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Príloha 15:  Výkazy výdavkov k žiadosti o platbu prostriedkov štrukturálnych fondov
Výkaz výdavkov podľa priorít a opatrení
Referenčné číslo Európskej komisie : -------------------
Názov: ---------------------
Dátum: - / -/-/
Priorita /opatrenia
Celkové skutočne vyplatené a overené výdavky (v EUR)

2004
...
2008
celkom

verejné výdavky

verejné výdavky

verejné výdavky

verejné výdavky


ES
ostatné verejné
súkromné výdavky
výdavky
spolu
ES
ostatné verejné
súkromné výdavky
výdavky
spolu
ES
ostatné
verejné
súkromné
výdavky
výdavky
spolu
ES
ostatné verejné
súkromné výdavky
výdavky
spolu
Priorita 1
opatrenia 1.1
opatrenia 1.2
atď.

Priorita 2
opatrenia 1.1
opatrenia 1.2
atď.

Priorita 3
atď.



























Výkaz výdavkov podľa priorít a opatrení vrátane technickej asistencie
Referenčné číslo Európskej komisie : -------------------
Názov: ---------------------
Dátum: - / -/-/
Priorita /opatrenia
Celkové skutočne vyplatené a overené výdavky (v EUR)

2004
...
2008
celkom

verejné výdavky

verejné výdavky

verejné výdavky

verejné výdavky


ES
ostatné verejné
súkromné výdavky
výdavky
spolu
ES
ostatné verejné
súkromné výdavky
výdavky
spolu
ES
ostatné
verejné
súkromné
výdavky
výdavky
spolu
ES
ostatné verejné
súkromné výdavky
výdavky
spolu
Technická pomoci
týkajúca sa ERDF celkom
týkajúca sa ESF celkom
týkajúca sa EAGGF celkom 
týkajúca sa FIFG celkom 

















Výdavky celkom 
týkajúce sa ERDF 
týkajúce sa ESF 
týkajúce sa EAGGF 
týkajúce sa FIFG 
















Priorita/ prechodná podpora























Výkaz výdavkov podľa priorít a opatrení
Referenčné číslo Európskej komisie : -------------------
Názov: ---------------------
Dátum: - / -/-/
Priorita /opatrenia
Celkové skutočne vyplatené a overené výdavky (v EUR)

2004
...
2008
celkom

verejné výdavky

verejné výdavky

verejné výdavky

verejné výdavky


ES
ostatné verejné
súkromné výdavky
výdavky
spolu
ES
ostatné verejné
súkromné výdavky
výdavky
spolu
ES
ostatné
verejné
súkromné
výdavky
výdavky
spolu
ES
ostatné verejné
súkromné výdavky
výdavky
spolu
Priorita 1 
- regióny neprijímajúce prechodnú podporu
- regióny prijímajúce prechodnú podporu

Priorita 2 
- regióny neprijímajúce prechodnú podporu
- regióny prijímajúce prechodnú podporu

Priorita 3
odborná pomoc
- regióny neprijímajúce prechodnú podporu
- regióny prijímajúce prechodnú podporu

atď.


















