Oprávněné náklady sub-projektu platné pro předkládané žádosti
Položky
Odměna zahraničního experta rozpočítané na počet
osobo/dnů - vlastní zaměstnanci partnerské
instituce

Výše nákladů v CZK*
max 29 900 CZK/osoba/den

Odměny českého experta - najatý na specifický úkol
pouze po dobu realizace sub-projektu, jedná se externí
pracovníky (ne vlastní zaměstnance žadatele)

Pouze v řádně odůvodněných a výjimečných případech, bude
jasně definováno v žádosti

Externí služby v rozsahu nezbytném pro realizaci
sub-projektu (dodatečné služby, příp. externí
pracovníci mimo partnerskou organizaci)

vždy uvedeno v nákladech na osobu /den (měsíc)

Nákup zařízení a materiálu v rozsahu nezbytném pro
realizaci sub-projektu

do výše max 35 % celkových oprávněných nákladů subprojektu

Stavební práce malého rozsahu nezbytné pro realizaci
sub-projektu
Náklady na publicitu (brožury, informační publikace,
apod.) budou specifikovány v žádosti

do výše max 17,5 % celkových oprávněných nákladů subprojektu
(tj. max 50 % z nákladů na nákup zařízení a materiálu)
v žádosti bude specifikováno dle jednotlivých položek

Náklady pořádání seminářů v ČR:


pronájem místnosti včetně technického
vybavení

max 34 500 CZK včetně DPH



občerstvení

max 600 CZK/osoba/den včetně DPH



přípravné dokumenty pro seminář

max 17 000 CZK/seminář včetně DPH

Cestovné - služební cesty pro zahraniční experty
v ČR

max 6 000 CZK/noc včetně DPH

(ubytování, diety)
Cestovné - služební cesty českého experta
v zahraničí

Cestovní náhrady do Švýcarska se řídí zákoníkem práce
č. 262/2006 Sb., částí VII v platném znění.

(ubytování, diety)

Výše základních sazeb zahraničního stravného je stanovena
vyhláškou MF na každý rok.

Letenky (zpáteční)

Ekonomická třída max 25 000 CZK včetně DPH

Doprava – v ČR nebo ve Švýcarsku

nutno řádně specifikovat v žádosti

Tlumočení

max 9 500 CZK/den včetně DPH

Zápisné na semináři ve Švýcarsku

bude uveden počet dní a odhadovaná částka
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Překlady dokumentů

max 600 CZK/normostrana včetně DPH
Max 3 % celkových oprávněných neinvestičních nákladů
Jedná se o režijní náklady (telefonní hovory, poštovné,
kancelářské potřeby apod.) – bude specifikováno v žádosti.

Administrativní náklady

Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech je
možné zahrnout do administrativních nákladů pronájem
dodatečných prostor nutných pro realizaci sub-projektu
(žadatel musí v žádosti prokázat, že pronájem dodatečných
prostor je nezbytný pro úspěšné dosažení cílů sub-projektu).
Platí pouze pro NNO - v odůvodněných případech lze do
administrativních nákladů zahrnout náklady na vlastní
zaměstnance zapojené do realizace projektu (v tomto
případě platí limit pro administrativní náklady - max 10 %
celkových oprávněných neinvestičních nákladů)



Příjemce grantu zajistí financování ostatních nákladů spojených s realizací projektu (platy vlastních
zaměstnanců, administrativní náklady přesahující povolené limity) z vlastních zdrojů.



DPH je uznatelným nákladem v pouze v případě, že žadatel nemůže požádat o refundaci v České
republice.

V případě překročení uvedených limitů, je nutné v žádosti o grant uvést řádné zdůvodnění.
Překročení bude akceptováno pouze ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech za podmínky, že
je překročení nákladů nezbytné pro dosažení cílů sub-projektu.
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