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POKYNY K VYPLNENIU FORMULÁRA PRIEBEŽNEJ SPRÁVY O PROJEKTE 

 

Priebežná správa o projekte (ďalej len „PSP“) je excelovský dokument, ktorý vypĺňa 

prijímateľ v slovenskom jazyku za každé reportovacie obdobie. PSP zahŕňa:  

 Časť I – Všeobecné informácie 

 Časť II – Obsahová správa 

 Časť III – Finančná časť 

o Výdavky prijímateľa 

o Výdavky partnera 1 

o Výdavky partnera 2 

o Sumár výdavkov 

 Časť IV – Žiadosť o platbu 

 

Na základe typu organizácie si vyberte formulár PSP určený pre: 

a) Vysoké školy  

b) Stredné školy 

 

Časť I – Všeobecné informácie 

V hárku „Všeobecné informácie“ je nutné vyplniť všetky farebne označené polia:  

 Poradové číslo PSP – ak predkladáte PSP za prvé reportovacie obdobie, do pola pre 

Poradové číslo PSP vpíšte číslo 1. 

 Číslo projektu – vyplňte číslo projektu, tak ako je uvedené v časti 1.3.2 Ponuky na 

poskytnutie grantu.  

 Názov projektu – vyplňte názov projektu, tak ako je uvedené v časti 1.3.1 Ponuky na 

poskytnutie grantu.  

 Začiatok realizácie projektu - uveďte dátum, kedy ste reálne začali implementovať 

projekt, t. j. deň nadobudnutia účinnosti Projektovej zmluvy, pokiaľ v bode 1.3.6 

Ponuky na poskytnutie grantu nie je uvedené inak (v prípade, ak Projektová zmluva 

nadobudla účinnosť až po tomto termíne, za začiatok realizácie projektu sa považuje 

deň nadobudnutia účinnosti Projektovej zmluvy). 

 Koniec realizácie projektu – uveďte predpokladaný dátum ukončenia realizácie 

projektu. 

 Dĺžka realizácie projektu – uveďte dĺžku trvania realizácie projektu v závislosti od 

uvedeného dátumu začiatku a konca realizácie projektu, pričom maximálne dĺžka 

trvania projektu stanovená v bode 1.3.8 Ponuky na poskytnutie grantu nesmie byť 

prekročená. 
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 Rozpočet projektu – uveďte výšku projektového grantu, výšku spolufinancovania 

a celkové oprávnené výdavky projektu. 

 Reportovacie obdobie – uveďte začiatok a koniec reportovacieho obdobia, (viď 

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, kapitola 7 Priebežná správa 

o projekte, tabuľka č. 1 – Harmonogram predloženia a overenia PSP, stĺpec (a) 

reportovacie obdobia).  

 Prijímateľ – vyplňte názov a adresu prijímateľa, meno a priezvisko koordinátora 

projektu, telefón, mobil a jeho/jej e-mailovú adresu. Koordinátor projektu je osoba 

zodpovedná za realizáciu projektu, uvedená vo formulári žiadosti.  

 Partner – vyplňte názov a adresu partnerskej inštitúcie, meno a priezvisko kontaktnej 

osoby, telefón, mobil a e-mailovú adresu kontaktnej osoby v partnerskej inštitúcii.  

 Podpis prijímateľa – PSP podpisuje koordinátor projektu, ktorý svojím podpisom 

a odtlačkom pečiatky organizácie prijímateľa potvrdí správnosť údajov uvedených 

v PSP. V prípade potreby môže PSP podpísať štatutárny zástupca organizácie 

prijímateľa. 

 

Časť II – Obsahová správa  

Hárok „Obsahová správa“ vypĺňa prijímateľ. Polia „Číslo projektu“ a „Názov projektu“ sa 

nevypĺňajú, sú automaticky doplnené na základe údajov, ktoré ste uviedli v hárku 

„Všeobecná časť“. Hárok „Obsahová správa“ zahŕňa wordovský dokument, do ktorého 

vpisujete požadované údaje. Wordovský dokument sa otvorí, ak dvakrát kliknete na jeho 

ikonu. V tomto dokumente sa vypĺňajú všetky polia:  

 

2.1 Detailne opíšte priebeh jednotlivých aktivít projektu za prijímateľa a partnera, ktoré 

boli zrealizované za reportovacie obdobie.  

 

2.2 Uveďte odchýlky pri realizácií aktivít oproti naplánovaným aktivitám (uvedeným 

v žiadosti o projekt) za reportovacie obdobie.  

 

2.3 Porovnajte aktuálny pokrok v projekte v porovnaní s plánovaným pokrokom.  

 

2.4 Miera napĺňania indikátorov výstupov projektu 

Stručne popíšte spôsob napĺňania indikátorov výstupov projektu, resp. popíšte dosiahnuté 

výstupy v danom reportovacom období.  

 

Do tabuľky č. 1 „Indikátory výstupov projektu“ vpíšte názvy indikátorov výstupov projektu 

podľa aktivít a cieľovú hodnotu indikátorov, tak ako sú uvedené v tabuľke č. 3, časti 3.1 

Ponuky na poskytnutie grantu a, ak relevantné,  v tabuľke č. 7 v časti 5.1 Ponuky na 

poskytnutie grantu. V závislosti od naplnenia indikátorov výstupov projektu v danom 

reportovacom období vyplňte do tabuľky č. 1 stĺpec „Hodnota dosiahnutá v reportovacom 
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období“. Stĺpec „Kumulatívna hodnota za celkový priebeh projektu“ je pri predkladaní PSP za 

prvé reportovacie obdobie rovnaký ako stĺpec „Hodnota dosiahnutá v reportovacom 

období“, v ďalších PSP sa dosiahnutá hodnota kumuluje. 

 

2.5 Publicita  

Uveďte, aké opatrenia boli realizované v súvislosti s publicitou a porovnajte vykonané 

opatrenia s plánom publicity. Stručne popíšte spôsob napĺňania indikátorov publicity.  

 

Do tabuľky č. 2 „Indikátory publicity“ vpíšte názvy indikátorov publicity a cieľovú hodnotu, 

tak ako sú uvedené v tabuľke č. 4, časť 3.2 Ponuky na poskytnutie grantu. V závislosti od 

naplnenia indikátorov publicity v danom reportovacom období vyplňte do tabuľky č. 2 stĺpec 

„Hodnota dosiahnutá v reportovacom období“. Stĺpec „Kumulatívna hodnota za celkový 

priebeh projektu“ v tabuľke č. 2 je pri predkladaní PSP za prvé reportovacie obdobie rovnaký 

ako stĺpec „Hodnota dosiahnutá v reportovacom období“, v ďalších PSP sa dosiahnutá 

hodnota kumuluje. 

 

2.6 Percento kompletnosti projektu 

Uveďte odhadované percento kompletnosti projektu.  

 

2.7 Zmeny v projekte 

Uveďte, či boli vykonané sledované zmeny v projekte. Ku každej sledovanej zmene je 

potrebné uviesť odôvodnenie vykonania zmeny, a v prípade potreby priložiť relevantné 

dokumenty.  

 

V prípade zmien v rozpočte (je potrebné vychádzať z údajov uvedených v Ponuke na 

poskytnutie grantu, resp. v predchádzajúcich schválených PSP): 

- Ak došlo k presunu medzi jednotlivými rozpočtovými kapitolami, pričom tento presun 

nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov rozpočtových kapitol o viac ako 15% 

z celkových oprávnených výdavkov projektu vyplňte v tabuľke č. 3 iba tie polia, pri 

ktorých došlo k zmene.  

- Ak došlo k presunu medzi výstupmi projektu, pričom tento presun nesmie vyvolať 

zmenu žiadneho z limitov výstupov projektu o viac ako 15% z celkových oprávnených 

výdavkov projektu  vyplňte v tabuľke č. 4 iba tie polia, pri ktorých došlo k zmene.  

 

Indikujte prípadné očakávané zmeny v nasledujúcom reportovacom období. 

 

2.8 Riadenie projektu a partnerstvo  

Uveďte, či je zloženie tímu, ktorý riadi projekt rovnaké ako bolo uvedené v Opise projektu 

(príloha č. 2 Formulára žiadosti). Ak prišlo k zmenám v zložení tímu, ktorý riadi projekt, 

opíšte a zdôvodnite tieto zmeny. Opíšte kvalitu spolupráce medzi partnermi hlavne 

s ohľadom na medzinárodnú spoluprácu. 
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Časť III – Finančná časť  

Hárok „Finančná časť“ je uzamknutý dokument, ktorý je určený pre účely správcu programu 

a prijímateľ do neho nevpisuje žiadne údaje.  

 

Výdavky prijímateľa 

Hárok „Výdavky prijímateľa“ vypĺňa prijímateľ na základe Zoznamu účtovných dokladov. Do 

hárku vpíšte všetky výdavky, ktoré boli vecne a aj finančne zrealizované počas 

reportovacieho obdobia, za ktoré sa zostavuje PSP. Uvedené hodnoty sa musia zhodovať 

s údajmi uvedenými v Zozname účtovných dokladov. V hornej časti hárku uveďte názov 

organizácie prijímateľa. 

 

Výdavky partnera  

V závislosti od počtu zapojených partnerov do projektu prijímateľ vypĺňa hárok „Výdavky 

partnera 1“ a „Výdavky partnera 2“. Výdavky partnera vypĺňa prijímateľ na základe Zoznamu 

účtovných dokladov, ktorý mu zasiela partner. Do hárku vpíšte všetky výdavky partnera, 

ktoré boli vecne a aj finančne zrealizované počas reportovacieho obdobia, za ktoré sa 

zostavuje PSP. Uvedené hodnoty sa musia zhodovať s údajmi uvedenými v Zozname 

účtovných dokladov. V hornej časti hárku uveďte názov partnera. 

 

Sumár výdavkov 

Hárok „Sumár výdavkov“ prehľadne zobrazuje všetky výdavky za prijímateľa 

a partnera/partnerov na základe údajov vyplnených v predchádzajúcich hárkoch. Hárok je 

uzamknutý, prijímateľ do neho nevpisuje žiadne údaje.  

 

Časť IV – Žiadosť o platbu  

Hárok „Žiadosť o platbu“ vypĺňa v prípade potreby prijímateľ. Prijímateľovi vzniká nárok na 

druhú zálohovú platbu v prípade, že zúčtuje najmenej 40% celkových oprávnených výdavkov 

projektu. Druhá zálohová platba môže byť vo výške maximálne 10% projektového grantu. 

Správca programu posúdi pri kontrole PSP, či prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie druhej 

zálohovej platby. Správca programu môže žiadosť o platbu schváliť alebo zamietnuť 

v závislosti od výšky celkových oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ zúčtoval. Polia „Číslo 

projektu“ a „Názov projektu“ sa nevypĺňajú, sú automaticky doplnené na základe údajov, 

ktoré ste uviedli v hárku „Všeobecná časť“. 


