
Příjemce podpory

Název projektu

Akceptační číslo

Číslo MSC 2007

Číslo EDS/SMVS (ISPROFIN)

1. Vratky / odvody  týkající se projektu (v Kč na 2 desetinná místa)

Poskytnutá podpora dotace ERDF / FS dotace SR / SFŽP půjčka SFŽP

investice 9 345 325,00 549 725,00 0,00

neinvestice

celkem 9 345 325,00 549 725,00 0,00

Předepsané vratky / vyměřené odvody dotace ERDF/FS dotace SR / SFŽP půjčka SFŽP

investice

neinvestice

celkem 0,00 0,00 0,00

Skutečně vrácené finanční prostředky dotace ERDF / FS dotace SR / SFŽP půjčka SFŽP

investice

neinvestice

celkem 0,00 0,00 0,00

2. Je v současné době u projektu řešena finanční nesrovnalost?  ANO / NE *

V případě, že je řešena finanční nesrovnalost, uvede příjemce do komentáře bližší informace.

3. Byly u projektu realizovány jiné příjmy, které nebyly Fondu dosud oznámeny?  ANO / NE *

K tomuto bodu se nebudou vyjadřovat příjemci podpory, jejichž projekt podléhá režimu veřejné podpory.

 ANO / NE *

*   nehodící se škrtněte (tj. označte křížkem)

** razítko - je-li příjemce podpory právnickou osobou

KOMENTÁŘ: 

KOMENTÁŘ:

V případě, že příjemci vznikly jiné příjmy z aktivit spojených s projektem a dosud o těchto příjmech Fond písemně neinformoval, uvede do komentáře bližší informace (vč. výše těchto jiných 

příjmů) a doloží relevantní doklady prokazující vznik a výši jiných příjmů přesahujících výši příjmů předpokládaných (tj. přesahujících částku jiných příjmů, o kterou jsou ponížené celkové 

způsobilé výdaje projektu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů, příp. částku promítnutou do cenové nabídky zhotovitele, tedy ceny dle smlouvy o dílo). 

datum, podpis a razítko** příjemce podpory

KOMENTÁŘ:

ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP

Kraj Vysočina

Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod

8008853

KOMENTÁŘ:

CZ.1.02/3.2.00/08.01287

115D222000488

Tyto údaje se vztahují k době realizace projektu, tj. uvádějí se příjmy a sankce realizované do termínu dokončení projektu.

V případě, že se jedná o vratky/odvody, které nebyly administrované Fondem a příjemce o nich Fond dosud písemně neinformoval,  doloží relevantní doklady, na základě kterých byly vratky 

předepsané/odvody vyměřené a v případě již vrácených finančních prostředků doloží příjemce bankovní výpisy prokazující vrácení finančních prostředků na určené bankovní účty.                                                                                                                                                                                                                                              

Příjemce podpory uvede do tabulky veškeré vratky/odvody vztahující se k projektu (tj. vratky předepsané Fondem, odvody vyměřené  jinými orgány i případné vratky provedené z vlastní 

iniciativy příjemce). V případě většího počtu vratek/odvodů je nutno uvádět vratky/odvody jednotlivě (tj. tabulku rozšířit o potřebné řádky). Do komentáře příjemce uvede bližší informace o 

vratkách/odvodech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

V případě, že příjemce uplatnil u projektu sankce (penále) vůči dodavetelům vyplývající ze smluv o dílo a dosud o těchto sankcích Fond písemně neinformoval, uvede do komentáře bližší 

informace (vč. výše sankce, penále) a doloží relevantní doklady. 

4. Byly u projektu uplatněny sankce (penále) vůči dodavatelům vyplývající ze smluv o dílo?

jakoubkova
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