
Financování a rozpočet
Obecné:

• Grant je poskytnut v Kč a v projektech je vždy vyžadováno 
spolufinancování ze strany žadatele (dle právní formy žadatele).

• Grant = maximální částka, kterou nelze navýšit.

• Způsobilé výdaje = Pokyn pro způsobilé výdaje

• Odpisy majetku - Pořizovací cena majetku schváleného v žádosti je 
uznatelná jako oprávněný výdaj v plné výši.  Odpisy nejsou 
oprávněným výdajem projektu

• podíl investičních výdajů (včetně investičních nákupů vybavení) musí 
činit maximálně 85 % všech způsobilých výdajů (v případě projektů 
NGO, kde budou uplatňovány dobrovolnické práce max. 80,75 %). 
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Podrobný rozpočet



Podrobný rozpočet
Žadatel vytváří jednotlivé položky rozpočtu v IS CEDR.

- Kapitola rozpočtu
- Kapitola Služby je určená na financování mzdových nákladů odborných 

pracovníků; externí služby a vše, co nespadá do ostatních kapitol

- Kapitoly Management a Cestovné – zde je mnoho fixních položek, ke kterým 
musí žadatel výdaje přiřadit – pozor, fixní položku lze vytvořit jednou.

- Příkladem jsou Per diems - pokud žadatel bude uplatňovat cesty na Island a 
zároveň do Norska, veškeré per diems sečte, jednotkovou cenu nastaví jako 
průměr sazeb za 1 noc a v Poznámce vysvětlí rozpad částky

- Sazby Per diems jsou dle cílové země a uplatňují se u všech zahraničních cest 
(není nutné využít maximální limit). Pro přepočet na Kč doporučujeme kurz 
výzvy, tedy 26,5 Kč.

- ČR = maximálně 230 EUR/noc

- Norsko = maximálně 275 EUR/noc

- Island = maximálně 349 EUR/noc
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Podrobný rozpočet
Jednotka, počet jednotek, jednotková cena položky

- Prosíme o sloučení jednotek a případně vytvořit souhrnné jednotky

- Není žádoucí mít 4 položky se stejným názvem jen protože mají jiné 
jednotky (osobo/hodina vs osobo/měsíc). Ideální je takové pozice 
sloučit a vytvořit kumulativní položku pro všechny tyto pozice.

- Jednotková cena může být stejná jako cena celková (tedy počet 
jednotek = 1) 

- Poznámka – prosíme o stručný popis každé položky. V ideálním 
případě žadatel uvede rozpad položky – pokud se jedná o souhrn, tak 
žadatel uvede výpočty dílčích částí položky (například Per diems – 3 
cesty 5 osobo/nocí do Norska; 1 cesta 6 osobo/nocí do ČR)



Rozpočet



Režijní náklady



Financování



• jan.fridrich@mfcr.cz

• Tel: +420 257 042 209 

• Příručka pro příjemce

mailto:jan.fridrich@mfcr.cz
https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/pokyny/prirucka-pro-prijemce-grantu-3017

