
         ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE 
         Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 421, fax: 224 310 144, www.cirkev.cz  

 

Vyhlášení programu RENOVABIS pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR 

ze dne 7. 9. 2016  

 

Příloha č. 2 
 

Podmínky přidělení příspěvku, povinnosti příjemce příspěvku a podmínky 

zúčtování příspěvku  

1. Příjemce finančního příspěvku poskytnutého Komisí ČBK pro rozdělování finančních prostředků 
katolickým školám poskytnutých sdružením RENOVABIS (dále jen komise) profinancuje celý příspěvek 
do konce června 2017. 
 

2. Příjemce zrealizuje projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě. 
 

3. Příjemce povede řádné sledování přijatých a použitých finančních prostředků a bude dbát na 
hospodárnost a efektivitu jejich použití. 

 
4. Příjemce písemně oznámí příp. změnu všech identifikačních údajů nejpozději do 14 dnů. 

 
5. Příjemce vyhotoví a předloží komisi závěrečnou zprávu v rozsahu cca 20 řádek o realizaci projektu  

a kompletní vyúčtování projektu, a to nejpozději do konce července 2017. 
 

6. Vyúčtování (bod 5) bude obsahovat vyčíslení všech skutečných příjmů a výdajů v rámci realizace 
projektu s podrobným rozpisem s vyznačením položek hrazených z příspěvku RENOVABIS. K vyčíslení 
použije příjemce formuláře příloh č. 3 a 4. Přílohy č. 3 a 4 budou dodány školám, které obdrží příspěvek 
od RENOVABIS. 
 

7. K vyúčtování (bod 5) budou přiloženy fotokopie účetních dokladů vztahující se k příspěvku 
RENOVABIS, fotokopie dokladů o zaplacení, fotografie dokumentující realizaci projektu a závěrečná 
zpráva. 

 
8. Komise si vyhrazuje právo průběžné a namátkové kontroly hospodaření i realizace projektu. 

 
9. Příspěvek je poskytován účelově a nelze použít jinak, než na co byl schválen komisí ČBK. 

 
10. Dojde-li k úspoře nebo nevyužití finančních prostředků, je příjemce povinen tyto prostředky neprodleně 

vrátit zpět, nejpozději do konce července 2017. 
 

11. Příjemce souhlasí se zveřejněním informací o poskytnutém příspěvku. 
 

12. Příjemce se zavazuje zveřejnit informace o poskytnuté podpoře RENOVABIS na webových stránkách 
školy. 
 

13. Komise může v odůvodněných případech rozhodnout o zrušení poskytnutí příspěvku. 
 

14. RENOVABIS bude upřednostňovat a podporovat projekty, které budou financovány z více zdrojů 
a jedním zdrojem bude RENOVABIS. Dále budou upřednostňovány projekty s vyšším podílem žadatele 
na finančním rozpočtu – více než 20%. Projekty mají podporovat konkurenceschopnost vybraných CŠ  
v daném regionu.   
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