
Příloha č. 9

Datum : Podpis a razítko organizace:

Služba (ID): 

V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

Číslo  smlouvy o poskytnutí dotace:           

"Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program 2020"

 Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou službu zvlášť

Příjemce dotace:          

Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%):

Účel dotace: 

Celkové zhodnocení projektu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu: 

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit po ukončení realizace 

projektu, tj. nejpozději do 5. února 2021.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Výše celkových nákladů projektu (Kč):            

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Výše přidělené dotace (Kč):             

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:



Datum : Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit po ukončení realizace 

projektu, tj. nejpozději do 5. února 2021.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Výše celkových nákladů projektu (Kč):              ze všech zdrojů financování na celý projekt (př. 1 500 000.-Kč)

Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%):  26,7%

Výše přidělené dotace (Kč):   přijatá krajská dotace - dle Smlouvy celková výše za všechny služby (př. 400 000,-Kč)

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu: 

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Celkové zhodnocení projektu:

Účel dotace:  

V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

Číslo  smlouvy o poskytnutí dotace:           SML191234

"Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program"

Příjemce dotace:       název a adresa organizace dle registrace    

Služba (ID): druh služby  - př. terénní programy (ID: 1234567)



Příloha č. 9

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program
Souhrnná tabulka

dotační program: 

Ukazatel Poskytnuto

k 31.12.2…  

Vráceno 

v průběhu roku

na

účet kraje

Skutečně

použito 

k 31.12.2...

vratka dotace

b 1 2 3  4  = 1 - 2 - 3 

Neinvestiční dotace celkem 0 0 0 0

v tom:

         jednotlivé sociální služby 

dle ID 0

0

0

0

0

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby uvedené ve smlouvě  o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena 

sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace 

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud Příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků Příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12. roku, na který byla dotace poskytnuta

sloupec 4 - uvádí se vratka dotace  při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Kontroloval:

Datum a podpis: Datum a podpis:

sídlo:

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):

organizace:

IČ:



Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program

Zdroje financování

dotační program: 

Ukazatel Celkové náklady

Dotace od KÚÚK v 

rámci programu 

Podpora Ústeckého 

kraje na sociální 

služby 2020 – malý 

dotační program

Úhrady 

uživatelů

Fondy 

zdravotních 

pojišťoven

Dotace kraje-

jiné
Dotace od obcí Příspěvky od ÚP 

Příspěvek od 

zřizovatele

Strukturál

ní fondy

Resorty 

stání 

správy

Jiné

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Neinvestiční dotace celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom:

         jednotlivé sociální služby 

dle ID

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby uvedené ve smlouvě  o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena dle ID

sloupec 1 - uvádí se celkové náklady služby v rozsahu základní činnosti vzniklé v roce, na který byla dotace přidělena

sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpané v roce, na který byla přidělena, přičemž nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy

sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje

Sestavil:

Datum a podpis:

sídlo:

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):

organizace:

IČ:



Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program

dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby)

dotační program: 

číslo smlouvy poskytovatele:

celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2020 (Kč)

celkové náklady/výdaje projektu v roce 2020 (Kč)

Celkové náklady (Kč)
dotace poskytnutá 

Ústeckým krajem

částka hrazená z dotace 

Ústeckého kraje (Kč)

Vratka 

(Kč)

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 0

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 0

0

0

0

0

0 0 0 0

2.6.1. Energie 0

2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 0

2.6.3. Nájemné 0

2.6.4. Právní a ekonomické služby 0

2.6.5. Školení a kurzy 0

2.6.6. Opravy a udržování 0

2.6.7. Cestovní náhrady 0

2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0

2.6.10. Jiné 0

0

0

Poznámka č. 1  položky ve sloupci "dotace poskytnutá Ústeckým krajem" nesmí být vyšší než položky ve sloupci "částka hrazená z dotace Ústeckého kraje (Kč)"

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

2.5. Jiné spotřebované nákupy

2.6. Služby

2.7. Odpisy

2.8. Ostatní náklady

1.4. Jiné osobní náklady

z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

2.1. Dlouhodobý majetek

2.2. Potraviny

2.3. Kancelářské potřeby

2.4. Pohonné hmoty

Rozpočtová položka

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

1.1. Pracovní smlouvy

1.2. Dohody o pracovní činnosti

1.3. Dohody o provedení práce

sídlo:

Dotace Ústeckého kraje

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program

organizace:

IČ:


