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Druh výdaje

Měrná jednotka

Cena jednotky

Počet jednotek

Částka celkem v Kč Částka celkem v Kč Podíl druhu výdaje
bez DPH
vč. uznatelné DPH
na CZV v %

0 Celkové způsobilé výdaje (CZV)
1 Osobní výdaje
1.1 Platy
1.2 Dohody z pracovní činnosti
1.3 Dohody o provedení práce
1.4 Pojistné na sociální zabezpečení
1.5 Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.6 Jiné obligatorní výdaje
2 Cestovní náhrady zahraniční (podíl cestovních náhrad nesmí přesáhnout 20 % celkových způsobilých výdajů z částek
v Kč bez DPH)
2.1 Cestovné
2.2 Ubytování
2.3 Stravné
2.4 Jiné
3 Nákup služeb (pouze neinvestičního charakteru, podíl nákupu služeb pouze do výše 49% CZV z částek bez DPH a
absolutní horní hranicí 200.000 Kč bez DPH)
3.1 Odborné služby/studie
3.2 Výdaje na zajištění workshopů pracovních skupin
4 Celkové nezpůsobilé výdaje
4.1 XXX
4.2 XXX
Celkové výdaje na přípravu projektu (způsobilé + nezpůsobilé)
Místo a datum:

Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%
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1 Osobní výdaje

Pracovní pozice

Výše úvazku na Počet měsíců práce
přípravě projektu na přípravě projektu

Hrubá mzda
(1,0 FTE)

kód pozice
dle ISPV

Exceletní
pracovník
(ANO/NE)

Hrubá mzda vůči
úvazku/měsíc

Zdravotní
pojištění 9% vůči
úvazku/měsíc

Sociální pojištění
25% vůči
úvazku/měsíc

Pracovní
poměr/DPP/DPČ

Stručný popis pracovní náplně v rámci
přípravy projektu

Celkem
2 Cestovní náhrady zahraniční
Druh výdaje

Částka vč.
uznatelné DPH

Komentář k výpočtu výše výdaje (cílové místo zahraniční cesty, účel cesty, počet pracovníků a jejich role, délka služební cesty apod.)

Částka v Kč vč.
uznatelné DPH

Komentář k výpočtu výše výdaje (bližší popis nakupované služby, stanovení způosbu výpočtu ceny za nakupovanou službu)

Cestovné
Ubytování
Stravné
Jiné
3 Nákup služeb
Služba

Místo a datum:

Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:

