Pokyny na vyplnenie tlačiva „Oznámenie o prijatí finančnej pomoci priamo z EÚ a nezaradenej do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a o povinnosti vrátenia finančnej pomoci“:
Údaje, označujúce príjemcu finančnej pomoci, typ prijatej finančnej pomoci, informácie o projekte, účel poskytnutia finančnej pomoci sa vypĺňajú v prípade oznamovania prijatia finančnej pomoci aj v prípade oznamovania povinnosti vrátiť finančnú pomoc alebo jej časť! Tlačivo podpisuje v prípade právnických osôb štatutár organizácie.
PRÍJEMCA FINANČNEJ POMOCI
Obsahuje identifikáciu fyzickej osoby „FO“ alebo právnickej osoby „PO“:
1a. Meno – uvedie FO
1b. Názov – uvedie PO
2a. Adresa trvalého pobytu – uvedie FO
2b. Adresa sídla – uvedie PO
V adrese FO/PO uvádza pomenovanie ulice, číslo, PSČ a obec.
        3.   Telefonický kontakt - FO/PO uvedie kontakt na osobu, ktorá vypracovala hlásenie.
        4.   E-mail - FO/PO uvedie kontakt na osobu, ktorá vypracovala hlásenie.

typ prijatej finančnej pomoci
Názov programu/podprogramu (uvádza sa v prípade, že sa názov nachádza v dokumentácii k projektu/zmluve) – príklad: Siedmy rámcový program zameraný na výskum a technický rozvoj je hlavným finančným nástrojom financovanie výskumu v Európe v období rokov 2007 až 2013. Je tvorený 4 špecifickými programami a piatym špecifickým programom jadrového výskumu.
	Poskytovateľ finančnej pomoci – uvádza sa subjekt, ktorý priamo poskytol finančnú pomoc na účet FO/PO – môžu to byť útvary Európskej komisie, jej agentúry v Európe, tzv. národné agentúry/kancelárie, ktoré na základe zmluvy s Európskou komisiou vystupujú ako sprostredkovateľ úhrady.
	Forma finančnej pomoci – grant – forma platby (napr. zálohová, refundácia, ...).
	Národný kontaktný bod zodpovedný za riadenie programu v SR – ak relevatné.

INFORMÁCIA O PROJEKTE
Názov projektu – podľa zmluvy.
Dĺžka trvania projektu – podľa zmluvy.
Celkové náklady projektu – podľa zmluvy. Iné zdroje – napr. spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

výška prijatej finančnej pomoci
Podľa výpisu z účtu.

dátum prijatia finančnej pomoci
Podľa výpisu z účtu.

výška prijatej finančnej pomoci, ktorú je príjemca povinný vrátiť 
Výška dlžnej sumy – podľa ťarchopisu.
Dátum splatnosti dlžnej sumy na účet EK – podľa ťarchopisu.







