Podanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektu
Milí priatelia,
ďakujeme, že spolu s nami pomáhate znižovať negatívne dopady na životné prostredie a svoju správu o využití
grantu z Nadácie Tesco podáte elektronicky cez Váš účet na stránke https://tesco.sk/pomahame/. Aby
vypracovanie a odovzdanie správy prebehlo bez komplikácií, prosíme vás o dodržanie nasledovných pokynov
pre vypracovanie záverečnej správy.

Prístup k formuláru záverečnej správy
Správu o plnení projektu vyplňte prostredníctvom vášho účtu na https://tesco.sk/pomahame/
Prihláste sa do Vášho účtu pomocou emailovej adresy, cez ktorú ste sa registrovali. Keď ste podali prihlášku do súťaže.
Túto emailovú adresu (tiež login/prihlasovacia adresa) nájdete aj na Vašej zmluve (posledný riadok hlavičky
prijímateľa).

•

Dostanete sa do Vášho účtu, kde nižšie uvidíte možnosti „záverečná správa“.

•

Po kliknutí Záverečná správa si vyberiete z možností „Záverečná správa 1.miesto“ alebo „Záverečná správa
2. a 3. miesto“ podľa toho, na ktorom mieste ste sa umiestnili (miesto si viete tiež overiť vo Vašej zmluve)

•

Po rozkliknutí vášho výberu sa vám zobrazí červené tlačidlo:

•
•
•

Po kliknutí Vás stránka presmeruje na Google formulár
Vyplňte všetky požadované informácie
Buďte struční a zrozumiteľní. Oceňujeme hutné, no dostatočne výpovedné vyjadrenie podstaty, faktov,
čísiel a vášho prínosu.
Keď vyplníte všetky políčka na konci stránky kliknete na „Ďalej“ alebo „Next“, dostanete sa na druhú stránku
záverečnej správy k vyúčtovaniu

•

Vyúčtovanie
•
•
•
•

Pri vypĺňaní časti Vyúčtovanie uveďte do uvedených rozpočtových kategórií jednotlivé položky zakúpené z
grantu a ich sumy .
Je dôležité, aby suma celkom zodpovedala minimálne sume grantu.
Správu odošlite
Účtovné doklady nám nezasielate, uchovávate ich u seba po dobu trvania zmluvy.

Galéria
•

V časti Galéria vložte požadované elektronické prílohy: fotku z realizácie alebo po realizácii projektu
(záleží od povahy projektu), v prípade potreby nahrajte aj „Súhlas so spracovaním osobných
údajov“, ktorý je dostupný v súboroch na stiahnutie https://tesco.sk/pomahame/downloads/

•
•
•
•

Po kliknutí na červené tlačidlo sa vám načítajú možnosti
Fotky nahrávajte do „galérie obrázkov“
Súhlasy so spracovaním osobných údajov do „word dokument“
Nakoniec stlačte červené tlačidlo „nahrať“

Ďakujeme, že ste venovali pozornosť tomuto textu a veríme, že Vám to výrazne uľahčí záverečnú fázu realizácie
vášho projektu. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte: barbora.hullova@nadaciapontis.sk;
tel: 0917 434 287

