Centrálny
register zmlúv
Žia dateľ /
prijímateľ

Dodatok k
zmluve

Žia dosť na
zmenu
zmluvy

Podpísaná
zmluva /
dodatok

dodatok
Vypracov ať dodatok k
zmluve

BP_SM_180_Príjem
zásielok

Zmluva /
dodatok

Zásielka adresátovi
doručená

áno

zmluva

Pripraviť z mluvu

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Typ
dokumentu

Môže byť
zmluva/dodatok
podpísaná(ý)?

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Finančnú operá ciu ale bo jej časť m ožno vykonať/vo
fina nčnej operá cii alebo jej časti m ožno pokračovať /
pos kytnuté plne nie treba vy máha ť

Podpísať zmluv u /
dodatok k zmluve

Zve rejniť zmluv u /
dodatok zmluvy

Finančnú operá ciu ale bo jej časť
nem ožno vykonať / v o finančnej
ope rácii a lebo je j časti nemožno
pok račov ať / poskytnuté plnenie
nie je potrebné vymá hať

Zaregistrovať /
aktualizovať dotáciu /
grant / príspevok

BP_ RR_090_Schvaľovanie žiados tí na poskytnutie dotácie / gra ntu / príspevku

Zásielku je
potrebné odosla ť

Zae vidov ať zmluvu do
sys tému (priradiť k ty pu
dotácie z výziev)
Oznámenie o
nepodpísaní
zmluvy / dodatku

Dokumenty
schvaľov acieho
konania

Zásielku je potrebné
odoslať

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok
Typ nepodpísaného
dokumentu?
Zmluva

Pripraviť oznám enie o
nepodpísaní zmluvy /
dodatku

Zmluva
nepodpísaná
refundácia
Refundácia

Bola žiadosť
schválená?

Existuje
žiadateľ v IS?
BP_RR_080_Príjem
žiadostí na posk ytnutie
dotácie / grantu /
príspevku

áno
Žia dosť na posk ytnutie
dotácie / grantu /
príspevku zaevidovaná

Schváliť ž iadosť

Oznámenie o
schválení

Je
potrebné
upraviť
roz počet?
áno

nie

nie

nie

Pož iadav ka na založe nie /
aktualizáciu partnera v
číse lníku

BP_UC_050_Správa
partnerov

Pripraviť oznám enie o
schválení žiadosti

Transfer

Zve rejniť na we bovom
sídle posk ytova teľa

Potreba
platobného
poukazu

Forma
financovania

áno

Je potrebná
zmluva?

BP_RR_036_Vytvorenie
platobného poukazu

Dodatok

Transfer
poskytnutý
BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

Pož iadav ka na
zm enu rozpočtu

Záväzok
vysporiadaný

Bol rozpočet
úpravený?

BP_ RR_020_Rozpočtové
opatrenia

Oznámenie o
neschválení
nie

Informov ať žiadateľa o
zam ietnutí žiadosti

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

BP_RR_036_Vytvorenie
platobného poukazu

Zásielku je potrebné
odoslať

nie

zálohové platby
Zve rejniť v zozname
nes chvále ných žiados tí

Potreba
platobného
poukazu

nie

áno

Je dotácia / grant /
príspevok
vyčerpaná(ý)

Zve rejniť na we bovom
sídle posk ytova teľa
BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

Pripraviť oznám enie o
neschválení

Vznik a
prevzatie
správy
pohľadáv ky

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

Žia dosť
neschválená

Dotácia /
grant /
príspevok
vyplatený
nie

Záväzok
vysporiadaný

BP_ RR_100_Zúčtovanie
dotácie / grantu /
príspevku

