POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍHO ÚČELOVÉHO GRANTU HL. M.
PRAHY na akci k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu /1918 – 2018/
a 25 let České republiky v roce 2018:
Po ukončení akce – projektu, který je předmětem grantu, je příjemce grantu (resp. osoba
pověřená) povinen předat vyplněný formulář „Vyúčtování grantu k výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018“, který je
přílohou č. 2 veřejnoprávní smlouvy na rok 2018, a formulář „Přehled dotací poskytnutých
z veřejných zdrojů v rámci celé ČR“, který je přílohou č. 3 veřejnoprávní smlouvy na rok 2018
spolu s povinnými přílohami. Vyúčtování grantu předkládáte do 31.1.2019 (viz. čl. V, bod 10
Zásad).
Povinné přílohy k vyúčtování grantu:
Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě: VYÚČTOVÁNÍ GRANTU
Vyplníte požadované údaje ve formuláři, podepíšete jej a přiložíte:
• Závěrečnou zprávu z konání vaší akce (zhodnocení realizovaného účelu dotace,
návštěvnost, apod);
• Fotografie z akce (případně nahrané CD/DVD), fotografie, kde zdokumentujete využití
loga hl. m. Prahy v rámci vašeho projektu (letáček, pozvánka, pamětní list, apod – je
možné k vyúčtování připojit 1 kus tohoto reprezentačního materiálu);
• Je-li předmětem akce vydání publikace přiložíte k vyúčtování 1 výtisk;
• Tabulku vyúčtování nákladů (plán / skutečnost) s tím, že vycházíte z rozpočtu
projektu, který jste přikládali k žádosti o grant (čl. II, bod 5 Zásad - Objem skutečně
vyčerpaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy na schválený
projekt v roce 2018 je příjemce povinen specifikovat ve formuláři – „Vyúčtování
grantu“, který je přílohou č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace – grantu). Pozor – jde o celkové náklady, které se týkají POUZE
projektu, na který jste obdrželi grant MHMP. Do celkových nákladů nezahrnujte výdaje
na pohoštění, občerstvení, dary, bankovní poplatky, pohonné hmoty, investiční náklady,
náklady na účetní a právní služby. Výše grantu nesmí být vyšší než 70 % z celkových
uznatelných nákladů (viz. čl. I, bod 7 Zásad). K tabulce vyúčtování nákladů přikládáte
vysvětlující komentář s popisem nákladů projektu;
• Kopie účetních nebo daňových dokladů (např. faktury), ve výši uděleného grantu
(doložené účetní doklady se musí vztahovat k uznatelným nákladům, stanoveným
v příloze č. 1 veřejnoprávní smlouvy);
• Kopie objednávek či smluv, týkajících se dané akce (viz čl. V., bod 8 Zásad - Příjemce
grantu je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění zejména ust. § 4
odst. 2 tohoto zákona.).
Příloha č. 3 k veřejnoprávní smlouvě: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o „Přehledu dotací/grantů poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“
v návaznosti na účel, na který byl poskytnut grant hl. m. Prahy v roce 2018
(viz čl. II, bod 6 Zásad - Skutečný objem finančních prostředků poskytnutých z veřejných
rozpočtů v rámci celé ČR na schválený projekt hl. m. Prahy v roce 2018 je příjemce povinen
specifikovat ve formuláři – „Přehled dotací z veřejných zdrojů“, který je přílohou č. 3 k
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – grantu).
• zapíšete veškeré dotace z veřejných zdrojů (Městské části, Ministerstva, EU, apod),
které jste obdrželi na podporu vaší žádosti, na kterou jste obdrželi grant hl. m. Prahy.
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•
•

Součet dotací z veřejných zdrojů (včetně dotace z hl. m. Prahy) nesmí přesáhnout 100%
celkových nákladů vašeho projektu.
V případě, že jste dotaci z veřejných zdrojů neobdrželi, formulář proškrtnete.
Na vyplněný formulář připojíte svůj podpis.

Vyúčtování poskytnutého grantu hl. m. Prahy včetně povinných příloh (v tištěné, případě
elektronické podobě) předáváte nejdéle do 31.1.2019 na podatelnu MHMP, případně na odbor
památkové péče MHMP (kancelář 273).
Ke stanovenému datu 31.1.2019 odvedou příjemci grantů nevyčerpané finanční prostředky
na účet hl. m. Prahy, stanoveném v záhlaví veřejnoprávní smlouvy (viz. čl. V., bod 11 Zásad).
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