
BP
_R

R_
14

0_
Pr

ijí
m

an
ie

 d
ot

ác
ií 

/ 
gr

an
to

v 
/ 

pr
ís

pe
vk

ov
Po

sk
yt

ov
at

eľ
do

tá
ci

e 
/ 

gr
an

tu
 /

pr
ís

pe
vk

u

Pripraviť ž iadosť

Elektronická žia dosť
(elektronický formulár / iný

systém / mail)

Písomná
žiadosť

Doplniť nedosta tky

Výzva na
doplnenie

nedostatkov

Oznámenie o
vyradení

Žia dosť o dotáciu / gra nt
neschválená

Oznámenie o
neschválení

Podpísať zmluv u /
dodatok

Zmluva /
dodatok

Podpísaná
zmluva /
dodatok

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Zásielka
adresátovi
doručená

Bola zmluva /
dodatok

podpísaná?

Oznámenie o
nepodpísaní zmluvy /

dodatku

Zmluva na dotáciu / grant /
príspevok nepodpísaná

Prijať dotá ciu / g rant /
transfer na bankový účet

Oznámenie o
podpísaní zmluvy /

dodatku

Je potrebná
zmena

zmluvy?

Žia dosť na zmenu
zmluvy

Pripraviť podkla dy k
vyúčtova niu dotácie /

grantu / príspevku

Podklady k
vyúčtova niu

Potreba
fina nčných

prostriedkov
BP_RR_031_Vykonanie

zák ladnej finančnej
kontroly

Je potrebná
zmena

zmluvy /
dodatok?

Vypracov ať žiadosť na
zmenu zmluvy

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Forma
financovania

Je potrebná zmena
zmluvy?

Forma
financovania

Potreba
platobného

poukazu

BP_RR_036_Vytvorenie
platobného poukazu

Výzva na poskytnutie
dotácie / grantu /

príspevku zverejnená

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Je potrebné
spolufinancovanie?

BP_RR_035_Finančná
kontrola

Výsledok
kontroly

Finančnú operá ciu alebo jej časť nemožno
vyk onať /  vo finančnej operácii alebo jej
časti nemožno pokračovať /  posky tnuté

plnenie nie je potrebné vymáhať

Zásielku je potrebné
odoslať

Zásielku je
potrebné
odoslaťVýsledok

kontroly

Finančnú operá ciu alebo jej časť nemožno
vyk onať /  vo finančnej operácii alebo jej časti

nemožno pokra čovať / posk ytnuté plnenie nie  je
potrebné vymá hať

BP_SM_180_Príjem
zásielok

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladnej finančnej

kontroly

Zásielku je potrebné
odoslať

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

BP_SM_180_Príjem
zásielok

Zásielka adresátovi
doručená

Výsledok
kontroly

Finančnú operá ciu alebo jej časť nemožno vyk onať /
vo finančnej operácii a lebo jej časti nemožno

pok račov ať / poskytnuté plnenie nie je potrebné
vymáhať

Výsledok
kontroly

Potreba platobného
poukazu

BP_RR_036_Vytvorenie
platobného poukazu

Bol(a) dotácia / grant /
príspevok  vyčerpaná(ý)?

Bolo
vyúčtova nie
schválené?

Vznik a
prevzatie

správy
pohľadáv ky

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv kyBP_SM_190_Odosielanie

zásielok
Zásielku je
potrebné
odoslať

BP_SM_180_Príjem
zásielok Pohľadáv ka

vysporiadaná

Záväzok
vysporiadaný

Zmluva ukončená

Schválené žiadosti
zverejnené na
webovom sídle
poskytov ateľa

Je
potrebná
zmluva?

Rozpočet uprav ený

BP_RR_020_Rozpočtové
opatrenia

BP_RR_070_Príprava a
zverejnenie výzvy na
poskytnutie dotácie /

grantu / príspevku

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

Výpis z účtu
spracovaný

Čerpať tra nsfer

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

Výpis z účtu
spracovaný

Je potrebné
vrá tiť fina nčné
prostriedky,

vrátane netto
úrokov?

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

Záväzok
vysporiadaný

Forma
financovania

Rea lizova ť a uhradiť
výdavky z vlastných
prostriedkov alebo

prostriedkov
zria ďovateľa

Prijať fina nčné
prostriedky

Je potrebný
presun

fina nčných
prostriedkov?

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

Záväzok
vysporiadaný

Zmluva naplnená?

Zásielka
adresátovi
doručená

Je potrebné založiť
bankový účet?

Potreba založenia
bankového účtu v
Štá tnej pokladnici

BP_RR_110_Za loženie
bankového účtu v Štá tnej

pokladnici

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

Výpis z účtu
spracovaný

BP_UC_250_Spracovanie
individuálnych a iných

výkazovPož iadav ka na
vytvorenie

výkazu

nie

nie

áno

Finančnú operá ciu alebo jej časť možno vykonať/vo
fina nčnej operá cii alebo jej časti možno pokračovať /

poskytnuté plnenie treba vy máha ť

áno

zálohové platby / transferynie ánozálohové platby / transfery

Finančnú operá ciu alebo jej časť možno
vyk onať/ vo fina nčnej operá cii alebo jej časti
možno pokračovať / poskytnuté plnenie  treba

vymáhať

nie

áno

nie

nie

transfery

nie

Výzva na
doplnenie
nedostatkov

refundácia

Finančnú operá ciu alebo jej časť nemožno vyk onať /  vo finančnej operá cii alebo jej časti nemožno
pok račov ať / poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať

áno

ánoŽia dosť schválená

Finančnú operá ciu alebo jej časť možno
vyk onať/ vo fina nčnej operá cii alebo jej časti
možno pokračovať / poskytnuté plnenie  treba

vymáhať

nie

áno

áno

ánonie

áno

Finančnú operá ciu alebo jej
časť možno vyk onať/ vo

fina nčnej operá cii alebo jej
časti možno pok račov ať /
poskytnuté plnenie treba

vymáhaťnie

refundácia

Žia dosť neschvá lená

nie

zálohové
platby

nie

áno


