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Zoznam povinných príloh výročnej / záverečnej monitorovacej správy projektu 
 

Informácia, či projekt generuje príjem v zmysle čl. 61 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/20131. 
Zoznam právnych predpisov a návrh ich zmien potrebných pre zaistenie funkčnosti a dostupnosti elektronických 
služieb.2 
Formulár č. 2 Ukončenie realizácie aktivít fázovaného projektu PO7 OPII, vrátane príloh v zmysle Usmernenia 
č. 2/2017 k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 – 2020.3 
Dokumentácia aktivít v oblasti publicity v zmysle Usmernenia č. 2/2017 k ukončovaniu fázovaných projektov 
PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 – 2020.4 
Konečný rozpočet projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa.5 
Záverečný preberací protokol, resp. dokument preukazujúci prebratie diela od dodávateľa6 
Formulár č. 2 Ukončenie realizácie aktivít národného projektu PO7 OPII, vrátane príloh v zmysle Usmernenia č. 
5/2017 k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v 
rámci programového obdobia 2014 – 20207 
Dokumentácia aktivít v oblasti publicity v zmysle Usmernenia č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov 
prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 20208  
Iné9 

 
 

                                                 
1 Informáciu, či projekt generuje príjem je potrebné podpísať štatutárnym zástupcom prijímateľa. 
2 Prijímateľ uvedie právne predpisy, ktorých prijatie je potrebné zabezpečiť pre plnú funkčnosť elektronických služieb realizovaných 
v projekte. 
3 Ak relevantné. Prijímateľ predkladá formulár č. 2, vrátane príloh pri relevantných projektoch iba ako prílohu záverečnej monitorovacej 
správy (v prípade fázovaných projektov). 
4 Ak relevantné. Prijímateľ predkladá dokumentáciu pri relevantných projektoch iba ako prílohu záverečnej monitorovacej správy (v prípade 
fázovaných projektov). 
5 Ak relevantné. Prijímateľ predkladá rozpočet pri relevantných projektoch iba ako prílohu záverečnej monitorovacej správy (v prípade 
fázovaných projektov). 
6  Prijímateľ predkladá dokument iba ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. 
7 Ak relevantné. Prijímateľ predkladá formulár č. 2, vrátane príloh pri relevantných projektoch iba ako prílohu záverečnej monitorovacej 
správy (v prípade národných projektov). 
8 Ak relevantné. Prijímateľ predkladá dokumentáciu pri relevantných projektoch iba ako prílohu záverečnej monitorovacej správy (v 
prípade národných projektov). 
9 Ďalšia dokumentácia požadovaná zo strany SO podľa potreby vo vzťahu k overeniu výsledkov projektu. 


