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Stanovisko kancelárie Audiovizuálneho fondu
k vyúčtovaniu finančných prostriedkov a k vecnému vyhodnoteniu projektu a administratívne overenie splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov poskytnutých Audiovizuálnym fondom

Prijímateľ:
Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Názov projektu:
Medzinárodná odborná konferencia VFX
Číslo zmluvy:
AVF 228/2021-4/3.3
Forma príspevku:
dotácia
Schválená suma:
3 000,- EUR
Suma spolufinancovania:
170,- EUR
Určený termín vyúčtovania:
28.2.2022

V zmysle ustanovení článku 8 bod 8.8 až 8.10 VP AVF č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry (ďalej len „zásady poskytovania“) kancelária Audiovizuálneho fondu vykonáva overenie splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov poskytnutých fondom a vypracúva písomné stanovisko k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov a k vecnému vyhodnoteniu projektu.

Stanovisko k predloženiu vyúčtovania:
V nadväznosti na zmluvu o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo AVF  228/2021-4/3.3  (ďalej len „zmluva“) prijímateľ predložil poskytovateľovi dňa 23. 2. 2022 vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. 
Vyúčtovanie bolo predložené v určenom termíne.
Vyúčtovanie obsahuje všetky náležitosti určené zmluvou.

1. Správa o realizácii a výsledkoch projektu
Správa o realizácii projektu spĺňa obsahovú požiadavku vyplývajúcu z príslušných ustanovení zákona a zásad poskytovania. 
Nedostatky správy o realizácii projektu: žiadne 

2. Záväzné vecné výstupy projektu
Prijímateľ predložil všetky vecné výstupy určené prílohou č. 1 zmluvy.
Chýbajúce vecné výstupy z realizácie projektu: žiadne 
USB kľúč  
- 2 dňová konferencia - pozvánka + program
- zoznam účastníkov
- online záznam
- elektronický zborník

3. Dokumenty preukazujúce uvedenie informácie o podpore projektu
Prijímateľ zdokladoval uvedenie informácie o podpore projektu Audiovizuálnym fondom podľa prílohy č. 3 zmluvy takto: 
	Na stránke konferencie

Bratislava 02.03.2022	
Vypracovala a za správnosť zodpovedá: Renáta Heitlingerová

STANOVISKO K POUŽITIU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
1. Vyúčtovanie dotácie
V súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy prijímateľ predložil vyúčtovanie na predpísanom tlačive (časť A.1) a k vyúčtovaniu priložil kópie účtovných dokladov.

Vyúčtovanie dotácie obsahuje formálne a obsahové nedostatky: žiadne 

2. Vyúčtovanie spolufinancovania
V súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy prijímateľ predložil vyúčtovanie na predpísanom tlačive (časť A.2) a k vyúčtovaniu priložil kópie účtovných dokladov. 

Vyúčtovanie spolufinancovania obsahuje formálne a obsahové nedostatky: žiadne 

3. Prehľad ďalšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu
Prijímateľ k vyúčtovaniu predložil prehľad ďalšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu na predpísanom tlačive (časti B a C).
Bratislava 02.03.2022	
Vypracovala a za správnosť zodpovedá: Renáta Heitlingerová

ZÁVER
Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na určený účel a v súlade so zmluvou v celom rozsahu poskytnutej sumy.

Návrh ďalšieho postupu:
vyúčtovanie obsahuje všetky náležitosti podľa zákona a zmluvy, záverečná splátka podľa zmluvy v sume 300,- Eur môže byť prijímateľovi vyplatená.

Toto stanovisko vyjadruje výsledok administratívnej kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých Audiovizuálnym fondom a nenahrádza následnú vecnú kontrolu ani finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať v zmysle zmluvy.

Toto stanovisko sa predkladá riaditeľovi fondu a prijímateľovi.


Vypracovala a za správnosť zodpovedá: Renáta Heitlingerová
Bratislava 02.03.2022	



