
FAQ
způsobilost výdajů

výdaj způsobilý výdaj? poznámka

osobní náklady manažera projektu (doprava, ubytování, stravné a transfery) NE způsobilým výdajem jsou pouze osobní náklady manažera (mzda, odměny, 

odvody…). Cestovné, stravné, ubytování a režijní náklady zahrnout mezi 

způsobilé výdaje nelze. Hranice pro výši osobních nákladů vůči celkovým 

způsobilým nákladům projektu není stanovena, při stanovení osobních nákladů 

je však třeba vycházet z výše mezd v místě a čase obvyklé.   

cestovné a osobní náklady realizačního týmu (ubytování, stravné) spojené s 

účastí na veletrhu

NE

výdaje partnera projektu NE

činnost zaměstnanců na DPP/DPČ NE

tvorba webových stránek, portálu, mobilní aplikace ANO uplatnit výdaje za tvorbu webového portálu je ale možné pouze v případě, kdy 

je tento portál/webové stránky součástí vytvořeného produktu, popř. 

nástrojem propagační kampaně (s přímou vazbou na projekt); následná údržba 

a provozní výdaje jsou však vždy nezpůsobilým výdajem projektu a jsou hrazeny 

z vlastních finančních prostředků žadatele/příjemce dotace. V případě, kdy je 

pořízení webových stránek/portálu již financováno z jiného projektu) nelze v 

rámci předkládaného projektu uplatnit ani úpravy tohoto webu.

pořízení DHM např. počítačové vybavení pro manažera projektu NE pořízení dlouhodobého hmotného ani nehmotného majetku v rámci projektu 

není způsobilým výdajem. Vybavení pro manažera projektu (vč. výdajů na 

drobný spotřební materiál, např. kancelářské potřeby) není způsobilým 

výdajem projektu. 

přenosné obrazovky nebo dataprojektory, přenosné stolky, stánky, bannery, 

roll-upy, jednoduché přenosné počítače, tiskárny apod. využívané na 

turistických veletrzích

ANO Z uvedeného popisu je možné pořídit všechny zmíněné položky pro vytvoření 

informačních center, je však možné pořídit pouze drobný hmotný a nehmotný 

majetek s přímou vazbou na aktivity projektu.

nákup služeb - právní služby (příprava, pořádání zadávacích/výběrových 

řízení, konzultace/tvorba ZD, smluv apod. ANO

zpracování Pokladů pro hodnocení kvality projejktu ANO

zpracování Projektové žádosti NE

odborné konzultace a přípravy (např. v souvislosti s uváděnou výstavou)

ANO

služby bezprostředně nesouvisející s realizací projektu - např. zpracování 

účetnictví, audit NE

distribuce propagačních materiálů NE

pronájem kanceláře NE

náklady na pronájem prostor na konferenci + občerstvení pro účastníky 

konference (coffe break)

ANO Obecně ano, výdaje jsou však způsobilé pouze v případě, kdy se jedná o 

konferenci s přímou vazbou na projekt nebo na realizovanou propagační 

kampaň (formou nákupu služeb). Výdaje na občerstvení musí být součástí ceny 

za uspořádání konference.

kompletní příprava regionálních festivalů tzv. na klíč ANO příprava akcí na klíč obecně ano (vždy ale záleží na konkrétním obsahu)

pronájem a zábor prostor ANO pokud má vazbu na vytvářený produkt CR 

služby webmastera ANO Služby webmastera je možné uplatnit pouze ve výši za příp. úpravu stávajícího 

nebo vytvoření nového webu (pokud je jedním z výstupů projektu), do 

způsobilých výdajů není možné zahrnout provozní výdaje spojené s údržbou 

webu.

školení, tvorba metodiky pro školení, školící materiály NE

výroba doplňkových propagačních materiálů, jako např. deštníky, pláštěnky, 

pexesa, omalovánky pro děti. Všechny materiály dodržují jednotnou vizuální 

identitu a jsou rozdávány zdarma, např. jako odměny v rámci pořádaných 

soutěžích

ANO propagační materiály musí být součástí propagační marketingové kampaně a 

mít přímou vazbu na projekt. Všechny materiály musí být označeny symboly EU 

a IOP - viz příloha č. 5 PPŽP.   

propagace akcí partnera v propagačních materiálech ANO v rámci vydávaných materiálů lze upozornit i na vlastní aktivity partnera, pokud 

tento není soukromým subjektem a pokud by toto „upozornění“ nezpůsobilo 

navýšení ceny vydaní daného materiálu (tzn. například uvedení aktivit v tištěné 

brožuře by pravděpodobně k navýšení výsledné ceny vedlo, v případě 

elektronické verze tomu tak být nemusí) - vše za předpokladu dodržení pravidel 

VP.

poplatky spojené s účastí na veletrzích ANO Zde záleží na charakteru poplatků - v případě, že bude prokázána vazba na 

propagaci produktu, resp. bude veletrh součástí propagační kampaně, tak např. 

účastnické poplatky či pronájem stánku je způsobilým výdajem projektu

poplatky OSA NE

výdaje v době udržitelnosti projektu NE

výdaje na doporučenou publicitu projektu NE
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