
                                                    

 

 

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU FINANCOVANÉHO Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Vzor 

Monitorovacej správy projektu  

Monitorovacia správa projektu 

Základné údaje o prijímateľovi   

Názov príjemcu  

Kontaktná osoba  

Telefón  Fax  

E-mail  Webstránka  

Číslo a názov projektu     

Obdobie, za ktoré sa 

monitorovacia správa predkladá 
Od  Do  

 

POPIS VYKONANÝCH ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S REALIZÁCIOU PROJEKTU POČAS MONITOROVANÉHO 

OBDOBIA 

A. doplňte názov  

AKTIVITA A.1:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo ): 

 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie  



                                                    

 

AKTIVITA A.2:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo): 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie  

 

B. doplňte názov 

AKTIVITA B.1:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo): 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie 



                                                    

C. doplňte názov 

AKTIVITA C.1:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo): 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie 

 

D. doplňte názov 

AKTIVITA D.1:  Názov 

Plánovaný začiatok a koniec aktivity: 

 

Stručný popis aktivity: 

 

Očakávané výsledky: 

 

Stav realizácie: nezačatá / v príprave / v realizácii / pred ukončením / ukončená- kedy / a pod. 

 

Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo): 

 

Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie, ďalšie informácie 

 

 

 



                                                    

Suma finančných prostriedkov podľa zdrojov 
financovania alokovaná na realizáciu projektu 
celkom 

 

Finančné prostriedky použité na realizáciu 
projektu podľa zdrojov financovania 
v predchádzajúcich monitorovacích obdobiach 

 

Finančné prostriedky použité na realizáciu 
projektu podľa zdrojov financovania v tomto 
monitorovacom období  

 

Finančné prostriedky použité na realizáciu 
projektu podľa zdrojov financovania celkom 
kumulatívne v EUR  

 

Finančné prostriedky použité na realizáciu 
projektu podľa zdrojov financovania % 
z celkovej alokácie 

 

 

ODPOČET VÝSTUPOV PROJEKTU 

Názov výstupu 
Kód 

aktivity 

Plánovan

ý termín 

splnenia 

Reálny 

termín 

splnenia 

Stav realizácie/ v prípade indikovaného 

omeškania sa osobitne uvedú plánované 

činnosti, ktorými sa zabezpečí realizácia 

výstupu v požadovanom termíne 

     

     

     

     

     

     

ODPOČET MÍĽNIKOV PROJEKTU 

Názov míľnika 
Kód 

aktivity 

Plánovan

ý termín 

splnenia 

Reálny 

termín 

splnenia 

Stav realizácie 

     

     

     

     

     

     

 



                                                    

SKUTOČNÝ ČASOVÝ PRIEBEH REALIZÁCIE AKTIVÍT 

Aktivita  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

A. doplňte názov:  

A1                          

A2                          

A3                          

B. doplňte názov:  

B1                          

B2                          

B3                          

C. doplňte názov:  

C1                          

C2                          

C3                          

D. doplňte názov  

D1                          

 

ZOZNAM PRÍLOH (ak relevantné) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu:  

..................................................................................... 

funkcia ………………………. v organizácii ……………………………………….. 
 

Ja, dolu podpísaný/á štatutárny orgán / poverená osoba vykonávateľa čestne vyhlasujem, že údaje 
uvedené v tejto monitorovacej správe a všetkých jej prílohách sú úplné, presné a spoľahlivé. 

 

 
V ....................................................... dňa ........................... 



                                                    

 
 

 
                                                                                                                           
........................................................ 

                                                                                                                             Podpis (štatutárneho orgánu) 
                                                                                                                               Pečiatka organizácie                                                   

 

 

 

 

Príloha:  

Fotodokumentácia pred realizáciou a po realizácii 

 

 

 


