
Hlásenie o realizácii 
aktivít projektu



Povinnosti prijímateľa na začiatku

 Prijímateľ dokladuje začatie realizácie prvej hlavnej aktivity prostredníctvom

Hlásenia o realizácii aktivít projektu, ktoré predkladá v súlade so Zmluvou o NFP, a

to prostredníctvom formulára, ktorý je generovaný ITMS2014+

 najneskôr do 1 mesiaca odo dňa začatia realizácie projektu zaslať vyplnený Formulár 

príkladov dobrej praxe na mailovú adresu david.bodnar@minv.sk. (Príloha č. 01 vzor 

a) Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov)

mailto:david.bodnar@minv.sk


 Podpisový vzor – prijímateľ predkladá v jednom vyhotovení úradne osvedčený

podpisový vzor pri každej aktualizácii na predpísanom formulári (príloha č. 01

Podpisový vzor), a to najneskôr však pri predložení prvej aktuálnej ŽoP

 Splnomocnenie – v prípade splnomocnenia zástupcu na všetky úkony a právne kroky

(resp. ich časť), vyplývajúce zo Zmluvy o NFP (Splnomocnenie + podpisový vzor

zástupcu)

 Prijímateľ je povinný predložiť Personálnu maticu na predpísanom formulári (príloha

č. 03 PpP) vrátane profesijných životopisov osôb v nej uvedených, a to najneskôr pri

predložení prvej ŽoP a pri každej zmene.



 Prijímateľ má povinnosť zabezpečiť Súhlas so spracovaním osobných údajov

(odporúčaný formulár v prílohe č. 04 Súhlas so spracovaním osobných údajov)

všetkých osôb uvedených v Personálnej matici. Dokumentácia ostáva u prijímateľa.

 Prijímateľ je povinný zasielať poskytovateľovi Informáciu o konaní vzdelávacej

aktivity, najneskôr 7 dní pred jej začatím a v predpísanom rozsahu - emailom

príslušnému PM.



 Účty prijímateľa – prijímateľ má povinnosť predložiť dokumentáciu preukazujúcu

vlastníctvo všetkých účtov prijímateľa (rovnopis zmluvy o zriadení BÚ alebo jeho kópiu

overenú štatutárnym orgánom, splnomocnenou osobou, rovnopis potvrdenia o

vedení účtu) . Prijímateľ môže použiť prílohu č. 5 PpP – Identifikácia účtov prijímateľa.

 Poskytovanie informácií v súvislosti s pokrokom a prínosom projektu - v rámci

mentoringu je to záznam o rozvoji a napredovaní mentorovaného žiaka na polročnej

báze
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Nevypĺňa sa  !














