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Záverečná správa
Akcia 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí
Projekty zamerané na viacero aktivít
Verzia platná od 1. januára 2011

Časť I.  Identifikácia a zhrnutie projektu

Číslo projektu
Prosím vložte referenčné číslo projektu, tak ako je uvedené v Zmluve o finančnom príspevku:
Pečiatka pošty / Dátum prijatia




Názov príjemcu finančného príspevku	                               
Prosím uveďte názov a skratku príjemcu finančného príspevku:


Názov projektu
Prosím vložte názov Vášho projektu tak, ako je uvedené v Žiadosti o finančný príspevok:


Trvanie projektu
Prosím uveďte celkovú dĺžku trvania projektu od prípravy až po hodnotenie, ako aj dátum začiatku a konca projektu.
Projekt začína:
(dátum vzniku prvých nákladov)
/      /
Projekt končí:
(dátum vzniku posledných nákladov)
/      /
Podpis štatutárneho zástupcu
Ja dolu podpísaný(á), potvrdzujem, že všetky informácie a finančné údaje uvedené v tejto Záverečnej správe sú pravdivé a boli poskytnuté zodpovedným osobám v každej z partnerských organizácií zapojených v opísanej aktivite.
Príjemca finančného príspevku povoľuje Európskej komisii, Vzdelávacej, audiovizuálnej a kultúrnej výkonnej agentúre a Národným agentúram využívať všetky údaje uvedené v tomto formulári za účelom spravovania a hodnotenia programu Mládež v akcii. Všetky osobné údaje zozbierané za účelom tohto projektu musia byť spracované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva. 
Dotknuté osoby môžu na základe písomnej žiadosti získať prístup k ich osobným údajom. Tieto osoby môžu adresovať akékoľvek otázky vzhľadom k spracovávaniu ich osobných údajov Vzdelávacej, audiovizuálnej a kultúrnej výkonnej agentúre alebo príslušnej Národnej agentúre (v závislosti od toho, ktorá z agentúr je zodpovedná za administráciu projektu).Na národnej úrovni môžu dotknuté osoby kedykoľvek podať sťažnosť voči spracovávaniu ich osobných údajov príslušnej národnej autorite. Pre projekty podporené na európskej úrovni platí, že dotknuté osoby môžu kedykoľvek podať sťažnosť voči spracovávaniu ich osobných údajov Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.
Príjemca finančného príspevku vyhlasuje, že všetkým organizátorom a účastníkom poskytol informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, tak ako sú uplatňované v rámci programu Mládež v akcii.   
Príjemca finančného príspevku
Názov, pečiatka (ak je dostupná):

Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko (veľkými písmenami):

Miesto:

Podpis:

   Dátum:



Časť I.  Identifikácia a zhrnutie projektu (pokračovanie)



Napĺňanie všeobecných cieľov programu Mládež v akcii  

Prosím, označte príslušné políčko / políčka.

Projekt: 
   podporuje aktívne občianstvo mladých ľudí vo všeobecnosti, a najmä ich európske občianstvo;

  rozvíja solidaritu a presadzuje toleranciu medzi mladými ľuďmi, najmä za účelom podpory sociálnej súdržnosti v Európskej únii;

  podporuje vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách;

  prispieva k rozvoju kvality podporných systémov pre aktivity mládeže a spôsobilostí organizácií občianskej spoločnosti v oblasti mládeže;

  presadzuje európsku spoluprácu v oblasti mládeže.





Napĺňanie priorít programu Mládež v akcii

Prosím, označte príslušné políčko / políčka.

Stále tematické priority
Ročné priority

  Európske občianstvo
  Európsky rok dobrovoľníctva
  Nezamestnanosť mladých
  Inkluzívny rast
  Globálne environmentálne výzvy a klimatické zmeny
  Kreativita a podnikavosť

  Participácia mladých ľudí


  Kultúrna rozmanitosť


  Začlenenie mladých ľudí s nedostatkom
      príležitostí


Národné priority
  Ak áno, prosím upresnite:




Typ a počet aktivít a počet zapojených účastníkov
Prosím, označte príslušné políčko podľa typu Vášho projektu pre ktorý podávate záverečnú správu. Prosím, priložte špeciálnu prílohu pre každú z realizovaných aktivít.
Typ aktivity
Počet aktivít
Počet zapojených účastníkov
  1. Pracovné stáže (Príloha 1)


  2. Realizačná poradná návšteva (Príloha 1)


  3. Hodnotiace stretnutie (Príloha 1)


  4. Študijný pobyt (Príloha 1)


  5. Budovanie partnerstiev (Príloha 1)


  6. Seminár (Príloha 1)


  7. Školenie (Príloha 1)


  8. Vytváranie sietí (Príloha 2)


SPOLU počet účastníkov






Zhrnutie projektu
Prosím, uveďte stručný opis Vášho projektu (približne 50 slov). Prosím, vezmite na vedomie, že tento opis môže byť publikovaný. Preto buďte precízny a opíšte miesto konania, typ projektu, tému projektu, ciele projektu, trvanie projektu v dňoch, zahrnuté krajiny, počet účastníkov, zahrnuté aktivity a metódy. Toto zhrnutie musí byť uvedené v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku, bez ohľadu na to, v akom jazyku vyplňujete zvyšok tejto žiadosti. Prosím, buďte jasný a stručný.






Prosím, uveďte prípadné zmeny, ktoré nastali pri realizácii Vášho projektu oproti schválenej žiadosti o finančný príspevok a vysvetlite dôvody týchto zmien napr. zloženie partnerských organizácií, trvanie aktivít, plán aktivít a pod.








Časť II. Príjemca finančného príspevku

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ (Prosím, pred vyplnením tejto Záverečnej správy si pozrite Vašu Zmluvu o finančnom príspevku)
Záverečná správa musí byť predložená do dvoch mesiacov od skončenia projektu. Záverečná správa musí obsahovať špecifickú prílohu pre každú z realizovaných aktivít. 
Záverečná správa obsahuje časť opisujúcu realizáciu projektu a finančnú časť. Príjemca finančného príspevku musí vyplniť obidve časti. Nesplnenie  oznamovacej povinnosti oprávňuje Vzdelávaciu, audiovizuálnu a kultúrnu výkonnú agentúru alebo relevantnú Národnú agentúru požiadať o navrátenie celej vyplatenej časti finančného príspevku.
Cestovné náklady a mimoriadne náklady musia byť odôvodnené a dokladované cestovnými lístkami, faktúrou alebo iným účtovným dokladom. Výsledky a dosiahnuté ciele odôvodňujúce použitie fixných súm a jednotkových nákladov musia byť detailne popísané v časti opisujúcej realizáciu projektu. Podpísaný zoznam všetkých účastníkov a konečný prehľad aktivít (iba v prípade projektov Vytvárania sietí) musia byt priložené k Záverečnej správe spolu s denným programom uskutočnených aktivít. 
Záverečná kalkulácia použitia jednotkových nákladov sa vykoná na základe celkového počtu účastníkov a skutočnej  dĺžky trvania (počet oprávnených dní).
Údaje o príjemcovi finančného príspevku
Meno

Adresa

PSČ

Obec / Mesto

Kraj

Krajina

E-mail

Webová stránka

Telefón

Fax


Osoba oprávnená podpísať zmluvu v mene príjemcu finančného príspevku (štatutárny zástupca)
Priezvisko

Meno

Pozícia / funkcia

Kontaktná osoba v prípade potreby dodatočných informácií k Záverečnej správe (kontaktná osoba)
Priezvisko

Meno

Pozícia / funkcia

E-mail

Telefón

Fax


Profil príjemcu finančného príspevku
Typ a štatút
  Nezisková / mimovládna organizácia
  Miestna/regionálna verejná inštitúcia     
   Neformálna skupina mladých 
       ľudí

  Organizácia aktívna v oblasti práce s mládežou na európskej úrovni
  Iné – prosím špecifikujte:
Pôsobnosť
  Miestna
  Regionálna
  Národná
  Európska / Medzinárodná
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EUROPEAN COMMISSION	Version valid for projects from 2005-R1 onwards
Časť III. Finančná správa                                                                     VŠETKY SUMY        
                                                                                                           UVÁDZAJTE V EURO

Aktivita
Typ*
Akceptované náklady
(tak ako sú schválené v Zmluve o finančnom príspevku)
POŽADOVANÁ SUMA
Schválená suma (vyplní NA alebo EACEA)
AKTIVITA 1




AKTIVITA 2




AKTIVITA 3




AKTIVITA 4




AKTIVITA 5




SPOLU




* Typy: 
1. Pracovné stáže
2. Poradná realizačná návšteva
3. Hodnotiace stretnutie
4. Študijný pobyt
5. Budovanie partnerstiev 
6. Seminár
7. Školenie
8. Vytváranie sietí


