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Dovoluji si Vás požádat o souhlas s výše uvedenými změnami
Vyjádření CP SZIF k Hlášení
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:
Uvést název subjektu podle výpisu nebo jiného osvědčení právní subjektivity a sídlo.
 
Registrační číslo Žádosti o dotaci a Název SPL:
Uvést registrační číslo Žádosti o dotaci z PRV a název SPL.
 
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 SPL, uvede žadatel/příjemce dotace číslo kapitoly SPL. V případě změn v obou dokumentech se uvádí odkaz jak na žádost, tak na SPL  
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
         (např. B1, 3.).
 
Základní údaje
Do základních údajů se počítají identifikační údaje žadatele jako je jméno/název žadatele/příjemce dotace, adresa žadatele/příjemce dotace, číslo účtu žadatele/příjemce dotace.
 
Fiche
Uvádí se stručný popis změny ve Fichi, žadatel zároveň s Hlášením o změnách vždy předkládá elektronickou verzi celé Fiche s požadovanými změnami (viz elektronický formulář Fiche pro vyplnění na stránkách www.szif.cz).
 
Popis odůvodnění změn: 
Uvést důvody, které donutily příjemce dotace ke změnám oproti původním plánům uvedeným v žádosti a SPL. 
 
Přílohy k Hlášení: 
Uvést všechny přílohy, které jsou potřebné k odůvodnění a podložení požadovaných změn. Při změnách v SPL je nutné přiložit i nově vypracovaný SPL v elektronické podobě, v Hlášení se stručně popíše ve kterých kapitolách dochází ke změně.
 
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, na které je třeba 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.
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