyplňujte, při 
správném zadání 
použité výše dotace a 
jiných zdrojů 
financování vzorec 
vypočte celkovou 
skutečnou výši 
nákladů.

Nevyplňujte, při 
správném zadání 
použité výše dotace a 
jiných zdrojů 
financování vzorec 
vypočte % spoluúčast.
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