ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU

IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA DOTÁCIE
PROGRAM
NÁZOV PROJEKTU
NÁZOV ORGANIZÁCIE
SÍDLO ORGANIZÁCIE
PRÁVNA FORMA ORGANIZÁCIE

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
ORGANIZÁCIE

ČÍSLO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ
DOTÁCIE
PLATCA DPH

MENO OSOBY ZODPOVEDNEJ
ZA PROJEKT
TELEFÓN/MOBIL
E-MAIL

VECNÉ VYHODNOTENIE

Popis realizácie projektu

1.Popíšte priebeh realizácie
projektu / podujatia

2.Ako ste naplnili stanovené
ciele a zámery projektu? Sú
v súlade so žiadosťou o
dotáciu? V prípade, ak sa Vám
nepodarilo naplniť všetky
stanovené ciele odôvodnite
túto skutočnosť.

3.Nastali nejaké zmeny voči
popisu v žiadosti o dotáciu? Ak
áno, popíšte ich a zdôvodnite.

4.Nastali počas implementácie
projektu problémy? Popíšte
prosím aké a akým spôsobom
ste ich vyriešili.


FINANČNÉ VYÚČTOVANIE

Tabuľku záverečného vyúčtovania nájdete
tu:https://www.terraincognita.sk/dokumenty/dokumenty-k-aktualnej-vyzve-2022-podujatia/

Suma deklarovaných
výdavkov v €
Spoluﬁnancovanie v €
Vyčerpaná dotácia v €

PUBLICITA A PROPAGÁCIA

Povinná publicita projektu

Webová stránka prijímateľa
obsahujúca logá a náležitosti v
súlade s Manuálom publicity –
Tu skopírujte funkčný link:
Článok o projekte (webová
stránka alebo facebook) – tu
skopírujte funkčný link:
Iné funkčné linky – ak
relevantné
Vizibilita KSK a KRT na podujatí – (beachﬂagy, kapa dosky, roll-upy, iné...)

Ďalšie prvky publicity a propagácie projektu

Sociálne média

Tlačené a elektronické publikácie – nahrajte funkčné linky/súbory/obrázky publikácií, ktoré vznikli v
súvislosti s projektom (letáky, plagáty, brožúry, leporelá, knihy, pozvánky, iné…) – ak relevantné
Mediálne a propagačné
výstupy

Iné – uveďte ďalšie prvky
publicity a propagácie ak
relevantné.

FOTODOKUMENTÁCIA PROJEKTU

Fotodokumentáciu z realizácie projektu je potrebné nahrať tak, aby fotograﬁe zachytávali vývoj projektu,
stav pred a po realizácii projektových aktivít. Fotograﬁe musia byť vhodné na ďalšiu propagáciu výsledkov
a výstupov projektu. Nahrajte minimálne 5 ks fotograﬁí.
Prijímateľ poskytuje poskytovateľovi a sprostredkovateľskému orgánu bezvýhradný súhlas na používanie
fotograﬁí na ďalšiu prezentáciu programu Terra Incognita a poskytovateľa.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRIJÍATEĽA DOTÁCIE
Dolepodpísaný (á) čestne
prehlasujem, že informácie
uvedené v záverečnej správe
sú presné a v súlade so
skutočnosťou.

✖

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Podpis

Dátum podpisu

