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POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
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PRILOG 9.
Izvješće nakon provedbe projekta i kontrolna lista

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
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Izvješće nakon provedbe projekta – obrazac
1. Kod projekta
Automatski podatak
2. Oznaka
Automatski podatak
3. Naziv Korisnika
Automatski podatak
4. Datum podnošenja
Automatski podatak
Za svaki od pokazatelja prisutnih u Prilogu Opis i proračun projekta s rokom za postignuće
nakon razdoblja provedbe:
5. Broj i naziv indikatora
Automatski podatak
6. Učestalost izvještavanja:
Automatski podatak
7. Rok za postizanje unaprijed Automatski podatak
određenog pokazatelja:
Polazišna
vrijednost
M

Planirane vrijednosti
Ciljna
Doprinos
vrijednost

Ž

M

Ž

M

Ž

Ostvarena
vrijednost
M

Ž

Doprinos u odnosu na
Polazišnu
Prethodni
vrijednost
izvještaj
M

Ž

M

Ž

8. Obrazloženje
postignuća
pokazatelja
9. Popratni dokumenti
Prihodi
Primjenjiv članak 61. stavci 1.- 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te je potencijalni neto prihod
projekta procijenjen unaprijed izračunom diskontiranog neto prihoda projekta ili potencijalni
neto prihod projekta objektivno nije moguće utvrditi unaprijed

10.
Ukupni iznos prihoda ostvaren stvarna vrijednost
do datuma izvješća (HRK)
11.
Revidirani iznos procijenjenog u slučaju bilo postojanja kakvih većih izmjena
neto
prihoda
obračunat uvjeta provedbe projekta koji rezultiraju izmjenom
diskontiranjem neto prihoda od ključnih
varijabli/parametara
u
početnim
projekta (HRK)
troškovima ulaganja i neto procjena prihoda koji bi
imali utjecaja na procijenjeni financijski jaz, uz
prikaz procjena financijskih sredstava u Prilogu
12.
Osiguravanje
revizijskog Dati prikaz informacija:
traga; poštivanje pravila trajnosti, - kako i tko je odgovoran za osiguravanje
pitanja vlasništva nad rezultatima revizijskog traga u skladu s uvjetima Ugovora o
projekta;
promjene
prirode dodjeli bespovratnih sredstava
aktivnosti projekta; promjena - jesu li nastale promjene u pogledu vlasništva nad
pravnog
oblika
korisnika; rezultatima projekta (molimo dati iscrpno
funkcionalnost projekta.
pojašnjenje)
-je li izmijenjena priroda aktivnosti projekta
(molimo dati iscrpno pojašnjenje)
- je li došlo do promjene pravnog oblika korisnika
(molimo dati iscrpno pojašnjenje)
- jesu li rezultati projekta funkcionalni (u upotrebi)
(molimo dati iscrpno pojašnjenje)
13.
Popratni dokumenti
+ Dodaj datoteku
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Izvješće nakon provedbe projekta - Kontrolna lista
1. Korisnik osigurava da se projektna da/ne
dokumentacija propisno čuva i opis: kao se dokumentacija čuva, arhivira i tko je
arhivira u skladu sa zahtjevima iz odgovoran
ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava
2. Korisnik osigurava da su svi da/ne
popratni dokumenti vezani uz opis: kako i tko je odgovoran za navedeno.
provedbu projekta dostupni za
revizije i provjere na zahtjev
Komisije i Revizorskog suda u
skladu s odredbama Ugovora od
dojeli bespovratnih sredstava
3. Promjena vlasništva
da/ne
Ako je odgovor “Da”, molimo navedite
infrastrukturu / proizvod, datum promjene
vlasništva te je li navedeno prethodno odobrilo
Posredničko tijelo razine 1 i Posredničkog tijelo
razine 2, u skladu s uvjetima Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava i Uredbom (EU) br.
1303/2013, posebice člankom 71.
4. Priroda aktivnosti projekta je da/ne
promijenjena
Ako je odgovor “Da”, molimo navedite promjenu u
aktivnostima i provedbi uvjeta koji su uzrokovali tu
promjenu, navedite kad se promjena dogodila, kako
je to utjecalo na ciljeve projekta i je li navedeno
prethodno odobrilo Posredničko tijelo razine 1 i
Posredničko tijelo razine 2.
5. Korisnik je promijenio pravni oblik da/ne
Ako je odgovor “Da”, molimo navedite novi pravni
status, kad se promjena dogodila, i je li navedeno
prethodno odobrilo Posredničko tijelo razine 1 i
Posredničko tijelo razine 2.
6. Korisnik
je
izvršio da/ne – korisnik je/nije bio u obvezi
procjenu/ponovnu
procjenu Ako je odgovor „da“ i/ili „korisnik je bio u obvezi“,
prihoda i financijskog jaza
provjeriti varijable/parametre koje je korisnik
naveo u okviru procjene/ponovne procjene prihoda
i financijskog jaza.
7. Ostvarenje pokazatelja

8. Funkcionalnost projekta

1. Odnosi li se izvješće na godinu u kojoj je
pokazatelj najkasnije trebao biti ostvaren? da/ne
2. Je li ostvarena ciljna vrijednost? da/ne Ako je
odgovor „ne“, primjenjuje li se financijska
korekcija?
Je li projekt funkcionalan (u upotrebi), uzimajući u
obzir sve prethodno opisane aspekte. Ako je
odgovor „ne“, dati pojašnjenje.
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