DOPLNĚNÍ METODICKÉ PŘÍRUČKY PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ
PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006
VE VĚCI ZOHLEDNĚNÍ VÝDAJŮ PŘÍJEMCE NAD RÁMEC PŘÍJMŮ
(duben 2011)
Toto metodické doplnění nahrazuje kapitolu 6.2 „Zohlednění soukromých výdajů“
v Metodické příručce pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006 vydané v březnu 2011.

Pokud je v podmínkách programu pevně stanoven minimální vlastní podíl příjemce na
úhradu způsobilých výdajů, je nutné tuto skutečnost zohlednit při výpočtu výše dotace.
Použijeme-li údajů z příkladu kapitoly 6.1, přičemž minimální podíl příjemce na způsobilých
výdajích je stanoven ve výši 10 %, musí být základ pro výpočet dotace upraven následujícím
způsobem.

Veřejný subjekt
V případě, kdy je příjemce veřejný subjekt, jsou způsobilé veřejné výdaje rozhodné pro
výpočet dotace rovny výši finanční mezery. Vlastní podíl příjemce k dofinancování
způsobilých výdajů ve výši 10 % je odvozen od této výše finanční mezery (tudíž dosahuje
7,6). Nicméně příjemce uhradí i výši budoucích příjmů 3,2 a celou výši nezpůsobilých výdajů.
Dotace pak bude činit 69,2.
Schéma č. 1: Zohlednění výdajů příjemce – veřejného subjektu
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Soukromý subjekt
V případě, kdy je příjemce soukromý subjekt, zůstává vlastní podíl příjemce stejný jako u
příkladu veřejného subjektu, nicméně způsobilé veřejné výdaje jsou nižší než výše finanční
mezery (o výši soukromých výdajů příjemce nad rámec příjmů) a tudíž představují celou výši
dotace.
Schéma č. 2: Zohlednění výdajů příjemce – soukromého subjektu
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Výše dotace i výše podílu příjemce je u veřejného i soukromého subjektu totožná, liší se
pouze výše způsobilých veřejných výdajů, která ovlivní podíly financování. „Dotace“ v textu
představuje jak národní tak evropské spolufinancování.

