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[Dotacie UVSR - Upozornenie]

Mesto Spišské Podhradie
Mariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie
Vec: Žiadosť o poskytnutie dotácie – informácia
Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali pokyny uvedené v tomto e-maile.
Gestor programu Podpora rozvoja športu 2019 Vám oznamuje, že komisia, ktorá posudzovala projekty
predložené na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
športu na rok 2019
odporúča
Vami predložený projekt žiadosti o poskytnutie dotácie na ďalší schvaľovací proces. Odporúčanie sa
vzťahuje k nasledovnému projektu Vašej žiadosti o poskytnutie dotácie:
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Výška odporučenej dotácie Číslo projektu
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v XXX Oprava multifunkčného ihriska
10 000 EUR PRS-1039/2019/3

Čo je aktuálne Vašou úlohou?
Úprava štruktúrovaného rozpočtu a komentára k štruktúrovanému rozpočtu v elektronickom dotačnom
systéme v zmysle komisiou odporúčanej výšky dotácie uvedenej v tabuľke vyššie.
Termín: čo najskôr, najneskôr však do 30 kalendárnych dní!
Čím skôr upravíte rozpočet tým skôr budete mať finančné prostriedky na svojich účtoch!
Rozpočet upravte podľa nasledovných podmienok:
- je možné doplniť alebo zmeniť výdavkovú položku v štruktúrovanom rozpočte, ktorá komisiou nebola
schválená len na základe odôvodnenej žiadosti, ktorú odsúhlasí gestor,
- nie je prípustné prekročiť výšku výdavkovej položky uvedenej v štruktúrovanom rozpočte projektu a
výšku výdavkovej položky upravenej komisiou, výšku ceny za jednotku a počet jednotiek vo výdavkovej
položke (neplatí v prípade potreby úpravy formálnych nedostatkov v pôvodnom rozpočte),
- je prípustné znížiť výšku vybranej schválenej výdavkovej položky alebo vypustiť výdavkovú položku.
Spolufinancovanie musí byť zachované vo výške minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu, ktoré je
prijímateľ povinný preukázať pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie.
Zároveň prebieha formálna kontrola Vašej žiadosti, v prípade ak ste niektoré z dokladov potrebných k
uzatvoreniu zmluvy k žiadosti nepredložili, čakajte na vyzvanie zamestnanca Úradu vlády SR v najbližších
dňoch.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
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S pozdravom
Ivana Palková
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