
ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ NA PŘÍPRAVU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

NÁRODNÍ VÝZVA 2016 

 

1. Na školení bylo řečeno, že uznatelnost nákladů je k této podpoře, od 8. 6. 2016 do 12. 9. 

2016 (v případě výzvy ENV LIFE). Je to pravda? 

V textu národní výzvy v bodě 4 (str. 3, V. Způsobilé výdaje, a) Způsobilé výdaje pro přípravu 

projektové dokumentace) se uvádí: výdaj byl příjemcem uhrazen v období od data vyhlášení této 

výzvy (pozn. tj. 8. 6.) do termínu předložení projektového návrhu do řádné výzvy programu LIFE v 

roce 2016. 

 

2. Co patří mezi uznatelné náklady? Je to pouze překladatelská činnost, cestovné, osobní 

výdaje včetně OON, výdaje na zpracování studie, analýz, anket, dotazníkových šetření? 

V textu národní výzvy se uvádí: 

· výdaje na vypracování žádosti o podporu; 

· výdaje na překladatelskou činnost v souvislosti s vypracováním a podáním žádosti; 

· výdaje na cestovné spojené s cestami za partnery/zainteresovanými stranami, podložené 

zdůvodněním potřebnosti každé cesty a stručnou informací o předmětu a výsledky schůzky; 

· osobní výdaje na zaměstnance v pracovním poměru a na zaměstnance vykonávající práce 

mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s přípravou projektové 

dokumentace; bude-li příjemce v rámci realizace přípravy hradit z prostředků podpory 

výdaje spojené s pracovními smlouvami, dohodami o provedení práce nebo dohodami o 

pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit:  

o jaký druh práce zaměstnanec vykonal, včetně prokázání konečného výstupu, 

o počet odpracovaných hodin, včetně způsobu jejich evidence, 

o skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky, či 

vlastními zaměstnanci v pracovním poměru, 

o zákonné odvody do sociálního fondu a jiných; 

· výdaje na zpracování studií, analýz, případně dotazníkových šetření/ anket potřebných nebo 

využitelných pro demonstraci proveditelnosti/ potřebnosti projektu. 

 

V souvislosti se zpracováním studií a analýz jsou za nezpůsobilé výdaje výslovně považovány tyto 

výdaje: 

· výdaje na vytvoření dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zaměření polohopisného, 

výškopisného, geodetického apod. a průzkumných akcí; 

· výdaje na vytvoření dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací; 

· výdaje spojené se zpracováním předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti, 

dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). 

 



 

3. Je možné, aby byl uznatelným nákladem klasický plat, který byl v daném období 

pracovníkovi vyplacen? 

Ano, jestliže je v pracovním poměru a jestliže vykonaná činnost souvisí s přípravou projektové 

dokumentace. Současně však musí být plat do termínu předložení projektového návrhu do řádné 

výzvy programu LIFE uhrazen. 

 

4. Je možné, aby partner zaslal navrhovateli fakturu za přípravu projektu, která mu bude 

proplacena, i když je v projektu spolunavrhovatelem? 

Ano, je to možné. Musí však být do detailu rozpracováno v jaké míře se partner podílel, v jakém 

časovém fondu a které konkrétní části/činnosti/aktivity vykonával/zpracovával. V rámci 

způsobilosti výdajů bude posuzováno, zda vynaložený čas odpovídá i ceně/hodnotě vynaložené 

práce. Stejně jako u otázky č. 3 musí být práce vyfakturována a proplacena v období, které je 

stanoveno výzvou, tj. od 8. 6. 2016 do termínu předložení projektového návrhu do řádné výzvy 

programu LIFE v roce 2016. 

 

5. Loni podávaný projekt nepotřebuje překlad, ale došlo k revizi a korekci textu. Je to 

uznatelné? 

Ano, tento výdaj je uznatelný. 

 

6. Pro stanovení osobních nákladů (mzdové náklady zaměstnavatele) v daném měsíci je 

zapotřebí vydělit měsíčním fondem hodin nebo počtem odpracovaných hodin pro získání 

hodinové sazby? 

Pro získání hodinové sazby je zapotřebí využít počet odpracovaných hodin. 

 

7. Je možné za způsobilé výdaje na přípravu projektové dokumentace považovat i režijní 

náklady spojené s projektem – např. náklady na elektřinu, vodu, telefony, administrativní 

náklady, apod.? 

Jestliže lze prokázat, že konkrétní výdaj vznikl dané osobě při činnosti související s přípravou 

projektové dokumentace (např. výdaje na telefon – potřeba doložit výpisem/vyúčtováním na 

konkrétní telefonní číslo/a), pak je možné tento výdaj považovat za způsobilý. Jsou-li režijní 

náklady vypočítávány jako procento ze stanoveného pevného rámce organizace, nelze tento výdaj 

pro letošní rok uznat.  


