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Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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*    Žadatel/Příjemce dotace není povinen nahlašovat změnu ve výdajích/kódech (a to i přesto, že je změna větší než 20%). Skutečný stav výdajů je      předkládán až s Žádostí o proplacení.
**  Žadatel/Příjemce dotace vyplňuje v případě, že se změny týkají projektu.
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Základní údaje - identifikace žadatele/příjemce dotace
Č.ř.
4.Současné znění
5.Navrhované znění
6.Číslo pole žádosti
Celkové výdaje projektu
Kč
Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu/Výdaje, na které není požadována dotace 
Kč
Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu/Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace (zahrnuje např. nadlimitní výdaje)*
Kč
Kč
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena výše dotace/Výdaje, ze kterých je stanovena dotace*
Kč
Kč
Dotace (celková výše dotace)
Kč
Kč
Způsobilé výdaje projektu/Výdaje, ze kterých je stanovena dotace*
Č.ř.
17.Kód/Název
18.Současné znění
19.Navrhované znění
20.Číslo pole žádosti
Způsobilé výdaje projektu/Výdaje, ze kterých je stanovena dotace*
Č.ř.
17.Kód/Název
Kód
18.Současné znění
Současné znění
19.Navrhované znění
Navrhované znění
20.Číslo pole žádosti
Číslo pole žádosti
Název
Podkód:
Limit:
Termín předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu
Č.ř.
21.Současné znění
22.Navrhované znění
23.Číslo pole žádosti
Místo realizace projektu
Č.ř.
24.Současné znění
25.Navrhované znění
26.Číslo pole žádosti
Technické údaje projektu
Č.ř.
27.Název (číslo kapitoly projektu) **
28.Současný stav
29.Navrhovaný stav
30.Číslo pole žádosti
Ostatní údaje
Č.ř.
31.Název (číslo kapitoly projektu) **
32.Současný stav
33.Navrhovaný stav
34.Číslo pole žádosti
Dovoluji si Vás požádat o souhlas s výše uvedenými změnami
Dovoluji si Vás požádat o souhlas s výše uvedenými změnami
Dovoluji si Vás požádat o souhlas s výše uvedenými změnami
Vyjádření CP SZIF k Hlášení
PŘED provedením změny - vyjádření právníka, RO SZIF, CP SZIF k Hlášení na změnu žadatele/příjemce/vlastnictví 
PO provedením změny - vyjádření právníka, RO SZIF, CP SZIF k Hlášení na změnu žadatele/příjemce/vlastnictví 
Instruktážní list  pro příjemce dotace při vyplňování formuláře „Hlášení č. … o změnách v rámci PRV“
(pro projektová opatření Programu rozvoje venkova)
 
Při vyplňování této přílohy bude žadatel/příjemce dotace postupovat následovně:
 
Žadatel/Příjemce dotace:
FO uvede jméno a příjmení včetně adresy;
PO uvede název firmy podle výpisu z obchodního rejstříku, sídlo firmy a IČ.
 
Registrační číslo Žádosti o dotaci a Název projektu:
- uvést registrační číslo Žádosti o dotaci z PRV a název daného projektu.
 
Popis požadovaných změn:
vybrat typ údaje, u kterého chce žadatel/příjemce dotace uvést změnu. Pokud typ údaje není ve formuláři Hlášení samostatně vypsán, uvádí se změna do části „Ostatní údaje“. Údaje, u kterých nedochází ke změně se do formuláře nevyplňují.
Vypsat zvlášť původní a nově požadované údaje. Do sloupce „Číslo pole žádosti“ žadatel/příjemce dotace uvede číselné označení příslušného pole Žádosti o dotaci. V případě změny v projektu, uvede žadatel/příjemce dotace číslo kapitoly projektu.
Pro uvádění dokumentů, u nichž je prováděna změna, platí následující:
•  pokud se změna promítne ve všech dokumentech (tj. žádost, projekt), uvede se žádost i projekt (ve formě zkratky P)
•  pokud se změna promítne pouze v projektu, uvede se projekt (ve formě zkratky P)
Pro uvádění číselného označení, platí následující:
•  při uvádění číselného označení pole v žádosti, se uvádí označení listu žádosti o dotaci a číselné označení příslušného pole.
 
Základní údaje:
Do základních údajů se počítají identifikační údaje žadatele jako je jméno/název žadatele/příjemce dotace, adresa žadatele/příjemce dotace.
 
Údaje o způsobilých výdajích projektu/Výdajích, ze kterých je stanovena dotace:
Plátci DPH udávají všechny finanční částky bez DPH, neplátci udávají všechny finanční částky s DPH.
V případě, že se z neplátce DPH stane plátce DPH, je třeba uvést zároveň DPH jako nezpůsobilý výdaj projektu.
Změnu podílu příspěvku společenství EU a národních zdrojů ČR se neuvádí.
 
Nezpůsobilé výdaje projektu/Výdaje, na které není požadována dotace:V případě jejich změny musí zároveň dojít buď ke změně Celkových výdajů projektu nebo ke změně Celkových způsobilých výdajů projektu/Celkových výdajů, na které může být poskytnuta dotace (zahrnuje např. nadlimitní výdaje).
 
Dotace (celková výše dotace):
Uvést změnu celkové výše dotace vypočtené z výdajů projektu v případě jejich změny.
 
Způsobilé výdaje projektu/Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (sloupec „Kód/Název“):Žadatel/příjemce dotace z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie uvede pouze číselné označení kódu, který mění, nevypisuje se název (text) daného kódu.  V řádku pod uvedenými kódy je funkční součtové pole pro kontrolu měněných údajů. Žadatel kontroluje a ručí za správnost v souvislosti s dalšími údaji v polích týkajících se způsobilých výdajů/výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
 
Technické údaje projektu:
Uvádí se jednak zásadní změny technických parametrů projektu (zejména změna účelu využívání projektu, změna kapacity, změna kategorie nebo počtu hospodářských zvířat apod.) – v těchto případech je nutné nejdříve požádat o souhlas RO SZIF a teprve po obdržení souhlasu změnu realizovat. Dále se uvádí i změny v technické řešení projektu, které nejsou zásadního charakteru a jsou v souladu se stavebním řízením – v těchto případech stačí změnu RO SZIF oznámit nejpozději v den předložení žádosti o proplacení. 
 
Popis skutečného stavu realizace projektu:
Uvést stručný popis současného stavu realizace projektu, v jaké fázi se nachází. 
 
Popis odůvodnění změn:
Uvést důvody, které donutily příjemce dotace ke změnám oproti původním plánům uvedeným v žádosti a projektu. 
 
Přílohy k Hlášení:
Uvést všechny přílohy, které jsou potřebné k odůvodnění a podložení požadovaných změn. Při změnách v projektu je nutné přiložit i nově vypracované kapitoly projektu, ve kterých dochází ke změně (jedná-li se o drobnou změnu v textu projektu, je možné, aby ji žadatel/příjemce dotace opravil v původním textu ručně).
 
Způsob podání Hlášení:
Hlášení o změnách žadatel podává během realizace projektu na následující typy změn (viz Pravidla PRV):
•  změny, na které je třeba předchozí souhlas SZIF;
• změny, které je třeba zaznamenat na formuláři Hlášení o změnách nejpozději v den podání Žádosti o proplacení (některé změny je nutné zaznamenat na formuláři Žádosti o proplacení - viz obecná část Pravidel PRV).
Po proplacení výdajů realizovaného projektu dále tímto způsobem nahlašuje změny v případě, že se na projekt vztahuje lhůta vázanosti na účel po předem stanovenou dobu. 
 
Souhlas za Místní akční skupinu:Při zadání registračního čísla projektu v bodě 2 se automaticky objeví na konci Hlášení kolonka pro název a podpis MAS potvrzující správnost změn.
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