
 

 

Vysvětlivky k tabulkám 

Řádky 

1. A1 Neinvestiční dotace celkem – součtový řádek neinvestiční dotace za všechny projekty 

podpořené TA ČR ve Vaší organizaci.   

a. V tom – rozpis neinvestiční dotace podle jednotlivých projektů. Název programu a 

identifikátor projektu (číslo smlouvy nebo číslo projektu bez písmen). 

2. A2 Investiční dotace celkem – součtový řádek investiční dotace za všechny projekty podpořené 

TA ČR ve Vaší organizaci. 

a. V tom – rozpis investiční dotace podle jednotlivých projektů Název programu a 

identifikátor projektu (číslo smlouvy nebo číslo projektu bez písmen). 

3. A3 Návratná finanční výpomoc celkem – tuto část nevyplňujte pro účely TA ČR 

4. A4 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem – součtový řádek 

Sloupce 

1. Poskytnuto k  31. 12. 2013 – výše celkové schválené dotace na celý projekt pro všechny účastníky 

projektu, rozdělená na investiční a neinvestiční dotace za jednotlivé projekty, vyplývající ze 

smlouvy. 

2. Čerpáno k  31. 12. 2013 – výše dotace na celý projekt pro všechny účastníky projektu, která Vám 

byla zaslána na bankovní účet od TA ČR. 

3. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele – jedná se o zaslané nespotřebované 

finanční prostředky na účet TA ČR před 31. 12. 2013. Nejedná se o vrácení prostředků na základě 

dodatků. Tato buňka je uzamčena, v případě potřeby nás prosím kontaktujte. 

4. Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele – nevyplňujte. Není případ TA ČR. 

5. Skutečně použito k  31. 12. 2013 – zde uveďte Váš odhad čerpání finančních prostředků 

k 31.12.2013  

6. Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání – vypočítává se 

automaticky. 

 

Pokyny k vyplnění formulářů k vyhlášce č. 52/2008 Sb. – PROGRAM BETA: 

Příjemci podpory z vyhlášeného programu BETA budou postupovat u vyplňování výše uvedených 

tabulek následovně podle typu uzavřené smlouvy: 

1. Podpora je vyplácená v plné výši až po ukončení etapy  

a. Poskytnuto k  31. 12. 2013 je ze strany TA ČR vyplněno dle hodnot uvedených ve smlouvě 

na rok 2013. 

b. Čerpáno k  31. 12. 2013 bude ze strany TA ČR  vyplněna hodnota v Kč. 



c. Skutečně použito k  31. 12. 2013 vyplní příjemce podpory z programu BETA odhad čerpání 

již poskytnutých prostředků na projekt. Hodnota uvedená v tomto sloupci nesmí 

přesáhnout hodnotu ze sloupce Čerpáno k 31. 12. 2013. 

d.  Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání  se automaticky 

vypočte. Tato hodnota nemá vliv na zaslání finančních prostředků ze strany TA ČR na 

základě předložené průběžné zprávy. 

2. Podpora je vyplácená zálohově ve výši 80 % poskytnuté dotace na příslušný rok 

a. Poskytnuto k  31. 12. 2013 je ze strany TA ČR vyplněno dle hodnot uvedených ve smlouvě 

na rok 2013. 

b. Čerpáno k  31. 12. 2013 bude ze strany TA ČR vyplněna hodnota odpovídající 80 % výše 

podpory na rok 2013, která Vám byla zaslaná na bankovní účet. 

c. Skutečně použito k 31. 12. 2013 vyplňte Váš odhad čerpání prostředků do maximální výše 

uvedené ve sloupci Čerpáno k 31. 12. 2013 (v případě, že jste těchto 80 % profinancovali 

při řešení projektu, pokud ne, uvedete částku nižší a v následujícím sloupci se Vám vypočte 

vratka těchto prostředků). Neuvádějte zde částku vyšší, než je k 31. 12. 2013 zaslaná 

dotace ze strany TA ČR. (Jelikož jste od TA ČR v roce 2013 neobdrželi 100 % finančních 

prostředků, nemohli jste je použít na financování svých nákladů. Neznamená to, že jste 

neměli  náklady na projekt ve výši stanovené ve smlouvě, ale že jste k jejich financování 

k 31. 12. 2013 použili prostředky ze státního rozpočtu pouze ve výši poskytnutých  80 %.) 

d. Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání  se automaticky 

vypočte v hodnotě 0 Kč (v případě nedočerpání 80 % se vypočte vratka).  

 

 

 

 


