
Příloha C žádosti

Zdůvodnění nákladů projektu - Podrobný rozpočet

Název 

projektu:
Název žadatele:

Použitý kurz:

Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Výdaje položky 

(v EUR)

Výdaje kapitoly 

(v EUR)

% 

kontrola

Přímé / 

Paušál

Výdaje mimo 

dotační území (do 

20 % z celkových 

způsobilých výdajů)

(v EUR)

Zdůvodnění

0,00 3 971,40 20,00% Paušál 0,00

1.1 projektový manager celého projektu 1 hodina 200 6,50 1 300,00 náklady na pojektového managera, který vykonává i produkční práce

1.2 projektový manager německé strany 1 hodina 200 6,50 1 300,00

Projektový manager  za německého partnera  zajištění exponátů a  

podkladů pro výstavu a  historicko porcelánu 20 a 21. století za německou 

stranu a textů pro potřeby projektu

1.3 koordinátor tvůrčího programu 1 hodina 155 4,81 746,10 koordinátor tvůrčího programu

1.4 kordinátor výstava sál 1 hodina 130 4,81 625,30 kordinátor výstavy sál

595,71 15,00% Paušál 0,00

2.1 pronájem kanceláře 6 měsíců 15 m2 po dobu realizace a administrace projektu bude potřebná kancelář

2.2 telefony 6 měsíců 600 min  s realizací projektu budou spojené i náklady na telefony

2.3 drobné administrativní výdaje - paušál administrativní paušální výdaje papíry,ad.

0,00 Přímé 0,00

3.1 0,00

3.2 0,00

3.3 0,00

12 305,00 Přímé 0,00

4.1 ubytování účastníků výstavy a produkce 1 lůžko/noc 40 40,00 1 600,00
účastníkům výstavy a produkci případně zástupcům zahraničních médií- 

bude třeba zajistit ubytování, přímo v místě konání projektu

4.2 doprava účastníků tvůrčího programu 1 km 400 1,80 720,00 součástí bude i doprava na společný tvůrčí program

Porcelán v česko - bavorském příhraničí v roce 2019 ARCHA LOKET z.s.

25,00

1. Personální náklady

2. Kancelářské a administrativní výdaje

Druh výdajů

3. Náklady na cestování a ubytování

4. Náklady na externí odborné poradenství a na služby
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4.3 občerstvení catering osoba 40 20,00 800,00 občerstvení pro účastníky zahájení výstavy Grandhotel Pupp

4.4
pronájem prostor a technologie pro realizaci 

tvůrčího programu pro děti
m2 60 30,00 1 800,00

Pronájem prostor a tvůrčích prostředků a technologií, modelárny, 

sádrovny, sítotisk včetně potřebného materiálu

4.5 služby tlumočníka překladatele příprava hodina 6 50,00 300,00
 částečné pokrytí nákladů na překlady Projektové žádosti, dále německá 

strana požaduje při tiskové konferenci  tlumočení

4.6 občerstvení tvůrčí program pro děti 1 oběd 40 10,00 400,00 V místě tvůrčího programu bude zajištěno občerstvení

4.7 prezentace v médiích 1 ks 2000 1,20 2 400,00 česko německé noviny/magazin k projektu

4.8 instalace porcelánu na historické výstavě hodina 30 25,00 750,00
instalace a aranžerské práce  porcelánu v rámci výstavy Historický vývoj 

porcelánových značek

4.9
pronájem prostor - Grandhotel Pupp - 1/3 

velkého sálu
den 3 1 000,00 3 000,00

prostory ve velkém sále Grandhotelu Pupp vyčleněné pro potřeby výstavy 

k projektu.

4.10 pronájem prostor den 1 235,00 235,00 pronájem salónku pro potřeby tiskové konference

4.11 občerstvení tisková konference catering osoba 20 15,00 300,00 občerstvení pro účastníky tiskové konference

4.12 0,00

4.13

7 552,00 Přímé 0,00

5.1 výstava historický vývoj značek a porcelánu. kus 16 472,00 7 552,00

komplexní realizace 16 výstavních panelů míst obsahuje stojany, výrobu, 

grafiku a odborné podklady, Výstava bude jako putovní určena také pro 

další více než 5-ti leté využítí například v areálu  Karlovarského kraje, 

školy nebo další Porcelánové slavnosti a stane se  součástí expozice 

návštěvnického centra Thun 1794. Panely budou i ve verzi závěsné

5.2 0,00

5.3 0,00

5.4 0,00

5.5 0,00

5.6 0,00

5. Výdaje na vybavení
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Celkem

24 424,11 €

19 857,00 €

4 567,11 €

0,00 € 0,00%

0,00 €

Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Celkem             

(v EUR)

1. 0,00

2. 0,00

3. 0,00

24 424,11 €

Titul, 

jméno, 

příjmení:

Způsobilé výdaje projektu:

Přímé způsobilé výdaje projektu:

Nepřímé způsobilé výdaje projektu:

Nezpůsobilé výdaje:

Schválil (statutární zástupce) Datum Podpis Razítko

Druh výdajů

Výdaje mimo dotační území  

 Celkové výdaje projektu:
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