Norské fondy
Program CZ08
Způsobilé výdaje

Základní pravidla
•

Zahrnutí výdaje v rozpočtu – způsobilé jsou jen ty výdaje, které
jsou uvedeny v rozpočtu žádosti o grant

•

Účel výdaje – nezbytnost pro realizaci projektu – kontrolováno i v
průběhu projektu, zejména v případě nerealizace aktivit

•

Datum uskutečnění výdaje – v rámci období realizace projektu
stanoveného v ROPD, projekty musí končit nejpozději 30. 4. 2016
(problémem se mohou stát např. mzdy a audity)

•

Hospodárnost výdaje – minimalizace výdajů při respektování cílů
projektu

•

Efektivnost výdaje - maximalizace poměru výstupů vůči výdajům

Výdaje partnera
•

Výdaje vzniklé a uhrazené partnerem jsou způsobilé podle stejných
podmínek jako výdaje vzniklé a uhrazené konečným příjemcem

•

Partnerská smlouva nevyvazuje konečného příjemce z povinností
stanovených ROPD

•

Záloha poskytnutá partnerovi je přípustná, ale není způsobilým
výdajem

•

Konečný příjemce má povinnost archivovat kopie účetních dokladů
partnera

•

Dodavatelsko-odběratelský vztah
(pouze náklady, nikoli fakturace)

není

považován

za

partnerství

Veřejné zakázky
• Postup podle zákona o veřejných zakázkách
• Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám
malého rozsahu
• Zahájení tendrování je možné po zasedání Hodnotící komise
(cca. 4 měsíce od ukončení výzvy). Podpis smluv až po vydání
ROPD.
• Detailní podmínky tendrování budou představeny na
semináři pro úspěšné žadatele po zasedání Hodnotící
komise

Dlouhodobý majetek
• Způsobilým výdajem je celková pořizovací cena, ale jsou
možné i odpisy
• Pořízení v souladu s projektem, za dobu jeho trvání, v souladu
s pravidly programu (veřejné zakázky)
• Zůstává v majetku konečného příjemce, 5 let od skončení
projektu musí být využíván v souladu s projektem (pojištění,
řádná údržba)
• Nesmí dojít k zatížení právy třetích osob

Movitý majetek
• Nové či použité zařízení
• Při použití mimo projekt, je nutné určit odpovídající poměr
části výdajů, který zůstane konstantní po celou dobu realizace
• Způsobilé jsou i výdaje na opravu a údržbu
• Nákup dopravních prostředků jen ve výjimečných případech
• Dopravní prostředky pro přepravu osob nejsou způsobilým
výdajem

Nemovitosti
•

Nákup nemovitostí a pozemků je způsobilým výdajem do
10% celkových způsobilých výdajů projektu (znalecký
posudek)

•

Výdaje na nákup nemovitostí jsou dokládány kupní
smlouvou, bankovním výpisem a výpisem z katastru
nemovitostí

•

Nemovitost nesmí být konečným příjemcem prodána a nesmí
dojít ani k zatížení právy třetích osob po dobu 5 let po
ukončení projektu

Stavební práce
•

Stavební práce jsou způsobilým výdajem do výše 80%
celkových způsobilých výdajů projektu

•

Stavební práce jsou způsobilé pouze u Výstupu 1, u Výstupu 2
(Hlubší znalosti pracovníků ve státní a veřejné správě a
povědomí laické a odborné veřejnosti o technologii CCS) se
tyto výdaje neočekávají

•

Detailní rozpočet kapitoly stavební práce, technická
dokumentace vyžadovaná pro podání žádosti o stavební
povolení

Odpisy
• Výpočet odpisů dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu
• Rovnoměrný odpis (§31), zrychlený odpis (§32)
• Pouze na období realizace projektu, do výše poměrné části
odpisů s přesností na měsíce či dny
• Konečný příjemce musí předložit účetní doklad pořizovací ceny
majetku a Čestné prohlášení o vlastnictví odpisovaného
majetku (příloha žádosti)
• Pořizovací cena se snižuje o poskytnuté dotace

Režijní výdaje
•

Nezbytné výdaje spojené s realizací projektu

•

Nájem kanceláře, vodné, energie, údržba, internet, telefon,
provoz služebního vozidla

•

Metodologie výpočtu bude popsána v projektu (např. s
ohledem na minulé roky a historická data)
Základem skutečné výdaje, nestranná a oprávněná
metodika, poměr těchto výdajů s celkovým rozpočtem režií
konečného příjemce
Pokud výdaje není možné identifikovat, mohou být bez
předložení patřičných účetních dokladů režijní výdaje až do
20 % celkových způsobilých výdajů na řízení projektu (bez
externích)

A)

B)

Režijní výdaje
C)

Pokud výdaje není možné identifikovat, mohou být bez
předložení patřičných účetních dokladů režijní výdaje až do
60 % celkových čistých přímých způsobilých výdajů na
řízení projektu (bez externích)
pokud příjemce prostředků je :
nestátní nezisková organizace
vzdělávací organizace středního a vyššího stupně
vědecká organizace

Řízení projektu
• Max. 10 % způsobilých výdajů projektu
• Osobní výdaje (mzdy, odvody, cestovné)
• Služby (externí řízení projektu)

Služby
• Výdaje související s realizací aktivit projektu
• Pojištění majetku
• Pořádání školení, seminářů, monitorovacích výborů, jednání a
konferencí (včetně občerstvení, tlumočení, pronájmu apod.)
• Výdaje na publicitu, právní poradenství, externí finanční
audity, technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský
dozor, externí řízení veřejných zakázek
• Není možné dělit veřejné zakázky

Osobní výdaje
• Hlavním předpokladem je přímý
zajištění implementace projektu

podíl

zaměstnance

na

• Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce,
pracovní poměr
• Smlouva nemůže obsahovat činnosti nesouvisející s projektem
• Stávající zaměstnanec může využít dodatku k pracovní
smlouvě po schválení ze strany poskytovatele dotace
• Pouze výdaje v obvyklé výši odpovídající odbornosti

Osobní výdaje
• Způsobilými výdaji jsou mzda, sociální a zdravotní pojištění a
další odvody dle platných právních předpisů
• Před vydáním ROPD předloží konečný příjemce počet
zaměstnanců, specifikaci časových úvazků, výši jednotkových
mezd a celkovou výši osobních výdajů na zaměstnance
• Je nutné sledovat evidenci osobních výdajů (budou k dispozici
formuláře)

Cestovní náhrady
• Způsobilé jsou výdaje při respektování pracovněprávních
předpisů a programových dokumentů
• Jízdné (bližší specifikace v Pokynech) hromadná doprava, taxi,
letadlo, soukromé i služební vozidlo
• Výdaje za ubytování (hospodárnost a efektivita), stravné
(včetně kapesného)
• Další výdaje : parkovné, dálniční poplatek pro odpovídající
období, cestovní připojištění

DPH
• Způsobilým výdajem je DPH pouze v případě, kdy plátce
nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu
• Konečný příjemce musí uvést v žádosti zda je/není plátcem
DPH
• Specifikaci je nutné uvést i v případě, že konečný příjemce
uplatňuje DPH pouze pro některé činnosti

Nezpůsobilé výdaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úroky z úvěru, debetní úroky
Pokuty, penále, finanční tresty, kurzové ztráty
Rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy
Nedobytné pohledávky
Nákup dopravních prostředků pro přepravu osob
Nákup nemovitostí a pozemků nad 10 % způs. výdajů projektu
Správní poplatky (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík)
DPH při nároku na odpočet daně
Výdaje na právní spory
Daně (silniční, darovací, dědická, daň z nemovitostí)
Sociální výdaje na zaměstnance mimo právní předpisy
Výdaje nárokované v jiných dotačních titulech

KONTAKTY
Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU
E-mail: Michal.Petrus@mzp.cz
Tel: 267 122 898
Ing. Monika Suchopárková, odborná referentka, odd. programů EU
E-mail: Monika.Suchoparkova@mzp.cz
Tel: 267 122 887
Ing. Světlana Chovancová, odborná referentka, odd. programů EU
e-mail: Svetlana.Chovancova@mzp.cz
tel: 267 122 385

Děkuji za pozornost

