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Upřesňující výklad č. 3 /2009
k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty opatření 3.4. Pilotní projekty
Operačního programu Rybářství 2007 – 2013
platným pro 4. kolo přijmu Žádostí o dotaci
1) Část A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace č.j. 32215/2008-10000, kapitola
9. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace.
Provozní náklady na straně žadatele/příjemce dotace, které žadatel /příjemce dotace využívá
k běžnému chodu podniku a na které v rámci opatření 3.4. Pilotní projekty není nutno zadávat
zakázky ve výběrovém řízení:
- provozní náklady: elektrická energie, plyn, vodné, teplo, materiál včetně nákladů na PHM,
nájemné
2) Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace č.j. 15108/2009-10000, Příloha 5
Číselník způsobilých výdajů, kód 003 Výdaje na testování nových metod/inovací chovu
sladkovodních ryb na straně žadatele/příjemce dotace (neinvestiční výdaje)
Výdaje jsou použity pro pilotní projekt a zaúčtovány na středisku pilotní projekt.
a) Výpočet osobních nákladů, které mají bezprostřední vztah k pilotnímu projektu:
1) pracovníci kategorie THP:
Pracovníkem kategorie THP se pro tyto účely rozumí i členové představenstev a.s.
a jednatelé s.r.o. Základní mzdou je v tomto případě jejich smluvní mzda či jiná podoba
stanovené odměny za práci, přepočítaná do formy měsíční mzdy.
osobní náklady THP pracovníků = ((( základní měsíční mzda + zákonné odvody)/ počet
pracovních hodin v měsíci) x počet hodin skutečně odpracovaných na pilotním projektu) +
(odměny, související s pilotním projektem + zákonné odvody z těchto odměn)
2) pracovníci kategorie D:
osobní náklady pracovníků kategorie D = (( základní hodinová mzda + zákonné odvody) x
počet hodin skutečně odpracovaných na pilotním projektu) + (odměny, související s pilotním
projektem + zákonné odvody z těchto odměn)
Počet odpracovaných hodin musí souhlasit s evidencí k pilotnímu projektu. Výše všech součástí
osobních nákladů musí souhlasit s prvotními podklady k výpočtu mezd. Dle vzorce je nutno
vypočítat dílčí osobní náklady za každý kalendářní měsíc trvání pilotního projektu. Způsobilým
výdajem je součet těchto dílčích nákladů.
b) Výpočet nákladů na elektrickou energii, plyn, vodné a teplo
náklady na elektrickou energii, plyn, vodné a teplo = (skutečně zaplacená jednotková cena
v období realizace projektu) x (skutečné množství pro pilotní projekt dle stavu měřících
zařízení)
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Podmínkou pro zahrnutí těchto nákladů mezi způsobilé výdaje je:
1) instalace zvláštních samostatných měřících zařízení, která budou zobrazovat skutečnou
spotřebu daného média pouze na pilotní projekt,
2) fakturace, která bude prováděna dodavateli těchto médií samostatně na tato měřící zařízení,
instalovaná dle bodu b), odst.1)
Pokud žadatel/příjemce dotace nebude schopen nebo ochoten samostatná měřící zařízení instalovat,
nebude moci spotřebu uvedených médií do uznatelných výdajů zahrnout.
U těchto výdajů je žadatel/příjemce dotace povinen zajistit, aby formou odečtu samostatně
instalovaných měřících zařízení věrohodně dokázal, že příslušné médium bylo skutečně
spotřebováno pouze na pilotní projekt. Další podmínkou pro uznatelnost tohoto výdaje je doložení
zaplacení faktur za odebraná média. Vzhledem k tomu, že v případě elektrické energie, plynu, vody
i tepla jsou platby prováděny zálohově a konečné vyúčtování se provádí vždy po ukončení
kalendářního roku, je stanoven tento postup:
1) žadatel/příjemce dotace na počátku testování provede počáteční odečet stavu měřícího
zařízení
2) žadatel/příjemce dotace v průběhu testování platí řádně dle vystavených zálohových faktur
platby za příslušné médium, což doloží předložením faktur a dokladem o jejich zaplacení při
předložení Žádosti o platbu.
3) po ukončení testování žadatel/příjemce dotace provede konečný odečet měřícího zařízení,
čímž získá údaj o skutečném množství spotřebovaného média na pilotní projekt (rozdíl mezi
konečným a počátečním stavem měřícího zařízení). Vynásobením tohoto údaje cenou,
kterou platil v průběhu testování dle zálohových faktur, žadatel/příjemce dotace zjistí
skutečný náklad na spotřebu jednotlivého média.
4) porovnáním rozdílu mezi částkou, zaplacenou dle zálohových faktur a částkou, vypočtenou
dle bodu 3), žadatel/příjemce dotace vyčíslí způsobilý výdaj, který bude moci zahrnout do
způsobilých výdajů, obsažených pod kódem 003, přičemž platí, že:
a) Jestliže je skutečný náklad > zaplacené faktury, způsobilými výdaji jsou výdaje
maximálně do výše, uvedené v rozpočtu projektu.
b) Jestliže je skutečný náklad <= zaplacené faktury, způsobilými výdaji jsou výdaje
maximálně do výše skutečných nákladů.
Pokud by v průběhu prací na pilotním projektu došlo ke změně ceny elektrické energie, plynu,
vody, tepla či jiného média, používaného při testování, je příjemce dotace povinen k datu účinnosti
změny provést odečet stejným způsobem jako na počátku a konci testování. Povinnost doložit
případnou změnu ceny je na straně žadatele/příjemce dotace.
c) Výpočet výše nákladů na spotřebovaný materiál, k pilotnímu projektu:
náklady na spotřebovaný materiál = (jednotková cena dle faktury nebo účtenky x skutečně
použitý počet kusů nebo množství)
d) Výpočet výše nájemného, majícího bezprostřední vztah k pilotnímu projektu:
nájemné = (roční nájem / počet dní v příslušném roce) x počet dní pilotního testování
e) Výpočet nákladů na PHM:
dílčí náklad na PHM = ((průměrná spotřeba dle technického průkazu/100) x počet ujetých
km) x cena PHM dle daňového dokladu
Počet ujetých km musí souhlasit s počtem km, vykázaným v evidenci jízd jako nutným výdajem
k pilotnímu projektu. Výpočet dle vzorce je nutno provést pro všechny ceny PHM, za které byly
PHM nakupovány. Způsobilým výdajem je součet těchto dílčích nákladů.
Zdroj: MZe

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz
http://www.szif.cz

Všechny doklady (včetně prvotních dokladů) musí příjemce dotace předložit v originále jako
povinnou přílohu Žádosti o platbu – toto se týká i dokladů ke mzdám. Originály dokladů budou
příjemci dotace vráceny.
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