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Název projektu:
Poskytovatel:
Doba řešení (od - do):
Celkový rozpočet projektu v Kč:
Míra podpory poskyt. v %:
Přímé náklady proj. v Kč (bez režie):
Režie poskytovatele v %:
Výše režie v Kč:
Min. dofin. režie VUT (20 %):
Kontakt na řešitele na VUT
Jméno a příjmení řešitele (včetně titulů)
Číslo pracoviště
Telefon
Email
Toto prohlášení se vyplňuje jako příloha přihlášky/registrace projektu v Apollo ke schvalovacímu procesu v případě, že se v projektu vyskytuje kofinancování ze strany FAST VUT v Brně nebo poskytovatel neumožňuje plné financování některých dalších nákladů z projektu (nízké režie, náhrady apod.).
Závazky pracoviště  
Spolufinancování projektu z vlastních zdrojů (poskytovatel nedává 100 % dotace)
Částka v Kč:
Způsob spolufinancování:
Dofinancování projektu vůči fakultě z vlastních zdrojů (nízké režie, jiné mim. náklady vznikající fakultě)
Částka dofinancování v Kč:
Způsob dofinancování:
Řešitel projektu a vedoucí pracoviště se svým podpisem zavazují, že v případě potřeby uhradí výše uvedené závazky projektu ze zdrojů, které jsou v jeho/jejich odpovědnosti a kompetenci.
pro elektronický podpis
pro elektronický podpis
Formulář EO FAST 
verze: 1.30 – 28. 5. 2019 (DF)
Nápovědu zobrazíte najetím myši na příslušné pole, v případě nejasností kontaktujte oddělení (OPT)
Projekt je řešen na VUT v rámci:
Rozpočet projektu za VUT (bez ostatních partnerů):
Prohlášení pracoviště k závazkům
vyplývajícím z projektu - interní dokument
11.0.0.20130303.1.892433.887364
28.5.2014
EO FAST
David Floryán
-------Doplnit--------
1.0
	Vyplňte přidělené číslo poskytovatelem např. TL02000352, DG18P02OVV068, FV30239 apod.: 
	Vyplňte, kdo bude hlavní řešitel nebo koordinátor projektu. Může to být VUT nebo jiná organizace či firma.: 
	Vyplňte všechny spoluřešitele - může se jednat o firmy nebo jiné organizace, kterým zasílám prostředky na řešení. Může to být také přímo VUT. : 
	Vyplňte číslo projektu v IS Apollo např. 30133: 
	Uveďte název projektu.: 
	Uveďte název poskytovatele např. TAČR: 
	Uveďte celou dobu řešení projektu např. 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021: 
	Jedná se o součet přímých nákladů a režií. Pole se počítá automaticky.: 
	Míra podpory (dotace), kterou poskytuje poskytovatel na celkové uznatelné náklady. Obvykle je mezi 60-100 % celkových uznatelných nákladů projektu. Hodnotu uvádějte v procentech.: 
	Uveďte částku přímých nákladů projektu (včetně investičních).: 
	Režie vypočtena jako:Částka režie / (Celková dotace - částka režie) =Vypočteno jako výše režie / přímé náklady projektu (v %). Pole se vypočte samo nebo je možné hodnotu vepsat.: 0 %
	Uveďte částku režie, kterou je možné do projektu naúčtovat. Bývá buď stanovena procentem k přímým nákladům nebo části přímých nákladů.: 
	Pokud poskytovatel umožňuje nižší režie v projektu než 20 %, je nutné tento rozdíl dofinancovat. V tomto poli se zobrazí nutné procento dofinancování. Pokud poskytovatel umožňuje vyšší procento, než 20 % je nutné dofinancování nula.: 20 %
	Uveďte jméno a příjmení řešitele vč. titulů.: 
	Vyberte nebo napište číslo pracoviště a zkratku.: 
	Uveďte telefonní kontakt na řešitele.: 
	Uveďte email jako kontakt na řešitele.: 
	Vyplňte datum ve tvaru d.m.rrrr. např. 31.10.2015. V případě el. podpisu není nutné vyplnit.: 
	Částka se vypočítá jako Celkový rozpočet * Míra podpory v %. Takto vypočtenou částku bude nutné projekt spolufinancovat z veřejných či neveřejných zdrojů. : 0
	Uveďte způsob spolufinancování zbylé části projektu, na kterou nebude poskytnuta dotace. Zdroj spolufinancování záleží na tom, zda je nutné spolufinacovat projekt z veřejných či neveřejných prostředků. Zde je nutné se řídit poskytovatelem. Může se jednat např. o dofinancování z prostředků DČ, z rezervního fondu, vykázáním části mezd, zapojení provozních prostředků apod.: 
	Částka se vypočítá jako Přímé náklady * % nutného dofinancování nebo ji můžete uvést. Částkou pak dofinancujete nízké hodnoty režie či další náklady, které vzniknou fakultě např. mimořádná energetická náročnost.: 0
	Uveďte způsob, jakým chcete dofinancovat např. nepřímé náklady (nízké režie) nebo jiné náklady, které vzniknou fakultě s řešením projektu.: 
	Pro elektronický podpis řešitele.: 
	Jméno řešitele se automaticky doplní z pole "Uchazeč (hlavní řešitel).: 
	Pro elektronický podpis vedoucího.: 
	Vyplňte jméno a příjmení vedoucího pracoviště, kde bude hlavní díl řešení projektu a bude odpovědné za závazky vyplývající z projektu.: 
	Uloz: 
	PrintButton: 
	Projekty, které jsou řešeny v rámci hospodářské činnosti a většinou poskytovatel neposkytuje vyšší podporu, než 60 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Tyto projekty nelze spolufinancovat ani dofinancovat z veřejných prostředků.: 
	Projekty, které jsou nehospodářské povahy a poskytovatel většinou poskytne od 60 % do 100 % dotace. Vystupujeme zde v roli  "výzkumné organizace". Tyto projekty je možné většinou dofinancovat z veřejných prostředků.: 



