METODIKA PRO ŽADATELE
2. kolo příjmu žádostí (termín 31.8.2009)
POSTUP VYÚČTOVÁNÍ DOTACE POSKYTOVANÉ DLE ZÁSAD ZASTUPITELSTVA KRAJE
VYSOČINA NA REALIZACI STANDARDU ICT VYBAVENÍ ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH
KRAJEM VYSOČINA ze dne 10. 3. 2009 č. 06/09
Vyúčtování dotace:
1. po schválení požadované dotace obdržíte smlouvu o poskytnutí dotace, jedno
podepsané vyhotovení odešlete zpět na kraj na odbor informatiky
2. dotace bude poskytnuta po ukončení realizace projektu na základě závěrečné
zprávy, její formulář bude zveřejněn na webových stránkách odboru informatiky v sekci
„Rozvoj ICT v organizacích zřizovaných krajem Vysočina“ (opět elektronický 602 XML
formulář) – pozor – je třeba mít stažený formulář platný pro dané kolo, z Vašeho pohledu
sice vypadají po otevření stejně, ale liší se naprogramováním souvisícím s další prací
s formuláři zde na KrÚ.
3. připravíte si povinné přílohy vyúčtování:
•

kopie účetních dokladů k celkové pořizovací ceně předmětu dotace (skenované)

•

kopie dokladů prokazujících úhradu výše uvedených účetních dokladů (opět
skenované)

•

fotodokumentaci v případě nákupu HW

•

celková velikost zprávy nesmí přesáhnout 10 Megabajtů

4. vyplněný formulář závěrečné zprávy spolu s povinnými přílohami odešlete elektronicky
podepsaným emailem:
•

adresy pro odesílání: posta@kr-vysocina.cz, v kopii rojkova.m@kr-vysocina.cz

•

v předmětu zprávy, prosím, uveďte: „Poskytování dotací na podporu rozvoje ICT
v organizacích zřizovaných kraje Vysočina – vyúčtování“

•

email musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaný
uznávaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat

5. do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu zaktualizujete stav vybavenosti
organizace v aplikaci eKraj – http://vysocina.e-kraj.cz
6. jakmile bude odeslána vyúčtovaná výše dotace, obdržíte také Sdělení o převodu
prostředků z rozpočtu kraje – jak zaúčtovat dotace je možné vyčíst již ze smlouvy, kde
součástí variabilního symbolu je položka (první čtyři číslice - 5331 provozní a 6351
investiční dotace) i konkrétní UZ (poslední tři číslice – UZ 166)
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