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Kód projektu v ITMS2014+: 312011T329

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
číslo zmluvy: OPĽZ/125/2019
registračné číslo dodatku: 0577/2019-D1
uzatvorený medzi:
Poskytovateľom
názov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sídlo:

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00681156

konajúci:

JUDr. Ján Richter, minister

v zastúpení
názov:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo:

Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00164381

konajúci:

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 23.7.2015
poštová adresa1:
e-mail:

kami@minedu.sk

(ďalej len „Poskytovateľ“)
a

1

Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
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Prijímateľom
názov:

Súkromná spojená škola

sídlo:

Strarozagorská 8, 04 23 Košice – mestská časť Sídlisko KVP

zapísaný v:

-

konajúci:

Mgr. Eva Bednáriková, riaditeľka školy

IČO:

42322855

IČ DPH:

-

poštová adresa1:
e-mail:

bednarikova.eva@gmail.com

(ďalej len „Prijímateľ“)
(ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok 1
Na základe Žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 17.10.2019 a v súlade
s čl. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí
NFP“) sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. OPĽZ/125/2019 (ďalej len „Zmluva“), uvedenej v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2
(1) Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa nahrádza novou prílohou č. 3 Zmluvy „Rozpočet
projektu“.
Nová príloha č. 3 „Rozpočet projektu“ je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1.
Príloha č. 1k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Článok 3
1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku dostane Prijímateľ 1
rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
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3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a v súlade s § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k
podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa: ..............

Podpis: ________________________
Martina Lubyová, ministerka
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Poskytovateľa

Za Prijímateľa v ................. dňa: ............

Podpis: ________________________
Mgr. Eva Bednáriková, riaditeľka
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa

2
3

Ak sa nehodí, prečiarknite
Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 a

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).
Číselník oprávnených
výdavkov/skupina výdavkov

Názov položky rozpočtu

A
1.

B
Nepriame výdavky

B1

ekonomická
klasifikácia
B2

902 - Paušálna sadzba na
nepriame výdavky určené na
637033
základe nákladov na
zamestnancov (nariadenie
1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

Jednotka

C

Počet
jednotiek
D

Maxim.
jednotková
cena
E

Výdavky spolu

F=D*E
EUR

1.1

Paušálna sadzba

1.
2.

Spolu
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky

4 303,80

2.1.

Zariadenie/vybavenie a didaktické prostiedky

11 554,44

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Interaktivna tabula

Interaktivna tabula - prenosná

Fotoaparát

Príslušenstvo k fotoaparátu - 1

112 - Zásoby

112 - Zásoby

112 - Zásoby

112 - Zásoby

633002

633002

633002

633002

projekt

ks

ks

ks

ks

1

4 303,80

1

1 430,00

1

559,90

1

460,14

1

44,90

1

4 303,80

Priradenie k
aktivitám
projektu****

Komentár k rozpočtu

G

I

Paušálna sadzba zahŕňa nepriame výdavky súvisiace s riadením a
administráciou projektu - t.j. nepriame personálne výdavky (hlavný
manažér projektu, manažér publicity, pracovník IKT, právnik,
ekonomický personál - účtovník, personalista, osoba vykonávajúca VO);
nájom priestorov, cestovné náhrady, spotrebný materiál, stravné, externé HA1, HA2, HA3
služby (napr. právne služby; zabezpečenie VO), výdavky na
informovanie a publicitu, poštovné, telekomunikačné poplatky, výdavky
na na energie, obstaranie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu
a pod.

1 430,00

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Interaktívna tabuľa (zostava) - tabuľa, projektor, držiak, kabeláž:
Uhlopriečka tabule: 83 palcov, Pomer strán: 4:3 IR, 10 dotykov súčasne
perom alebo prstom. Cena bola určená na základe zrealizovaného
HA1
prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v
zmysle pravidiel operačného programu.

559,90

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Interaktívna tabuľa - prenosná zahŕňa : pero, software, pripevnenie.
Spolupracuje s akýmkoľvek projektorom. Cena bola určená na základe
HA1
zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a
účelnosti v zmysle pravidiel operačného programu.

460,14

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Fotoaparát- digitálna jednooká zrkadlovka, obrazový snímač:
23,5mmx15,6mm, 24,72mil. pixelov. Cena bola určená na základe
HA1
zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a
účelnosti v zmysle pravidiel operačného programu.

44,90

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Pamäťová karta k fotoaparátu:- 64GB. Cena bola určená na základe
zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so
HA1
zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a
účelnosti v zmysle pravidiel operačného programu.

Rizikové
položky
II
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2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

Príslušenstvo k otoaparátu - 2

Príslušenstvo k notebooku - 1

Príslušenstvo k notebooku - 2

Notebook

112 - Zásoby

112 - Zásoby

112 - Zásoby

112 - Zásoby

633002

633002

633002

633002

ks

ks

ks

ks

1

29,90

7

15,90

7

33,90

7

479,00

29,90

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Stojan k fotoaparátu:- štvornohý, hliníkový. Cena bola určená na základe
zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so
HA1
zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a
účelnosti v zmysle pravidiel operačného programu.

111,30

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Myš - min. parametre: bezdrôtová, optická, koliesko. Cena bola určená
na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti v zmysle pravidiel operačného programu.

237,30

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Slúchadlá s mikrofónom - min. parametre: smerový mikrofón, citlivosť
109dB, USB adaptér, kábel 2m. Cena bola určená na základe
HA1
zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a
účelnosti v zmysle pravidiel operačného programu.

3 353,00

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Notebook - min. parametre: 15.6" LED 1920×1080 antireflexný, RAM
4GB DDR4, Intel HD Graphics 620, SSD 256GB, WiFi 802.11ac,
Bluetooth 4.1, HD webkamera, HDMI, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1
HA1
Gen 1, čítačka kariet, 2-článková batéria. Cena bola určená na základe
zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a
účelnosti v zmysle pravidiel operačného programu.

2.1.9

Regál na knihy

112 - Zásoby

633002

ks

2

100,00

200,00

2.1.10

Stojan na časopisy

112 - Zásoby

633002

ks

1

100,00

100,00

2.1.11

2.1.12

Stojan hliníkový

Tuli vak

112 - Zásoby

112 - Zásoby

633002

633002

ks

ks

1

100,00

6

150,00

2

HA1

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Regál na knihy:1725x760x415 mm, buk, nosnosť police- 35kg. Cena
bola určená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude HA1
vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v zmysle pravidiel operačného
programu. Výpočet: 2 * 100,00 = 200 EUR.
Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Stojan na časopisy: prírodný materiál, výška: 34 cm, šírka: 66 cm, hĺbka:
34 cm - oválny. Cena bola určená na základe zrealizovaného prieskumu HA1
trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v zmysle
pravidiel operačného programu.

100,00

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Stojan : až osem pozícií na časopisy formátu A4, hliníkový,
obojstranný. Cena bola určená na základe zrealizovaného prieskumu
trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v zmysle
pravidiel operačného programu.

900,00

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Tulivak : min. parametre, objem:300 l, rozmery 120.0 x 100.0 x 25.0
cm, materiál - polyester. Cena bola určená na základe zrealizovaného
HA1
prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v
zmysle pravidiel operačného programu. Výpočet: 6 * 150,00 = 900
EUR.

HA1
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2.1.13

2.1.14

Mikroskop

Interaktívny software

2.1.15

Didaktické pomôcky (na meranie, na skúmanie, na
pozorovanie);

3.

HA3: Koordinácia projektu

3.1.

Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti

3.1.1. Projektový manažér-odmena

112 - Zásoby

112 - Zásoby

112 - Zásoby

633002

633002

633009

ks

ks

projekt

3

269,00

1

90,00

1

807,00

Výdavok na realizáciou HA1 - inovatívneho vzdelávacieho procesu.
Mikroskop, min. parametre: vybavený CMOS snímačom s 5MP
rozlíšením, objektívy so zväčšeniami 4x/10x/40x, digitálny zoom do
1400x (interpolácia), led osvetlenie preparátov Cena bola určená na
základe zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti v zmysle pravidiel operačného programu

90,00

Výučbová pomôcka pre frekventantov HA 1. Výučbový interaktívny
software zameraný na prírodné vedy, konkrétne - ľudské telo. Cena bola
určená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude
HA1
vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v zmysle pravidiel operačného
programu.

3 131,00

3 131,00

HA1

Pomôcky pre frekventantov HA 1. Modely a symbolické zobrazenia :
Bedľa vysoká, muchotrávka tigrovaná, kvet čerešne, hríb smrekový,
včela medonosná, rastlinná bunka, živočíšna bunky, lebka človeka,
kostra človeka, ľudské ucho, ľudské oko, dvojitý helix, hmyz,
mravenisko, motýlia farma
Sady pokusov a preparáty: laboratórium pre pestovanie kvetín,
všeobecná pokusná sada pre žiakov, sada malý záhradník, živočíšne
preparáty 30ks, preparáty rôzne- 100ks
Pomôcky pre žiakov 1. stupňa: drevené parkety (kocky) pre deti – 2 ks,
penové kocky – sada – 30 ks, magnetické parkety – sada – 30 ks
Cena bola určená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ
bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v zmysle pravidiel operačného
programu.
HA1

17 988,00

521 - Mzdové výdavky

637027 osobohodina

600

3

10,00

Práca projektového manažéra formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
obvyklú hrubú mzda zamestnanca v zmysle príslušnej legislatívy, t.j. 10
eur v hrubom za hodinu * počet stanovených hodín. Pracovná náplň:
Zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou
žiadosťou o NFP, resp. zmluvou o NFP, s platným systémom
finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi
predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s
čerpaním fondov EÚ; sleduje platné právne predpisy SR a EK,
usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ; zodpovedá
za implementáciu projektu v súlade so schváleným harmonogramom
realizácie aktivít projektu; zodpovedá za napĺňanie merateľných
ukazovateľov projektu; zodpovedá, resp. koordinuje všetky činnosti
súvisiace s implementáciou projektu – monitorovanie projektu, publicitu
projektu, verejné obstarávanie a pod.; koná vo vzťahu k dodávateľom,
resp. partnerom na projekte; zodpovedá za komunikáciu s SO v oblasti
vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP. Kvalifikácia min:
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a 3 ročná prax v oblasti projektového
riadenia (preferovaný výkon riadenia projektu financovaného zo
štrukturálnych fondov). Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný
pre jej realizáciu. Pozícia bude obsadená v súlade s príslušnou
legislatívou a stanovenými požiadavkami. Cena práce obvyklá v danom
HA3
6 000,00 odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície.

Príloha č. 1 a

3.1.1.1 Projektový manažér-odvody

3.1.2.

3.1.2.1

3.1.3.

3.1.3.1

Finančný manažér-odmena

Finančný manažér-odvody

Administratívny pracovník-odmena

Administratívny pracovník-odvody

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

610620 osobohodina

637027

610620

637027

610620

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

600

300

300

500

500

4

Práca projektového manažéra formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa zo mzdy (35,20%)
HA3
uvedenej v predmetných položkách v zmysle príslušnej legislatívy.
Pracovná náplň je zadefinovaná v súviaicej polože rozpočtu. Výdavok
nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu. Výpočet: 10,00
2 112,00 * 0,352 = 3,52 EUR.

3,52

8,88

3,12

6,66

2,34

2 664,00

Práca finančného manažéra formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
obvyklú hrubú mzda zamestnanca v zmysle príslušnej legislatívy,
t.j.8,88 eur v hrubom za hodinu * počet stanovených hodín.Pracovná
náplň zahŕňa činnosti: vykonáva administratívnu a odbornú podporu
projektu; spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s
časovým harmonogramom, podrobným opisom projektu a rozpočtom
projektu; zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby
projektu; administratívna príprava a kontrola podkladov do žiadostí o
platbu, monitorovacích správ; zabezpečuje spracovanie podkladov pre
účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku, mzdovú agendu,
evidenciu majetku; administratívna agenda (napr. spracovanie
cestovných príkazov); zabezpečuje komunikáciu s účastníkmi
vzdelávania a personálom odborných aktivít. Výdavok nadväzuje na
aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu. Pozícia bude obsadená v
súlade s príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Cena
práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a
zodpovednostiam pozície.

936,00

Práca finančného manažéra formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa zo mzdy (35,20%)
HA3
uvedenej v predmetných položkách v zmysle príslušnej legislatívy.
Pracovná náplň je zadefinovaná v súviaicej polože rozpočtu. Výdavok
nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu. Výpočet: 8,88 *
0,352 = 3,12 EUR.

3 330,00

Práca administratívneho zamestnanca formou dohody o pracovnej
činnosti v stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba)
zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca v zmysle príslušnej legislatívy,
t.j. 6,66 eur v hrubom za hodinu * počet stanovených hodín. Pracovná
náplň zahŕňa činnosti: vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu;
zodpovedá za správne evidovanie výsledkov projektu a vypracovanie
monitorovacích správ, doplňujúcich monitorovacích údajov a informácií
HA3
pre SO v rámci riadenia projektu. Kvalifikácia min: Stredoškolské
vzdelanie a 3 ročná prax v oblasti administratívy (preferovaný výkon
administratívy projektu financovaného zo štrukturálnych fondov).
Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu.
Pozícia bude obsadená v súlade s príslušnou legislatívou a stanovenými
požiadavkami. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a
primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície.

1 170,00

Práca administratívneho pracovníka formou dohody o pracovnej činnosti
v stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa zo mzdy (35,20%)
HA3
uvedenej v predmetných položkách v zmysle príslušnej legislatívy.
Pracovná náplň je zadefinovaná v súviaicej polože rozpočtu. Výdavok
nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu. Výpočet: 6,66 *
0,352 = 2,34 EUR.

HA3

Príloha č. 1 a

3.1.4.

3.1.4.1

Manažér monitorovania-odmena

Manažér monitorovania-odvody

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

637027

610620

osobohodina

osobohodina

200

200

5

8,88

3,12

1 776,00

Práca manažéra monitoringu formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
obvyklú hrubú mzdu zamestnanca v zmysle príslušnej legislatívy, t.j.
8,88 eur v hrubom za hodinu * počet stanovených hodín. Pracovná náplň
zahŕňa činnosti: vykonáva administratívnu a odbornú podporu projektu;
spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s časovým
harmonogramom, podrobným opisom projektu a rozpočtom projektu;
zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu;
administratívna príprava a kontrola podkladov do žiadostí o platbu,
HA3
monitorovacích správ; zabezpečuje spracovanie podkladov pre
účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku, mzdovú agendu,
evidenciu majetku; administratívna agenda (napr. spracovanie
cestovných príkazov); zabezpečuje komunikáciu s účastníkmi
vzdelávania apersonálom odborných aktivít. Výdavok nadväzuje na
aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu. Pozícia bude obsadená v
súlade s príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Cena
práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a
zodpovednostiam pozície.

624,00

Práca manažéra monitorovania formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa zo mzdy (35,20%)
HA3
uvedenej v predmetných položkách v zmysle príslušnej legislatívy.
Pracovná náplň je zadefinovaná v súviaicej polože rozpočtu. Výdavok
nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu. Výpočet: 8,88 *
0,352 = 3,12 EUR.

Príloha č. 1 a

3.2

Zjednodušené vykazovanie výdavkov

3.2.1.

štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

910 - Jednotkové výdavky

642014

ks

0

0,00

0,00

3.2.2.

štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ II.

910 - Jednotkové výdavky

642014

ks

0

0,00

0,00

3.2.3.
3.

..... ďalšie (doplniť)
Spolu
HA 1 – Zvyšovanie čitateľskej, matematickej a
prírodovednej gramotnosti žiakov

4.
4.1.

4.1.1.

4.1.1.1

4.1.2

4.1.2.1

0,00

17 988,00

Personálne výdavky interné - odborné činnosti

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 1 - odmens

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 1 - odvody

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 2 - odmens

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 2 - odvody

10 080,00

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

637027

610620

637027

610620

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

240

240

120

120

6

10,36

3,64

10,36

3,64

2 486,40

873,60

1 243,20

436,80

Pracovná pozícia obsadená formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
obvyklú hrubú mzdu zamestnanca v zmysle príslušnej legislatívy, t.j.
10,36 eur v hrubom za hodinu * počet stanovených hodín. Pracovná
náplň: príprava aktivít pre frekventantov v zmysle plánu činnosti,
vedenie záujmového útvaru,vyhodnocovanie činnosti žiakov v rámci
aktivity, pedagogický dozor na exkurziách. Cena práce obvyklá v danom
odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície. HA1
Kvalifikácia a prax: odborný personál spĺňajúci kvalifikačné predpoklady
pedagogických zamestnancov definovaných v zmysle zákona č.
317/2009 o pedagogických zamestnancoch a o odborných
zamestnancoch. Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej
realizáciu. Pozícia bude obsadená v súlade s príslušnou legislatívou a
stanovenými požiadavkami. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a
mieste a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície.

Práca tvorcu mimoškolskej aktivity -lektora- formou dohody o pracovnej
činnosti v stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba)
zahŕňa zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa zo mzdy (35,20%) HA1
uvedenej v predmetných položkách v zmysle príslušnej legislatívy.
Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu.
Výpočet: 10,36 * 0,352 = 3,64 EUR.
Pracovná pozícia obsadená formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
obvyklú hrubú mzda zamestnanca v zmysle príslušnej legislatívy, t.j.
10,36 eur v hrubom za hodinu + 35,20% zdravotné a sociálne odvody
zamestnávateľa * počet stanovených hodín. Pracovná náplň: príprava
aktivít pre frekventantov v zmysle plánu činnosti, vedenie záujmového
útvaru,vyhodnocovanie činnosti žiakov v rámci aktivity, pedagogický
dozor na exkurziách. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste
HA1
a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície. Kvalifikácia a prax:
odborný personál spĺňajúci kvalifikačné predpoklady pedagogických
zamestnancov definovaných v zmysle zákona č. 317/2009 o
pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch. Výdavok
nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu. Pozícia bude
obsadená v súlade s príslušnou legislatívou a stanovenými
požiadavkami. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a
primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície.

Práca tvorcu mimoškolskej aktivity -lektora- formou dohody o pracovnej
činnosti v stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba)
zahŕňa zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa zo mzdy (35,20%) HA1
uvedenej v predmetných položkách v zmysle príslušnej legislatívy.
Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu.
Výpočet: 10,36 * 0,352 = 3,64 EUR.

Príloha č. 1 a

4.1.3

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 3 - odmena

521 - Mzdové výdavky

637027

osobohodina

120

10,36

1 243,20

4.1.3.1

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 3 - odvody

521 - Mzdové výdavky

610620

osobohodina

120

3,64

436,80

4.1.4

4.1.4.1

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 4 - odmena

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 4 - odvody

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

637027

610620

osobohodina

osobohodina

120

120

7

10,36

3,64

1 243,20

436,80

Pracovná pozícia obsadená formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
obvyklú hrubú mzda zamestnanca v zmysle príslušnej legislatívy, t.j.
10,36 eur v hrubom za hodinu * počet stanovených hodín. Pracovná
náplň: príprava aktivít pre frekventantov v zmysle plánu činnosti,
vedenie záujmového útvaru,vyhodnocovanie činnosti žiakov v rámci
aktivity, pedagogický dozor na exkurziách. Cena práce obvyklá v danom
odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície. HA1
Kvalifikácia a prax: odborný personál spĺňajúci kvalifikačné predpoklady
pedagogických zamestnancov definovaných v zmysle zákona č.
317/2009 o pedagogických zamestnancoch a o odborných
zamestnancoch. Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej
realizáciu. Pozícia bude obsadená v súlade s príslušnou legislatívou a
stanovenými požiadavkami. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a
mieste a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície.

Práca tvorcu mimoškolskej aktivity -lektora- formou dohody o pracovnej
činnosti v stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba)
zahŕňa zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa zo mzdy (35,20%) HA1
uvedenej v predmetných položkách v zmysle príslušnej legislatívy.
Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu.
Výpočet: 10,36 * 0,352 = 3,64 EUR.
Pracovná pozícia obsadená formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
obvyklú hrubú mzdu zamestnanca v zmysle príslušnej legislatívy, t.j.
10,36 eur v hrubom za hodinu * počet stanovených hodín. Pracovná
náplň: príprava aktivít pre frekventantov v zmysle plánu činnosti,
vedenie záujmového útvaru,vyhodnocovanie činnosti žiakov v rámci
aktivity, pedagogický dozor na exkurziách. Cena práce obvyklá v danom
odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície. HA1
Kvalifikácia a prax: odborný personál spĺňajúci kvalifikačné predpoklady
pedagogických zamestnancov definovaných v zmysle zákona č.
317/2009 o pedagogických zamestnancoch a o odborných
zamestnancoch. Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej
realizáciu. Pozícia bude obsadená v súlade s príslušnou legislatívou a
stanovenými požiadavkami. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a
mieste a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície.

Práca tvorcu mimoškolskej aktivity -lektora- formou dohody o pracovnej
činnosti v stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba)
zahŕňa zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa zo mzdy (35,20%) HA1
uvedenej v predmetných položkách v zmysle príslušnej legislatívy.
Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu.
Výpočet: 10,36 * 0,352 = 3,64 EUR.

Príloha č. 1 a

4.1.5

4.1.5.1

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 5 - odmena

Tvorca mimoškolskej aktivity - lektor 5 - odvody

521 - Mzdové výdavky

521 - Mzdové výdavky

637027

610620

osobohodina

osobohodina

120

120

8

10,36

3,64

1 243,20

436,80

Pracovná pozícia obsadená formou dohody o pracovnej činnosti v
stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba) zahŕňa
obvyklú hrubú mzdu zamestnanca v zmysle príslušnej legislatívy, t.j.
10,36 eur v hrubom za hodinu * počet stanovených hodín. Pracovná
náplň: príprava aktivít pre frekventantov v zmysle plánu činnosti,
vedenie záujmového útvaru,vyhodnocovanie činnosti žiakov v rámci
aktivity, pedagogický dozor na exkurziách. Cena práce obvyklá v danom
odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície. HA1
Kvalifikácia a prax: odborný personál spĺňajúci kvalifikačné predpoklady
pedagogických zamestnancov definovaných v zmysle zákona č.
317/2009 o pedagogických zamestnancoch a o odborných
zamestnancoch. Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej
realizáciu. Pozícia bude obsadená v súlade s príslušnou legislatívou a
stanovenými požiadavkami. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a
mieste a primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície.

Práca tvorcu mimoškolskej aktivity -lektora- formou dohody o pracovnej
činnosti v stanovenom max. počte hodín. Výdavok (hodinová sadzba)
zahŕňa zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa zo mzdy (35,20%) HA1
uvedenej v predmetných položkách v zmysle príslušnej legislatívy.
Výdavok nadväzuje na aktivitu a je nevyhnutný pre jej realizáciu.
Výpočet: 10,36 * 0,352 = 3,64 EUR.

Príloha č. 1 a

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.2.
4.2.1.

Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
personálu podľa aktivít projektu
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
personálu podľa aktivít projektu - odvody
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
Použitie prostriedkov sociálneho fondu
… Iné (doplniť)
Cestovné náhrady **
Prevádzka vozidla organizácie *

4.2.2.

521 - Mzdové výdavky

637027

osobohodina

0

0,00

0,00

521 - Mzdové výdavky
521 - Mzdové výdavky
521 - Mzdové výdavky

610620
637014
637014

projekt
projekt
projekt

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

512 - Cestovné náhrady

634001

projekt

0

0,00

0,00
0,00

Tuzemské pracovné cesty **

512 - Cestovné náhrady

631001

projekt

1

0,00

0,00

4.2.3.

Zahraničné pracovné cesty v prípade potreby**

512 - Cestovné náhrady

631002

projekt

0

0,00

0,00

4.3.

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
činnosti)

4.1.2.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
personálu podľa aktivít projektu
Tvorba vzdelávacích modulov
… Iné (doplniť)
Ostatné výdavky - priame
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Nájom ostatného majetku a lízing
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný
personál (zabezpečené dodávateľsky)*****
Grafické spracovanie a tlač publikácie

4.4.5.

Spoločná doprava autobusom

4.5.

Podpora frekventantov

4.5.1.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) **

0,00
518 - Ostatné služby

637004

osobohodina

0

0,00

0,00

518 - Ostatné služby

637004

osobohodina

0
0

0,00
0,00

518 - Ostatné služby
518 - Ostatné služby

636001
634004

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00
800,00
0,00
0,00

518 - Ostatné služby

637004

projekt

0

0,00

0,00

518 - Ostatné služby

637004

projekt

0

0,00

0,00

518 - Ostatné služby

637004

projekt

1

800,00

800,00

Náklady na službu - zabezpečenie dopravy v rámci realizovaných
činností HA 1 - exkurzie. Cena zahŕňa spiatočnú dopravu autobusom pre
frekventantov aktivity. Cena bola určená na základe zrealizovaného
HA1
prieskumu trhu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v
zmysle pravidiel operačného programu.

4 670,95
512 - Cestovné náhrady

631001

projekt

0

0,00

0,00

4.5.2.

Školiaci materiál a potreby

112 - Zásoby

633006

projekt

1

3 000,00

3 000,00

Výdavok na nákupu materiálu pre frekventantov (- písacie potreby, fixy,
ceruzky, farebné ceruzky - pre 100 žiakov, set, gumy, lepidlá,
nožnice -pre 100 žiakov, farebné papiere – set pre 100 žiakov, papier
do tlačiarneA4 80g -400bal,popisovače –farebné–mix farieb–200ks,
ine) z dôvodu zabezpečenia zvýšenia gramotnosti žiakov ZŠ. Výdavok
HA1
potrebný pre realizáciu a inováciu moderného vzdelávacieho procesu.
Cena bola určená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ
bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v zmysle pravidiel operačného
programu.

4.5.3.

Príspevky pre frekventantov (napr. transfer jednotlivcovi
alebo škole)

352 - Poskytnutie dotácií,
príspevkov voči tretím osobám

642014

projekt

1

400,00

400,00

Výdavok zahŕňa úhradu vstupného pre frekventantov do vybraných
zariadení v rámci realizácie HA1 - exkurzií v zmysle opisu projektu. V
HA1
cene je zahrnuté zľavnené vstupné pre frekventantov a plné vstupné pre
pedagogický dozor.
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Príloha č. 1 a

112 - Zásoby

4.5.4.

Učebné pomôcky - literatúra

4.6

Zjednodušené vykazovanie výdavkov

4.6.1.

štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

910 - Jednotkové výdavky

642014

ks

0

0,00

0,00

4.6.2.

štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ II.

910 - Jednotkové výdavky

642014

ks

0

0,00

0,00

4.6.3.

..... ďalšie (doplniť)

4.

Spolu

633006

projekt

1

1 270,95

1 270,95

0,00

15 550,95

10

Pomôcky pre frekventantov HA 1. Literatúra (min. 1kus z každého
titulu): V.Zamarovský - Bohovia a hrdinovia antických bájí, M.Kučera Slovensko v dobách stredoveku, P.Dobšinský Slovenské ľudové
rozprávky, M. Ferko - Nové povesti slovenské, J.K.Rowlingová - Harry
Potter I.-VII., Rozprávky Barda Beedla, Harry Potter a Prekliate dieťa,
J.R.R.Tolkien - Pán prsteňov, M.R.Martáková- Junácka pasovačka,
K.Čapek- Devätoro rozprávok, Ľ.Feldek - Modrá kniha rozprávok,
Zelená kniha rozprávok, Ľ.Ondrejov - Africký zápisník, Zbojnícka
mladosť, E.Hemingway- Starec a more, J. Verne - Cesta do stredu
Zeme, Dvadsaťtisíc míľ pod morom, E. M. Remarque - Traja kamaráti,
Na západe nič nové, A.de Saint Exupéry - Malý princ, L. Frank Baum - HA1
Čarodejník z krajiny Oz, L. Carrol - Alica v krajine zázrakov, J.London Volanie divočiny, Biely tesák, R. Dahl – Čarodejnice, Charlie a továreň
na čokoládu, R. Brat - O malom obrovi, Zmätené dvojičky zo slepej
uličky, P. Karpinský - Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, J. Uličiansky Malá princezná, L. M. Montgomeryová - Anna zo Zeleného domu, Ezop
– Bájky, J.M. Barrie - Peter Pan, W. Shakespeare -Rómeo a Júlia,
Hamlet, Othello, Sen noci svätojánskej, J.G.Tajovský - Ženský zákon,
V. Šefčík - Bola raz jedna láska, Basta Fidli, Ľ. Podjavorinská - Balady a
básne, M. Rúfus – Modlitbičky, M. Válek - Jesenná láska, Do
Tramtárie, Panpulóni, P.O. Hviezdoslav - Krvavé sonety, Hájnikova
žena. Cena určená ako spoločná cena za súbor vecí.
Cena bola určená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ
bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou
hospodárnosti, efektívosti a účelnosti v zmysle pravidiel operačného
programu.

Príloha č. 1 a

5.

HA 2 – Rozvoj kompetencií zamestnancov ako nástroj
zvýšenia gramotnosti žiakov

5.1.

Personálne výdavky interné - odborné činnosti

5.1.1.

Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
personálu podľa aktivít projektu

0,00
521 - Mzdové výdavky

610620

osobohodina

0

0,00

0,00

521 - Mzdové výdavky

637027

osobohodina

0

0,00

0,00

521 - Mzdové výdavky
521 - Mzdové výdavky
521 - Mzdové výdavky

610620
637014
637014

projekt
projekt
projekt

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

512 - Cestovné náhrady

634001

projekt

0

0,00

0,00
0,00

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.2.
5.2.1.

Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
personálu podľa aktivít projektu
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
personálu podľa aktivít projektu - odvody
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
Použitie prostriedkov sociálneho fondu
… Iné (doplniť)
Cestovné náhrady **
Prevádzka vozidla organizácie *

5.2.2.

Tuzemské pracovné cesty **

512 - Cestovné náhrady

631001

projekt

0

0,00

0,00

5.2.3.

Zahraničné pracovné cesty v prípade potreby**

512 - Cestovné náhrady

631002

projekt

0

0,00

0,00

5.3.

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
činnosti)

5.1.2.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.

Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
personálu podľa aktivít projektu
Tvorba vzdelávacích modulov
… Iné (doplniť)
Ostatné výdavky - priame
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Nájom ostatného majetku a lízing

0,00
518 - Ostatné služby

637004

osobohodina

0

0,00

0,00

518 - Ostatné služby

637004

osobohodina

0
0

0,00
0,00

518 - Ostatné služby
518 - Ostatné služby

636001
634004

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.4.3.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný
personál (zabezpečené dodávateľsky)*****

518 - Ostatné služby

637004

projekt

5.4.4.

Grafické spracovanie a tlač publikácie

518 - Ostatné služby

637004

projekt

0

0,00

0,00

5.4.5.

Iné

518 - Ostatné služby

637004

projekt

0

0,00

0,00

5.5.

Podpora frekventantov

0,00

7 000,00

5.5.1.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) **

512 - Cestovné náhrady

631001

projekt

1

1 500,00

1 500,00

5.5.2.

Školiaci materiál a potreby

112 - Zásoby

633006

projekt

0

0,00

0,00

5.5.3.

Príspevky pre frekventantov (napr. transfer jednotlivcovi
alebo škole)

352 - Poskytnutie dotácií,
príspevkov voči tretím osobám

642014

projekt

0

0,00

0,00

5.5.4.

Náklady na vzdelávanie - poplatky

518 - Ostatné služby

637004

projekt

1

5 500,00

11

5 500,00

Cestovné náhrady pre zamestnancov žiadateľa. Výdavok je potrebný pre
realizáciu a inováciu moderného vzdelávacieho procesu. Zahŕňa
cestovné náhrady pre zamestnancov žiadateľa počas realizácie
vzdelávania. Cena v mieste a čase obvyklá a zohľadňujúca stanovené
HA2
zákonné limity zákona o cestovných náhradách s ohľadom na
predpokladaný počet pracovných ciest (4x pracovná cesta vždy pre
max.2 zamestnancov). Cestovné náhrady budú poskytnuté v zmysle
príslušnej legislatívy.

Náklady na vzdelávanie pedagógov realizované dodávateľsky v rozsahu:
Metodika prof. CsC. Milana Hejného, PhD. - celoživotné, viacdňové
vzdelávanie, Matematické školenie - pre klub matematiky alebo
bádateľský klub – celoživotné, viacdňové vzdelávanie v slovenskom
alebo anglickom jazyku, Koncepčné vzdelávanie – celoživotné,
viacdňové vzdelávanie v slovenskom alebo anglickom jazyku, Úloha
HA2
knihovníka – celoživotné, viacdňové vzdelávanie alebo obdobné. Cena
určená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Dodávateľ bude
vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v zmysle pravidiel operačného
programu.

Príloha č. 1 a

Zjednodušené vykazovanie výdavkov

5.6

11 872,00

5.6.1.

štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

910 - Jednotkové výdavky

642014

projekt

1

11 872,00

11 872,00

5.6.2.

štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ II.

910 - Jednotkové výdavky

642014

ks

0

0,00

0,00

5.6.3.

..... ďalšie (doplniť)

5.

Spolu

X.

Riadenie rizík (ak relevantné)

X.1

Riziková prirážka

X.

Spolu

0,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

68 269,19

18 872,00

930- Rezerva na nepredvídané
výdavky

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu

projekt

Suma v EUR

1. Nepriame výdavky

2.

2a.

Náklady na relaizáciu pedagogických klubov v zmysle opisu projektu.
Žiadteľ využíva Štandardnú stupnicu jednotkových nákladov – –
pedagogické kluby - Hodina účasti pedagogického zamestnanca na
aktivitách pedagogického klubu. Výpočet výdavku: počet hodín
všetkých klubov x jednotková cena, t.j. : 1120x10,60 eur = 11872 eur.
PK Matematika netradične - 4 členovia, PK Učme sa bádaním - 10
členov. Počet hodín klubov určený ako násobok počtu hodín klubov a
počtu členov: 4x80h plus 10x80h = 1120.

Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky cez krížové
financovanie z ERDF (priame výdavky)
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (priame
výdavky) - vrátane krížového financovania

3. Dodávky na priame výdavky
4. Riziková prirážka

0

Reálne limity
rozpočtu v %

4 303,80

15,00%

---

---

11 554,44

18,06%

5 500,00

8,60%

0,00

0,00%

0,00

0,00

Maximáln
e limity

15,00%

paušálna sadzba z priamych
personálnych výdavkov - nariadenie
1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

z priamych výdavkov
stanovené
v
konkrétnej
výzve/vyzv z priamych výdavkov
aní
z priamych výdavkov
5,00%

z celkových oprávnených výdavkov

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest
**V prípade použitia súkromného motorového vozidla preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou; cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi v zmysle Príručky pre žiadateľa a zákona o cestovných náhradách
****Žiadateľ uvedie číslo aktivity podľa podrobného opisu projektu. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)
*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec - prijímateľ).
V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.
Hlavná položka A3 (ako aj A4, A5, atď) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.
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