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POKYNY K VYPLNENIU FORMULÁRA ZÁVEREČNEJ SPRÁVY 
O PROJEKTE 

 
Záverečná správa o projekte  (ďalej len „ZSP“) je rozšírená verzia Priebežnej správy 
o projekte. ZSP je excelovský dokument, ktorý vypĺňa prijímateľ v slovenskom jazyku. ZSP 
zahŕňa: 
 

 Časť I – Všeobecné informácie 
 Časť II – Obsahová správa 
 Časť III – Finančná časť 

o Študenti 
o Doktorandi 
o Učitelia 
o  Organizácia mobility 

 Záverečná správa o projekte  
o  ZSP - Študenti 
o  ZSP - Doktorandi 
o  ZSP - Učitelia 
o  ZSP - Organizácia mobility 
o  ZSP - Obsahová správa 

 

Časti I, II, III  sa vypĺňajú podľa Pokynov k vyplneniu PSP.  
 
Časť Záverečná správa o projekte sa vypĺňa nasledovne: 
 
Hárok ZSP – Študenti 
Hárok ZSP – Doktorandi  
Hárok ZSP – Učitelia  
Do hárkov vpíšte sumár všetkých výdavkov, počet osôb, počet mesiacov, počet dní, 
štipendium, štipendium/denné náhrady, cestovné výdavky a poistenie v rámci vyššie 
uvedených kategórií, ktoré boli uznané správcom programu za oprávnené 
v predchádzajúcich PSP a pri overení na mieste ako relevantné a výdavky, ktoré uvádzate 
v aktuálnej PSP. 
 
V závislosti od počtu zapojených partnerov do projektu vyplňte rovnakým spôsobom údaje za 
partnera/partnerov. Do pola „Názov partnera 1, 2, 3“ vpíšte názov partnera tak, ako je uvedené 
v časti 1.4 Identifikácia partnerov Ponuky na poskytnutie grantu. Polia „Číslo projektu“ a „Názov 
prijímateľa“ sa nevypĺňajú, sú automaticky doplnené na základe údajov, ktoré ste uviedli v hárku 
„Všeobecná časť“. 
 
Hárok ZSP – Organizácia mobility 
Hárok „Organizácia mobility“ prehľadne zobrazuje výdavky na organizáciu mobility za prijímateľa 
a partnera/partnerov na základe údajov vyplnených v predchádzajúcich hárkoch. Hárok je 
uzamknutý, prijímateľ do neho nevpisuje žiadne údaje. 
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Hárok ZSP – Obsahová správa 
Hárok „ZSP – Obsahová správa“ vypĺňa prijímateľ. Polia „Číslo projektu“ a „Názov 
prijímateľa“ sa nevypĺňajú, sú automaticky doplnené na základe údajov, ktoré ste uviedli 
v hárku „Všeobecná časť“. Hárok „ZSP – 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: 
 
1. Detailný opis priebehu realizácie projektu 
Opíšte spôsob realizácie projektu, pričom sa vyjadrite najmä k spôsobu výberu štipendistov 
u žiadateľa aj u partnerov zahŕňajúc najmä ako prebiehalo informovanie cieľových skupín 
o možnosti zúčastniť sa mobility financovanej zo ŠP EHP v inštitúcii žiadateľa a jednotlivých 
partnerov, časový harmonogram, aké boli kritériá výberu uchádzačov, ako bola zabezpečená 
objektivita výberu, ako boli zverejňované výsledky výberu, resp. uchádzači informovaní 
o výsledkoch výberového procesu, či boli podané odvolania a pod. Pri opise mobilít uveďte 
termín realizácie, miesto konania, zameranie mobility – jej náplň, použité metódy a formy 
spolupráce a pod. Uveďte informácie o uznaní štúdia, uznaní mobility doktorandov 
a akademických pracovníkov v kariérnom rozvoji a spôsobe prenosu poznatkov 
 
2. Zmeny pri realizácii aktivít a výstupov oproti žiadosti o projekt a ich zdôvodnenie 
V prípade, ak počas realizácie projektu došlo k zmenám oproti priebehu realizácie 
plánovanom v žiadosti o projekt, uveďte tieto zmeny a zdôvodnite ich vznik a spôsob 
riešenia. Uveďte aj zmeny, ktoré boli v procese realizácie projektu odsúhlasené ako oficiálne 
zmeny v projekte a opätovne uveďte dôvody zmeny. T. j., v tejto časti uveďte všetky zmeny 
v projekte, sledované, nepodstatné a podstatné zmeny, podľa termínu ich realizácie. 
 
3. Výstupy projektu 
Výstupy projektu sú definované merateľnými indikátormi, ktoré nadväzujú na realizáciu 
jednotlivých aktivít. V tejto časti sú uvedené všetky aktivity, ktoré bolo možné v rámci tohto 
opatrenia realizovať. V závislosti od toho, ktoré aktivity ste realizovali, vpíšte hodnoty 
merateľných indikátorov do príslušnej tabuľky. 
 
V stĺpci „Komentár“ uveďte podrobnejšie informácie a zdôvodnenie, v prípade, ak sa 
dosiahnutá hodnota indikátora odlišuje od plánovanej hodnoty. 
 
4. Prínos realizácie projektu pre prijímateľa a partnera 
K tejto časti je potrebné vyjadrenie od každého subjektu zapojeného do projektu (prijímateľ, 
všetci partneri). Uveďte prínos z realizácie projektu v partnerstve pre vašu inštitúciu a opíšte 
aj skúsenosti získané počas realizácie projektu a odporúčania do budúcnosti. 
 
Vypĺňa sa v slovenskom aj anglickom jazyku, pričom obe verzie musia poskytovať rovnaké 
informácie. 
 
5. Partnerstvo 
Vyjadrite sa k priebehu spolupráce s ostatnými projektovými partnermi a prípadnej 
plánovanej spolupráci v budúcnosti. 
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6. Publicita 
Podrobne opíšte všetky propagačné aktivity, ktoré realizoval každý subjekt zapojený do 
realizácie projektu (prijímateľ aj partneri). K propagačným podujatiam uveďte spôsob ich 
zverejnenia (kto a kde sa mohol dozvedieť o plánovanom podujatí), cieľovú skupinu a koľko 
osôb sa zúčastnilo. Uveďte a zdôvodnite všetky odchýlky v realizácii propagácie projektu 
oproti žiadosti o projekt. V prípade, ak bola dosiahnutá iná hodnota indikátorov publicity ako 
bola plánovaná, zdôvodnite. Do tabuľky uveďte údaje podľa Ponuky na poskytnutie grantu 
(tabuľka č. 4). 
 
7. Prierezové otázky 
Uveďte, aký príspevok mal projekt k prierezovým otázkam, ktoré ste označili v žiadosti 
o projekt. 
 
8. Zhrnutie projektu a 9. Bilaterálne vzťahy 
Tieto informácie budú použité na účely propagácie projektu správcom programu a Výborom 
pre finančný mechanizmus EHP. Poskytnuté informácie by mali poskytovať odpovede na 
uvedené otázky. Text by mal byť ucelený, pričom treba brať do úvahy, že čitateľ textu 
nebude vidieť otázky, na ktoré odpovedáte. Je dôležité dodržať maximálny rozsah 2 500 
znakov v anglickom jazyku. V slovenskom jazyku uveďte rovnaké informácie ako v anglickom 
jazyku (vzhľadom na to, že pôjde o preklad anglického textu, nemusí byť maximálny rozsah 
dodržaný). 


