Povinné přílohy vyúčtování:
v případě výstav, přednášek a akcí pro veřejnost:
 Stručná závěrečná zpráva o délce 1800 znaků (1 normostrana) obsahující:
a) popis uskutečněného projektu atraktivní formou použitelnou pro další šíření: obsah/ předmět projektu,
jeho vztah k architektuře, místní kontext, použitá metodologie, dosažené výsledky, ohlas veřejnosti,
výhled do budoucna a zpětná vazba na zkušenost spolupráce s NČA.
b/ Krátké a ve správném pořadí očíslované (01-05) popisky k fotografiím (viz níže bod 2) ve formátu:
organizátor, název akce, místo, datum, krátký popis foto, autor foto.
c/ Krátký medailon žadatele (organizace nebo jednotlivce) o max. délce 900 znaků.
d/ Webový odkaz na akci na stránkách organizátora (pokud takový existuje).
e/ Stručný media monitoring - zprávy z veřejných médií o proběhlé akci (pokud takové existují).
 Fotodokumentace:
a) 3-5 kvalitních fotografií ve formátu jpg, ideálně velikosti A4 v rozlišení 300 dpi, vhodném pro kvalitní
tisk, dokumentující výstižně uskutečněný projekt / realizaci akce. Fotografie budou očíslovány 01-05 a
doplněny krátkými popisky (viz bod 1b). Doplnit je vhodné též případné další grafické podklady ve
formátu pdf – např. pozvánku.
b) Portrétní fotografie organizátora/-ů ve formátu jpg, o velikosti A5 v kvalitním tiskovém rozlišení.


tiskový materiál, který se k projektu váže (např. sborník, vzorky propagačních materiálů)
v počtu 3 ks.

v případě publikací a webových stránek
 Stručná závěrečná zpráva o délce 1800 znaků (1 normostrana) obsahující:
a) stručný obsah uskutečněného projektu (vydané publikace, periodika nebo webu) atraktivní formou
použitelnou pro další šíření: jeho vztah k architektuře, místní kontext (pokud existuje), použitá
metodologie, dosažené výsledky, ohlas veřejnosti, výhled do budoucna (především způsob dalšího
šíření díla) a zpětná vazba na zkušenost spolupráce s NČA.
b) krátké a ve správném pořadí očíslované (01-05) popisky k fotografiím – ukázkám z publikace (míst,
ke kterým se publikace vztahuje) nebo webových stránek (viz níže bod 2).
c) krátký medailon žadatele (organizace nebo jednotlivce) o max. délce 900 znaků.
d) webový odkaz na akci na stránkách organizátora (pokud takový existuje).
e) stručný media monitoring - zprávy z veřejných médií o proběhlé akci (pokud takové existují).
 Fotodokumentace:
a) 3-5 kvalitních fotografií ve formátu jpg, ideálně velikosti A4 v rozlišení v rozlišení 300 dpi
s vhodném pro kvalitní tisk, dokumentující výstižně uskutečněný projekt. Fotografie budou očíslovány
01-05 a doplněny krátkými popisky (viz bod 1b). Doplnit je vhodné též případné další grafické podklady
ve formátu pdf – např. pozvánku na prezentaci díla.
b) Portrétní fotografie organizátora/-ů ve formátu jpg, o velikosti A5 v kvalitním tiskovém rozlišení.


dokladové výtisky publikací (v počtu 3 ks) u periodik dle písemného ujednání.

