Účelová podpora
Účelová podpora může být poskytnuta pouze na
způsobilé náklady



na činnosti definované v návrhu projektu
schválené poskytovatelem

Způsobilé náklady - obecně
náklady/výdaje dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb.
náklady dle příslušné zadávací dokumentace v článku 3.3.1 až 3.3.3.
náklady bezprostředně související s řešením grantového projektu (řádně
zdůvodněné; z návrhu vyplývá jejich nezbytnost pro řešení projektu)

 dodávka od jednoho dodavatele v hodnotě přesahující 500 tis. Kč - předložit

nabídku vybraného dodavatele s předběžnou cenou a současně 2 konkurenční
nabídky (skutečná cena dodávky nesmí být vyšší o více než 5 % oproti nabídkové
ceně)

 dodavatelem majetku a služeb nesmí být spolu/řešitel ani jiný zaměstnanec
příjemce (vnitropodnikové dodávky pouze v ceně v místě a čase obvyklé)

Způsobilé náklady – vymezení pojmů
osobní náklady
náklady na pořízení „investic“ –Juniorské
% využití, stanovení doby upotřebitelnosti majetku

ostatní provozní náklady
□materiální náklady (materiál, DDHM)
□cestovné (přímá souvislost s řešením projektu, aktivní účast)
□nemateriální náklady a náklady na ostatní služby
(provoz a údržba, DDNHM, zveřejňování výsledků, poplatky etc.)

□doplňkové (režijní) náklady (20 % z částky neinvestičních

finančních prostředků požadovaných na řešení grantového projektu,
tj. dotace)

Do způsobilých nákladů projektu nelze zahrnout:










zisk
daň z přidané hodnoty (plátci DPH, kteří uplatňují její odpočet nebo
odpočet její poměrné části)
náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků
úroky z dluhů
manka a škody
náklady na finanční pronájem a pronájem s následnou koupí
náklady na zajištění práv k výsledkům řešení projektů
náklady, které bezprostředně nesouvisejí s předmětem řešení projektu
náklady související s předmětem projektu, jejichž cena přesahuje cenu
v místě a čase obvyklou

Pozn.: obecně platí pro většinu poskytovatelů

Do způsobilých nákladů projektu nelze zahrnout:



náklady na pohoštění, dary a reprezentaci
náklady na pronájem prostor, přístrojů, zařízení s výjimkou pronájmu obalů a

prostor pro konání krátkodobých akcí s vědeckým výstupem










náklady na nábytek a nespecializované zařízení pracovních prostor
náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu
přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky
náklady na vydání periodických publikací, učebnic a skript
náklady spojené s účastí na konferencích a workshopech s výjimkou aktivní
prezentace výsledků řešení projektu
náklady na prohloubení kvalifikace osob podílejících se na řešení projektu
(nákup učebnic, školení, kurzy apod.)
náklady na pořízení a provoz elektronických informačních databází
náklady na rekonstrukce, opravy nebo údržbu místností, budov
náklady na služby konzultantů

