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Příloha č. 1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
VEDOUCÍHO PARTNERA PROJEKTU – TYP A 

 

Já, níže podepsaný, tímto ve vztahu k projektu 

Název projektu  

(dále jen „projekt“)  

 

prohlašuji, že mám a budu mít dostatečné finanční prostředky pro úspěšnou realizaci své 

části projektu, na který žádám z pozice Vedoucího partnera projektu poskytnutí dotace, a to 

na zajištění 100% mně příslušející části způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů 

vztahujících se k mé části projektu ve smyslu Směrnice pro žadatele a žádosti o dotaci pro 

projekt, a to ve výši uvedené v projektové žádosti o poskytnutí této dotace, jejíž je toto čestné 

prohlášení součástí.  

 

prohlašuji, že: 

a) jsem v České republice (ČR), Polské republice (PR) či v jiném členském státu EU nebyl 

v období posledních 10 let a ani nyní nejsem v úpadku (v ČR § 1 zákona č. 328/1991 Sb., 

v platném znění, v PR zákon ze dne 29. února 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze, Sb. 

zák. 2003 č. 60, pol. 535), nebyl a není na mě prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut 

soudem návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, není proti mně pravomocně 

nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) a můj majetek není spravován soudem či dle zákona, 

soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou; 

b) a ani nikdo z osob, které tvoří můj statutární orgán, nebo jsou mým jménem oprávněny 

jednat, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, přestupek či jiný správní delikt 

majetkového charakteru či povahy; 

c) nemám nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti
1
a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či 

obdobných plateb a mám vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR, PR a všem ostatním 

členům EU; 

d) nemám daňové nedoplatky; 

e) nebyl jsem a nejsem zapojen do nezákonné aktivity poškozující či ohrožující finanční 

zájmy ČR, PR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství; 

f) nedopustil jsem se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem 

stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti 

s udělováním, poskytování dotací a 

g) splňuji veškeré podmínky kladené na Vedoucího partnera z Operačního programu 

přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013;  

                                                 
1
 Platí pouze pro Vedoucího partnera z České republiky. 
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prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, 

je určen výhradně k plnění veřejných účelů;  

prohlašuji, že mi na předkládaný projekt nebo jeho předmět nebyla přidělena nebo 

poskytnuta finanční dotace či jiná finanční pomoc z jiného programu financovaného z EU. 

Dále prohlašuji, že na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů 

do výše spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný 

finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů; 

prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy 

České republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými 

Řídícím/Národním orgánem Programu a Správci FMP v Euroregionu Těšínské Slezsko – 

Śląsk Cieszyński; 

závěrem prohlašuji, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé  

a nezkreslené, že jsem si vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či 

zkreslenosti, a to včetně odpovědnosti i trestněprávní, správněprávní, a to zejména dle zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,  

v platném znění v ČR a v PR: dle zákona ze dne 6. června 1997 - Kodeks karny, Sb. zák. 

1997 č. 88 pol. 553 a zákona ze dne 24. srpna 2001- Kodeks postępowania w sprawach  

o wykroczenia, Sb. zák. 106, pol. 1148. 

 

Datum podpisu  

Místo podpisu   

Označení Vedoucího partnera
2
  

Osoba činící prohlášení jménem 

Vedoucího partnera
3
 

 

 

Otisk razítka Vedoucího partnera 

 

Podpis osoby činící prohlášení 

jménem Vedoucího partnera 

 

 

 

                                                 
2
 Uvede se název, sídlo a identifikační číslo (IČO). 

3
 Osoba, jejímž jménem je toto prohlášení činěno. Uvede se jméno, příjmení a označení 

funkce, jež zakládá oprávnění osoby jednat jménem Vedoucího partnera. 
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Příloha č. 2  

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků  

Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk 

Cieszyński 

Operačního programu přeshraniční spolupráce  

Česká republika-Polská republika 2007-2013 

 

Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství: 

- nařízením Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních  

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Úřední věstník Evropské unie L 

210/25 z 31. července 2006, 

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, Úřední věstník Evropské unie 

L 210/1 z 31. července 2006, 

- nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Úřední věstník Evropské unie L 371/127 z 27. prosince 2006  

a Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 

(dále jen OPPS ČR-PR 2007-2013) a pro realizaci projektu uvedeného v § 1 této dohody 

uzavírají  

Vedoucí partner (název, sídlo, IČ)  

jménem, kterého jedná: 

na základě:   

1. projektový partner (název, sídlo, IČ) 

jménem, kterého jedná  

na základě:    

2. projektový partner (název, sídlo, IČ) 

jménem, kterého jedná 

na základě:     
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3. projektový partner (název, sídlo, IČ)  

jménem, kterého jedná 

na základě:     

4. projektový partner (název, sídlo, IČ)  

jménem, kterého jedná 

na základě:     

5. projektový partner (název, sídlo, IČ) 

jménem, kterého jedná 

na základě:  

(v textu smlouvy je Vedoucí partner a projektový partner, tedy každá strana dohody 

označována souhrnně jako „partner“)  

tuto dohodu:  

§ 1 

Účel dohody  

Účelem této dohody je realizace projektu Evropské územní spolupráce v rámci Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński (dále FMP) OPPS ČR-

PR2007-2013 ..................................................
1
, jak je uvedeno v projektové žádosti, jejíž 

nedílnou součástí je tato dohoda. 

§ 2 

Všeobecné povinnosti partnera 

Partner odpovídá za svoji část projektu a za to, že ji bude realizovat tak, jak bylo popsáno v 

projektové žádosti, a zároveň v souladu s případnými změnami schválenými Euroregionálním 

řídícím výborem (dále EŘV) či poskytovatelem dotace
2
, dle pravidel daných legislativou a 

dalšími předpisy, které upravují podmínky pro realizaci projektů v rámci OPPSČR-PR 2007-

2013. 

(1)  Partner se zavazuje plnit své úkoly vztahující se k projektu svědomitě a v odpovídající 

lhůtě a bere na vědomí svou zodpovědnost za úspěšnou realizaci projektu. 

(2)  Partner odpovídá za svůj rozpočet až do výše částky, kterou se účastní na projektu a 

zavazuje se, že poskytne svůj díl spolufinancování.   

                                                 
1
 Doplnit název projektu 

2
Poskytovatelem dotace je Řídící orgán Programu, Odbor evropské územní spolupráce 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky prostřednictvím Správců Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński 
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(4) Partneři souhlasí s tím, že poskytovatel dotace bude oprávněn zveřejňovat, a to jakoukoliv 

formou a prostřednictvím jakéhokoliv média, včetně Internetu, následující informace:  

a) název Vedoucího partnera a projektových partnerů, 

b) účel dotace, 

c) udělenou částku a podíl celkových nákladů projektu krytý tímto financováním, 

d) geografické umístění projektu. 

§ 3 

Povinnosti partnera vyplývající ze Smlouvy o financování projektu 

(1)  Partner se zavazuje při naplňování účelu dotace postupovat v souladu s OPPS ČR-PR 

2007-2013 Programovým dodatkem pro OPPS ČR-PR 2007-2013 a Směrnicí pro žadatele 

FMP. 

(2)  Partner se zavazuje udržet existenci výsledků realizace své části projektu dle čl. 57 odst. 

1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu pěti let od data ukončení fyzické realizace 

projektu uvedeného ve Smlouvě o financování projektu (dále jen „smlouva“), u těch částí, u 

kterých je to z technického a právního hlediska možné. 

(3)  Partner se zavazuje po celou dobu dle odst. 2 s veškerým majetkem nabytým v rámci své 

účasti na realizaci projektu nakládat s péčí řádného hospodáře, obezřetně a tento majetek, ani 

jeho části, nezatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva; pouze s 

výjimkou zajištění úvěru ve vztahu ke spolufinancování své části projektu.  

(4)  Partner se dále zavazuje plně zajistit po celou dobu dle odst. 2 odpovídající pojištění 

majetku nabytého v rámci své účasti na realizaci projektu, zejména proti jeho poškození, 

zničení a ztrátě. V případě, že nelze na tento majetek nebo jeho část sjednat adekvátní 

pojištění dle tohoto odstavce (dané pojištění není běžnou nabídkou komerčních pojišťoven) a 

tato skutečnost je pojišťovnou potvrzena a kontrolorem akceptována, je partner této 

povinnosti pro příslušnou část výstupu projektu zproštěn. 

 

(5)  Partner se zavazuje: 

a) v případě, že bude část aktivit realizovat na základě jedné nebo více smluv o dodávce 

zboží, služeb či stavebních prací, při výběru dodavatele a při uzavírání takových smluv 

postupovat v souladu s platnými národními právními předpisy pro zadávání veřejných 

zakázek (tj. v České republice zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 

znění a v Polské republice zákonem ze dne 29. ledna 2004 o veřejných zakázkách – Sb. zák. z 

roku 2006 č. 164 pol. 1163 ve znění pozdějších předpisů). V případě českého partnera, kdy se 

pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat podle zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, zavazuje se partner postupovat dle 

pravidel stanovených v příloze Smlouvy.  

b) v podmínkách jednotlivých výběrových řízení oznámit a ve smlouvách s dodavateli 

vzešlými z těchto výběrových řízení stanovit fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně 

patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem;  

c) pověřeným osobám příslušného Správce FMP oznámit datum zahájení výběrového řízení 

(posuzování nabídek) a umožnit účast na jednáních všech komisí, popř. jiných s výběrovým 

řízením souvisejících realizačních krocích a přístup k veškeré dokumentaci související 

s uzavíráním smluv podle odstavce a) tohoto článku. 
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(6)  Partner se zavazuje při realizaci své části projektu a po dobu dle odstavce 2 tohoto 

paragrafu dodržovat platné předpisy upravující veřejnou podporu, ochranu životního prostředí 

a rovnost žen a mužů.  

(7)  Partner se zavazuje příslušným orgánům – poskytovateli dotace, Centru pro regionální 

rozvoj ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Auditnímu orgánu, Platebnímu a 

certifikačnímu orgánu a dalším národním kontrolním orgánům ve stanovených termínech 

poskytovat úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s realizací své části projektu 

a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do svých objektů a na 

své pozemky ověřování plnění ustanovení smlouvy, a to nejen po celou dobu realizace 

projektu, ale i po dobu dle odst. 2 za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle 

požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. 

(8)  Partner se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

oprávněnými orgány (podle předchozího odstavce) k nápravě a odstranění případných 

nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci jejich kontrolní činnosti. 

(9)  Partner se zavazuje veškerou účetní evidenci za svou část projektu vést odděleně od 

ostatního účetnictví v souladu s platnou národní legislativou upravující účetnictví a 

poskytovat z ní požadované údaje všem kontrolním orgánům, tj. i podle odst. 7. 

(10)  V případě, že partner není povinen vést účetnictví, povede pro svou část projektu 

v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:  

a) příslušné doklady vztahující se k části projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 

smyslu národní legislativy upravující účetnictví; 

b)  předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 

formě chronologicky a způsobem zajišťujícím trvanlivost údajů; 

c) uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky, tzn., že na dokladech musí být 

jednoznačně uvedeno, že se k dané části projektu vztahují. 

(11)  V případě, že partnerovi souvislosti s realizací projektu vzniknou příjmy, zavazuje se je 

v souladu s čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 vyčíslit a odečíst od celkových 

způsobilých výdajů nejpozději před předložením Žádosti o platbu, a to jak za období realizace 

projektu, tak za období dle odst. 2 tohoto paragrafu.  

(12)  Partner se zavazuje zpracovat a předložit příslušnému Správci FMP:  

a) úplnou a pravdivou závěrečnou zprávu o realizaci dílčí části projektu ve 2 vyhotoveních 

na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webové stránce příslušného Správce FMP 

do 30 dní od data ukončení fyzické realizace projektu uvedeného ve smlouvě. 

b) prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu vč. všech požadovaných 

účetních dokladů, které se k uskutečněným výdajům vztahují a to v termínech vyplývajících 

ze smlouvy.  

(13)  Partner se zavazuje řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu a 

to od jejich vzniku až do konce roku 2026. V případě, že národní legislativa stanovuje pro 

některé dokumenty delší dobu uchovávání, zavazuje se ustanovení národní legislativy 

respektovat. 

(14)  Partner se zavazuje společně s ostatními partnery realizovat propagační opatření dle 

projektové žádosti a v souladu s Nařízením Komise (ES) 1828/2006.  

(15)  Partner se zavazuje dodržovat veškeré další povinnosti související s realizací své části 

projektu, které jsou stanoveny ve Směrnici pro žadatele.  
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§ 4 

Všeobecné povinnosti Vedoucího partnera 

Vedoucí partner bude plnit kromě všech povinností vyplývajících z § 2 a § 3 této dohody 

zejména následující povinnosti: 

a) nést odpovědnost za celkovou koordinaci realizace projektu a za tím účelem jmenovat 

projektového manažera,  

b) informovat ostatní partnery o schválení projektu EŘV a případných změnách z něj 

vyplývajících, 

c) uzavírat smlouvu s poskytovatelem dotace a informovat o tomto projektové partnery a 

seznámit je v plném rozsahu s obsahem smlouvy, 

d) předkládat příslušnému Správci FMP zprávy o realizaci projektu zpracované na základě 

dílčích zpráv obdržených od projektových partnerů a schválených příslušným Správcem FMP 

v termínech stanovených smlouvou, 

e) shromažďovat od jednotlivých projektových partnerů prohlášení o uskutečněných výdajích 

za dílčí část projektu a osvědčení o způsobilosti výdajů, na jejich základě zpracovat a 

předložit příslušnému Správci FMP žádost o platbu za projekt v termínech stanovených 

smlouvou,  

f) pro každý finanční nárok, po obdržení prostředků z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj postoupit neprodleně prostředky jednotlivým projektovým partnerům podle podílů 

stanovených v žádosti o platbu za projekt a to bankovním převodem bez uplatňování 

jakýchkoliv srážek, zadržování nebo další zvláštních poplatků 

g) okamžitě informovat projektové partnery o jakékoliv skutečnosti, která má (popř. by mohla 

mít) vliv na realizaci projektu, zejména bude systematicky posílat ostatním partnerům kopie 

zpráv o realizaci projektu předkládaných svému Správci FMP a bude partnery pravidelně 

informovat o veškeré relevantní komunikaci s orgány realizujícími FMP OPPS ČR-PR 2007-

2013. 

§ 5 

Všeobecné povinnosti projektového partnera 

Projektový partner se zavazuje plnit povinnosti stanovené v §2 a §3 této dohody, a dále se 

zavazuje: 

a) zmocnit Vedoucího partnera, aby ho zastupoval v právních úkonech vůči poskytovateli 

dotace, 

b) předat Vedoucímu partnerovi dílčí zprávy o realizaci projektu (podrobný popis realizace 

dílčí části projektu) po jejich schválení příslušným Správcem FMP, 

c) doručit Vedoucímu partnerovi osvědčení o způsobilosti výdajů vystavené příslušným 

Správcem FMP v termínu stanoveném Vedoucím partnerem, 

d) okamžitě informovat Vedoucího partnera o jakékoliv skutečnosti, která má (popř. by 

mohla mít) vliv na realizaci projektu,  

e) pohotově informovat Vedoucího partnera a poskytnout mu všechny potřebné podrobnosti, 

pokud se vyskytnou okolnosti, které by mohly ohrozit realizaci projektu,  
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§ 6 

Odpovědnost při neplnění povinností  

(1)  V případě neplnění či porušení povinností uvedených v této dohodě konstatovaného 

příslušným oprávněným orgánem (čl. 3 odst. 7), které bude mít za následek neoprávněné 

čerpání prostředků z rozpočtu EU, nese partner, který povinnosti nesplnil či porušil, veškeré 

finanční důsledky, které z dané situace vyplývají. Projektový partner je povinen, nastanou-li 

okolnosti podle předchozí věty, převést příslušnou částku, která bude vyčíslena ze strany 

poskytovatele dotace či jiných orgánů provádějících kontrolu, Vedoucímu partnerovi, který ji 

vrátí do rozpočtu FMP OPPS ČR-PR 2007-2013. 

(2)  V případě, že projektový partner výše uvedenou povinnost převést požadovanou částku 

Vedoucímu partnerovi nesplní, může členský stát, kterému následkem tohoto jednání vznikne 

škoda, požadovat v souladu s příslušnými národními právními předpisy po projektovém 

partnerovi náhradu této škody. 

(3)  V případě, že neplnění povinností ze strany projektového partnera mají finanční následky 

pro financování projektu jako celek, může Vedoucí partner požadovat po daném partnerovi 

kompenzaci na krytí příslušné částky.  

 

 § 7 

Změny projektu v průběhu realizace 

(1)  Jakákoliv žádost o pozměnění projektu předložená Vedoucím partnerem příslušnému 

Správci FMP musí být předem schválena projektovými partnery projektu. 

(2)  Projektoví partneři musí Vedoucího partnera informovat o veškerých změnách týkajících 

se projektu. Případné výdaje související s těmito změnami jsou uplatnitelné pouze po 

schválení Vedoucím partnerem. 

 

§ 8 

Postoupení, právní nástupnictví  

(1)  Partner nemůže postupovat svá práva a povinnosti podle této dohody bez předchozího 

písemného souhlasu ostatních partnerů. Partneři jsou si při tom vědomi ustanovení smlouvy, 

podle kterých může partner postupovat svá práva a povinnosti, jak jsou stanoveny ve 

smlouvě, pouze po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace a EŘV. 

(2)  V případě právního nástupnictví je partner povinen převést všechny povinnosti podle této 

dohody na právního nástupce.   

 

§ 9 

 Volba práva 

Tato dohoda se řídí právem státu, v němž má sídlo Vedoucí partner.  
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§ 10 

Závěrečná ustanovení  

(1) Tato dohoda vstupuje v platnost okamžikem podpisu posledního z partnerů. Dohoda 

zaniká, pokud je zamítnuta projektová žádost, jejíž je dohoda součástí. 

(2) Smluvní strany prohlašují, že si text dohody pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho 

obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na 

důkaz čehož připojují své podpisy. 

Vedoucí partner  

Datum a podpis    

1. Projektový partner   

Datum a podpis        

2. Projektový partner   

Datum a podpis     

3. Projektový partner   

Datum a podpis        

4. Projektový partner   

Datum a podpis        

5. Projektový partner 5   

Datum a podpis        
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Příloha č. 3 Rozpočty projektu 

Rozpočet projektu – Vedoucí partner 

Typ výdaje 

Měrná 

jednot

ka 

Počet 

jednotek 

Jednot

ková 

cena 

v EUR 

Náklady 

v EUR 
Poznámka žadatele 

Personální výdaje 
Počet 

osob 
10 388,5 3 885  

Hrubé mzdy a platy 
Počet 

osob 
10 388,5 3 885 

 

Pedagogický dozor 

Výměnné akce v Životicích, 

zaměřené na děti a mládež, je 

nutno zajistit dostatečným počtem 

pedagogů. Akce bude zajišťovat 

celkem 10 trenérů a pedagogů, 

děti budou rozděleny do několika 

menších skupin. Jedna osoba cca 

10 hodin denně, tj. 70 

hodin/týden. Hrubá hodinová 

mzda každého trenéra a pedagoga 

na hodinu byla stanovena na 5,55 

Eur. Bude se jednat o DPP. Částka 

zahrnuje povinnou srážkovou daň 

z DPP. 

 

Náklady celkem: 3 885 Eur 

 

 

Odvody zaměstnavatele včetně 

sociálního zabezpečení  

     

Neplacená dobrovolná práce 
     

Cestovní náhrady (diety, nocležné, 

přepravné)  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věcné výdaje  soubor 1 3 495 3 495  

Odpisy nemovitostí a vybavení  
     

Režijní výdaje (zejména 

kancelářský materiál, nájem, voda, 

energie, telefony, pohonné hmoty)  

     

Nákup materiálu  
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Nákup vybavení (neinvestičního)  soubor 1 3 495 3 495 

 

Nákup běžných dětských 

tenisových raket 

Rádi bychom dětem, které 

projevily zájem, zapůjčili 

základní tenisové vybavení, 

kterou je raketa, a tímto 

podpořili jejich další sportovní 

růst. Počítáme s nákupem 40 

běžných raket, které děti 

využijí pro výuku. Pořizovací 

cena jedné běžné dětské rakety 

je 32 Eur. 

Náklady celkem: 1 280 Eur 

 

Nákup tenisových mini sítí 

V rámci sportovního programu 

plánujeme zakoupit rovněž 4 

ks malých sítí pro výuku dětí. 

Průměrná cena jedné sítě je 

200 Eur. 

Náklady celkem 800 Eur 

 

Výše uvedený DHIM bude 

v majetku Tennis Hill Havířov. 

Tento DHIM bude dětem 

zapůjčován pouze pro účely 

česko-polské spolupráce. 

 

Nákup běžných tenisových 

míčků. 

Hodláme pořídit celkem 200 

sad míčků, které využijeme 

v rámci výměnného pobytu. 

Průměrná cena jedné sady je 4 

Eur. 

Náklady celkem: 800 Eur 

 

Nákup vybavení (neinvestičního) 

     

Věcné ceny 

Na konci týdenní akce se 

uskuteční dětský miniturnaj. 

Pro vítěze každé kategorie 

(celkem 3 kategorie dle 

cílových skupin) bude 

připravena věcná odměna ve 

formě tenisové rakety ve výši 

cca 45 Eur. Dále bude 

odměněno každé dítě 

(účastník). Pro každého bude 

připravena drobná odměna ve 

výši 6 Eur/ks 

 

Náklady celkem: 615 Eur 
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Poskytnutí vybavení/materiálu 

jako věcný příspěvek 

     

Patenty a licenční poplatky 

(neinvestiční)  

     

Jiné  
     

 

 Finanční výdaje      

Bankovní poplatky za otevření a  

vedení účtu  

     

Výdaje na finanční transakce  
     

Náklady na bankovní záruky  

     

 

 

 

 

 

 

 

Externí služby soubor 1 8 500 8 500  

Výdaje na tlumočnické a 

překladatelské služby 

tłumaczeniowe 

    
 

Výdaje na notáře, 

technické/finanční poradenství, 

účetnictví a účetní kontrolu  

    

 

Výdaje na externí experty a 

poradce  
soubor 1 450 450 

 

Poradenství a konzultace v 

rámci realizace projektu, 

kontrola věcné a finanční 

správnosti, konzultace 

závěrečných zpráv a 

závěrečného vyúčtování. 

Vybrané povinnosti týkající se 

zejména závěrečné fáze 

projektu budeme konzultovat s 

poradenskou firmou, která se 

dotacemi zabývá. Počítáme s 

jednorázovou odměnou ve 

výši cca 450 Eur. 

Náklady celkem: 450 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání, školení, zkoušky a 

kurzy 

     

Výdaje na externí služby při 

pořádání konferencí seminářů a 

setkání  

soubor 1 7 420 7 420 

 

Pronájem tenisových kurtů 

Sportovní program dětí bude 

probíhat zejména na 

tenisových dvorcích. 

Využijeme zlevněného 

pronájmu ve výši 100 Kč/hod. 

Celkem plánujeme využít 4 

kurty, děti budou rozděleny do 

několika menších skupin a na 

kurtech se budou střídat. 

Celkem hodin na 1 kurt/týden 

= 70, celkem hodin na 4 

kurty/týden = 280. 
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Náklady celkem: 1 120 Eur 

 

 

Stravování účastníků týdenní 

akce 

V rámci výměnné akce 

v Havířově se počítá se 

stravováním všech účastníků, 

tj. 90 osob (80 dětí a 10 

trenérů). Průměrná cena 

celodenní stravy včetně 

pitného režimu vycházející 

z aktuálního ceníku činí 10 

Eur/os/den. 

 

Náklady na stravování 

celkem= 6 300 Eur 

Přepravné  
 

soubor 

 

1 

 

630 

 

630 

 

Pronájem autobusu 

Doprava účastníků na akci. 

Je nezbytné dopravit děti na 

akci. K dopravě dětí Životice – 

Ustroň – Životice využijeme 

pronájmu autobusů ČSAD. 

Cena za 1 km je průměrně 1 

Eur. Jedna cesta je cca 90 km, 

tj. za 1 den 90 Eur. 

 

Náklady na pronájem celkem: 

630 Eur 

Jiné  

     

Investiční výdaje       

Nákup pozemků       

Pořízení nemovitostí 

nieruchomości 

     

Poskytnutí pozemků a nemovitostí 

jako věcný příspěvek 

     

Pořízení investičního vybavení  
     

Stavební výdaje  
     

Jiné  
     

Výdaje na publicitu  
     

Propagační materiály  
     

Informační tabule, pamětní desky  
     

Jiné  
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Rozpočet projektu – polský partner 

Výdaje na přípravu projektové 

žádosti (max. 5% celkových 

způsobilých výdajů projektů)  

soubor 1 300 300 

 

Překlad žádosti 

 

V rámci přípravy žádosti bylo 

třeba zajistit překlad žádosti a 

některých příloh. Schůzky 

s překladatelem, překlad. 

 

Náklady na překlad celkem: 

300 Eur 

 

Celkové způsobilé výdaje 

projektu  

   16 180  

Celkové nezpůsobilé výdaje 

projektu  

     

Typ výdaje 

Měrná 

jednot

ka  

Počet 

jednotek  

 

Jednot

ková 

cena 

v EUR  

Náklady 

v EUR  
Poznámka žadatele  

Personální výdaje      

Hrubé mzdy a platy      

Odvody zaměstnavatele včetně 

sociálního zabezpečení  
 

    

Neplacená dobrovolná práce*  
     

Cestovní náhrady (diety, 

nocležné, přepravné)  

     

Věcné výdaje  soubor 1 1 955 1 955  

Odpisy nemovitostí a vybavení  
     

Režijní výdaje (zejména 

kancelářský materiál, nájem, 

voda, energie, telefony, 

pohonné hmoty)  
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Nákup materiálu  

     

 

 

Nákup vybavení 

(neinvestičního)  

 

 

Počet 

ks/Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Počet 

sad/Kč 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

640 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

Nákup běžných dětských tenisových 

raket  

Rádi bychom dětem, které projevily 

zájem, zapůjčili základní tenisové 

vybavení, kterou je raketa a tímto 

podpořili jejich další sportovní růst. 

Počítáme s nákupem 20 běžných raket, 

které děti využijí pro výuku. 

Pořizovací cena jedné běžné dětské 

rakety je 32 Eur. 

Náklady celkem: 640 Eur 

 
Nákup běžných tenisových míčků 

Hodláme pořídit celkem 175 sad 

míčků, které využijeme v rámci 

výměnného pobytu. Průměrná cena 

jedné sady je 4 Eur. 

Náklady celkem: 700 Eur 

 

 
Poskytnutí vybavení/materiálu 

jako věcný příspěvek 

     

Patenty a licenční poplatky 

(neinvestiční)  

     

Jiné  

 

 

 

 

 

soubor 

cen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věcné ceny 

Na konci týdenní akce se uskuteční 

dětský miniturnaj. Pro vítěze každé 

kategorie (celkem 3 kategorie dle 

cílových skupin) bude připravena 

věcná odměna ve formě tenisové 

rakety ve výši cca 45 Eur x 3 vítězové. 

Dále bude odměněno každé dítě 

(účastník). Pro každého bude 

připravena drobná odměna ve výši 6 

Eur/ks x 80 dětí. 

 
Náklady celkem: 615 Eur 

Finanční výdaje       

Bankovní poplatky za otevření a 

vedení účtu  

     

Výdaje na finanční transakce  
     

 

 

Náklady na bankovní záruky  
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Externí služby soubor 1 13 820 13 820  

Výdaje na tlumočnické a 

překladatelské služby 

     

Výdaje na notáře, 

technické/finanční poradenství, 

účetnictví a účetní kontrolu  

 

Soubor 

 

1 450 450 

 

Poradenství a konzultace v rámci 

realizace projektu, kontrola věcné a 

finanční správnosti, konzultace 

závěrečných zpráv a závěrečného 

vyúčtování 

Vybrané povinnosti týkající se 

zejména závěrečné fáze projektu 

spojené s účetnictvím a účetní 

kontrolou budeme konzultovat s 

poradenskou firmou, která se dotacemi 

zabývá. Počítáme s jednorázovou 

odměnou ve výši cca 450 Eur. 

Náklady celkem: 450 Eur 

 

Výdaje na externí experty a 

poradce  

Počet 

dozoru

/Kč za 

týden 1 

osoba 

10 560 5600 

 

Pedagogický dozor 

Výměnné akce v Ustroni, zaměřené na 

děti a mládež, je nutno zajistit 

dostatečným počtem pedagogů. Akce 

bude zajišťovat celkem 10 trenérů a 

pedagogů. Děti budou rozděleny do 

několika menších skupin. Každou 

skupinu povede jeden hlavní trenér – 

ten bude předvádět a vysvětlovat 

výuku tenisu, jednotlivé tenisové údery 

a nácviky. Jelikož se jedná o děti, bude 

ke každé skupince přidělen 

odpovídající počet pedagogů – rovněž 

tenisových trenérů, kteří budou dětem 

pomáhat zvládnout jednotlivé údery, 

cviky. Děti budou bez rodičů celý den 

a nemohou se v rámci tenisového 

areálu pohybovat volně. Pedagogové 

(trenéři) s nimi absolvují celý denní 

harmonogram, doprovodí děti do 

šatny, na stravování, budou s nimi 

trávit volné (odpočinkové) chvíle a 

kvalitně je vyplňovat. Pro děti je 

připraven celodenní program. Jedna 

osoba cca 10 hodin denně, tj. 70 

hodin/týden. Hodinová mzda každého 

trenéra a pedagoga na hodinu byla 

stanovena na 8 Eur.  

 

Náklady celkem: 5 600 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání, školení, zkoušky a 

kurzy  

     

Výdaje na externí služby při 

pořádání konferencí seminářů a 

setkání  

 

Počet 

hodin/

Kč za 

týden 

za dva 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

840 

 

 

 
Pronájem tenisových kurtů 

Sportovní program dětí bude probíhat 

zejména na tenisových dvorcích. 

Využijeme zlevněného pronájmu ve 

výši 6 Eur/hod. Celkem plánujeme 

využít 2 kurty, děti budou rozděleny 
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kurty 

 

 

 

 

 

 

 

Počet 

účastní

ků/Kč 

za 

týden 

1 

osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 300 

do několika menších skupin a na 

kurtech se budou střídat. Celkem hodin 

na 1 kurt/týden = 70, celkem hodin na 

2 kurty/týden = 140.  

 

Náklady celkem: 840 Eur 

 

 

Stravování účastníků týdenní akce 

V rámci výměnné akce v Ustroni se 

počítá se stravováním všech účastníků, 

tj. 90 osob (80 dětí a 10 trenérů). 

Průměrná cena celodenní stravy včetně 

pitného režimu vycházející 

z aktuálního ceníku činí 10 Eur/os/den.  

 

Náklady na stravování celkem= 6 300 

Eur 

 

Přepravné  

 

Počet 

km/Kč 

za km 

 

630 

 

1 

 

630 

 
Pronájem autobusu  

Doprava účastníků na akci. 

Je nezbytné dopravit děti na akci. 

K dopravě dětí Ustroň – Životice – 

Ustroň využijeme pronájmu autobusu. 

Cena za 1km je průměrně 1 Eur. Jedna 

cesta je cca 90 km, tj. za 1 den 90 Eur.  

90 km x 7dní x 1Eur = 630 Eur 

 

Náklady na pronájem celkem: 630 Eur 

 

Jiné       

Investiční výdaje      

Nákup pozemků       

Pořízení nemovitostí       

Poskytnutí pozemků a 

nemovitostí jako věcný 

příspěvek  

     

Pořízení investičního vybavení      

Stavební výdaje      

Jiné       

Výdaje na publicitu      

Propagační materiály       

Informační tabule, pamětní 

desky  

     

Jiné       

Výdaje na přípravu projektové 

žádosti (max. 5% celkových 

způsobilých výdajů projektů)  
    

 

 

Celkové způsobilé výdaje 

projektu  

   
15 775  

Celkové nezpůsobilé výdaje 

projektu  
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