Nejčastější dotazy ze semináře a panelové diskuze
listopad – prosinec 2012
Výše stravného pro cílovou skupinu na semináři (D5 - kap. 2.6)
- zabezpečené stravování na semináři v ČR lze hradit do výše max. 300,- Kč na osobu za
celý den, rozumí se tím stravování na semináři s délkou minimálně 8 hodin
- v případě proplacení stravného: to je možné proplatit dle zákoníku práce
- stravné na semináři v zahraniční se poskytuje v souladu se zákoníkem práce
a vyhláškou ministerstva financí, která stanovuje základní sazby stravného v cizí
měně platné pro daný rok
Výdaje na drobné občerstvení pro cílovou skupinu na semináři (D5 – kap. 2.7)
- dle D5 spadají „náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení
pracovníků projektu nebo cílové skupiny“ do nepřímých nákladů
Využití prostředků rozpočtovaných na závěrečný audit u projektů, které nemají povinnost
realizovat závěrečný audit (D2 – kap. 12)
- dle D2 „O prostředky původně určené na audit projektu se nesnižuje celková částka
dotace, zůstávají na příslušné položce nedočerpány.“
- v případech, kdy existují opodstatněné důvody pro jejich přesun a využití pro
efektivní výdaje projektu, lze tyto prostředky převést podstatnou či nepodstatnou
změnou – doporučujeme takový přesun předem konzultovat s kontaktní osobou
- V případě, kdy je audit zrealizován za nižší cenu, lze zbylé prostředky efektivně využít
Poskytování záloh českým partnerům (D2 – kap. 5.7)
- dle D2 „Příjemce podpory může českému partnerovi projektu poskytnout zálohu na
realizaci aktivit, které partner provádí v rámci projektu v rozsahu a za podmínek
uvedených ve Smlouvě o partnerství.“
- není zde žádné omezení ani pro české partnery s podporou de minimis – i těmto
partnerům lze zálohu poskytnout
Úhrada mezd zaměstnanců českých partnerů přímo příjemcem
- situace, kdy český partner vyúčtuje mzdy svých zaměstnanců, ale ke skutečnému
proplacení mezd dojde z účtu příjemce, je možná – neodporuje platné metodice
OP LZZ
Označení účetního dokladu informací o financování z OP LZZ (D2 – kap. 5.2)
- každý originál účetního dokladu musí být označen informací o tom, že se jedná o
výdaj financovaný z OP LZZ, s uvedením čísla projektu
Uzavírání smlouvy (objednávky) u zakázek do 200 tis. Kč (D2 – kap. 5.2)
- u dodávky zboží, nákupu služeb nebo nákupu stavebních prací v hodnotě
nepřesahujících 200 000 Kč bez DPH není nutné uzavírat písemnou smlouvu, postačí
doložení účetních dokladů

-

z takového účetního dokladu musí být zřejmý předmět zakázky, množství dodaného
plnění a cena plnění

Nákup zařízení a vybavení odpovídající počtu úvazků členů realizačního týmu (D5 – kap.
2.3)
- dle D5 „Pro nákup zařízení a vybavení pro realizační tým projektu platí, že nárokovat
a proplácet lze pouze takovou výši nákladů na zařízení a vybavení, která odpovídá
předpokládané výši úvazku člena realizačního týmu ve vztahu k jeho zapojení do
realizace projektu (tj. výši úvazku dle platného právního aktu v době nákupu
vybavení/zařízení). Úvazky jednotlivých členů realizačního týmu je možné sčítat, …“
- výsledný součet úvazků členů realizačního týmu nelze nijak zaokrouhlovat, např.:
součet úvazků členů realizačního týmu je 2,38; způsobilým výdajem je cena za 2,38
notebooku, zbylou část ceny 3. notebooku musí příjemce hradit z vlastních zdrojů
- Vychází se z přepočtu úvazků v aktuálně platném právním aktu, případné
nepodstatné změny nejsou zohledňovány. Nezohledňuje se ani délka zapojení
jednotlivých členů realizačního týmu do realizace projektu.
Pracovní poměr je ukončen před dobou udržitelnosti (6 měsíců)
- Povinnost udržitelnosti se vztahuje na konkrétní pracovní místo, není definováno, že
po stanovenou dobu udržitelnosti tj. 6 měsíců, je nutné, aby místo bylo obsazeno
jedním a tím samým zaměstnancem, je tedy možná náhrada zaměstnance.
- Pouze v případě, kdy by místo nebylo udrženo jako takové, je nutno vyplacené
mzdové příspěvky označit za nezpůsobilé a tyto prostředky budou vyžadovány
k vrácení v plné výši
Cestovné a stravné v průběhu rekvalifikačních kurzů u účastníků, kteří mají dohodu
s úřadem práce
- pokud má účastník školení a rekvalifikačního kurzu podepsanou dohodu s úřadem
práce, může si z projektu nárokovat cestovné a stravné v případě, že mu úřad práce
toto nehradí

