Pokyny k vyplnění formulářů:
Příjemce zasílá pouze jeden formulář, za celou společnost, ve kterém uvede požadované informace za
všechny podpořené projekty Technologickou agenturou ČR u kterých je hlavním příjemcem.
1. Zvolte formulář dle Vaší právní subjektivity. Není rozhodující právní subjektivita spolupříjemců, ale
hlavního příjemce, s kterým byla uzavřena smlouva.
a. Formulář č. 1 je určen pro neziskové a podobné organizace, státní fondy, vysoké školy,
školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, veřejné neziskové ústavní
zdravotnické zařízení a nepodnikající fyzické osoby.
b. Formulář č. 2 je určen pro podnikatelské subjekty.
2. Záhlaví formuláře:
a. Příjemce – hlavní příjemce dotací, s kterým byla uzavřena smlouva
b. Poskytovatel – nemusíte vyplňovat, poskytovatel je shodný s Kapitolou
c. Kapitola – Technologická agentura České republiky
Veškeré číselné údaje uvádějte v Kč na dvě desetinná místa.
3. A1 Neinvestiční dotace celkem – součtový řádek neinvestiční dotace za všechny podpořené
projekty Technologickou agenturou ve Vaší organizaci. Uvádí se celková částka poskytnutá na
projekt za všechny příjemce dotace.
a. V tom – rozpis neinvestiční dotace podle jednotlivých projektů. Do sloupce a uvádějte čísla
projektů a do závorky číslo smlouvy o poskytnutí podpory. Není potřeba uvádět úplné
názvy projektů.
4. A2 Investiční dotace celkem – součtový řádek investiční dotace za všechny podpořené projekty
Technologickou agenturou ve Vaší organizaci
a. V tom – rozpis investiční dotace podle jednotlivých projektů. Do sloupce a uvádějte čísla
projektů a do závorky číslo smlouvy o poskytnutí podpory. Není potřeba uvádět úplné
názvy projektů.
5. A3 Návratné finanční výpomoci celkem – tuto část nevyplňujte pro účely Technologické agentury
6. A4 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem – součtový řádek
7. Sloupce
a. Poskytnuto k 31.12.2011 – výše celkové schválené dotace na celý projekt pro všechny
účastníky projektu, rozdělená na investiční a neinvestiční dotace za jednotlivé projekty,
vyplývající ze smlouvy
b. Čerpáno k 31.12.2011 – výše dotace na celý projekt pro všechny účastníky projektu, která
Vám byla zaslána na bankovní účet od Technologické agentury ČR
c. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele – jedná se o případ uzavřených
dodatků, na základě kterých Vám vyplývala povinnost vrátit část dotace na účet
s předčíslím 2049 nebo 3041

d. Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele – nevyplňujte. Není případ
Technologické agentury ČR
e. Skutečně použito k 31.12.2011 – uvádí se výše skutečně použitých prostředků z dotace.
Musí odpovídat částce uvedené ve Vaší průběžné zprávě zaslané Technologické agentuře
ČR
f. Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání – uveďte
částku, kterou vracíte jako nevyčerpanou dotaci Technologické agentuře ČR
Prosíme o kontrolu, zda součty investičních a neinvestičních dotací u jednotlivých projektů odpovídají
celkové dotaci na daný projekt, dále o kontrolu celkové poskytnuté dotace, která byla poskytnuta Vaší
organizace jako hlavnímu příjemci i o kontrolu vratek za jednotlivé projekty.

