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Zpráva o použití prostředků z grantového 
programu ŠKO-ENERGO FIN v roce 2018 

Informace o organizaci: 
 
Název organizace: 

 
 

Sídlo organizace: 
 
 

Statutární zástupce organizace: 
 
 
 

 
Informace o projektu nebo činnosti: 
 
Název projektu/činnosti: 

 
 
 

Stručný popis projektu/činnosti: 
 
 
 

Poskytnutá částka grantu: 
 

Celková hodnota projektu/činnosti: 
 

Termín realizace projektu/činnosti: 
 

Zhodnocení, jak projekt splnil účel, ke kterému byl určen: 
 
 
 
 

Jakým způsobem byl projekt, jeho výsledky, dopad a zapojení ŠKO-ENERGO propagován?  
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Vyúčtování 
 

Doklad č. Datum Účel platby Částka  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Celkem Kč:  

 
Přílohy: 

1. Kopie účetních dokladů uvedených v tabulce Vyúčtování 
2. Fotodokumentace projektu/činnosti – minimálně 5 fotografií v digitálním formátu (JPEG, 

PNG, BMP) 
3. Jiné (výše neuvedené) 

 
Prohlášení: 
Prohlašujeme, že: 

• všechny poskytnuté informace jsou pravdivé, a že jsme nezamlčeli žádné informace. 
• udělujeme společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. souhlas k užití přiložených fotografií pro interní a 

externí potřeby společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. 
 
 

V   dne  
 
 
 
……………………………………………………………………..…. 
Statutární zástupce/osoby oprávněné k jednání 
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