
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

6,25 2 489,75 15,82% Paušál 0,00

1.1 Projektový manažer hod 195 9,60 1 872,00

Řídí obsahovou stránku projektu, zajistí zapojení studentů a 

spolupracujícího partnera do projektu, zodpovídá za dodržování 

plánovaných aktivit

1.2 Finanční manažer hod 55 9,60 528,00 Řídí finanční stránku projektu podle schváleného rozpočtu

1.3 Tlumočník hod 10 9,60 96,00 Zajistí překlady pro tisk kalendáře a sborníku

373,46 15,00% Paušál 0,00

2.1 Kancelářské potřeby Papíry, toner, folie apod.

2.2

2.3

360,00 Přímé 0,00

3.1 Cestovné pedagogický doprovod osoby 12 30,00 360,00 4 celodenní setkáni x 3 pedagogové

3.2 0,00

3.3 0,00

13 410,00 Přímé 2 480,00

4.1 Pronájem autobusu služba 3 520,00 1 560,00 3x cesta  Amberk - Sokolov a zpět

4.2 Pronájem autobusu služba 1 780,00 780,00 780,00 1x cesta Amberk - Praha a zpět

4.3 Celodenní občerstvení pro účastníky                 služba 200 20,00 4 000,00 1 000,00 4 celodenní setkání x 50 studentů

Druh výdajů

3. Náklady na cestování a ubytování

Společně a zodpovědně tvoříme dějiny Evropy Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

25,65

1. Personální náklady

2. Kancelářské a administrativní výdaje

4. Náklady na externí odborné poradenství a na služby
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4.4 Kulturní program služba 50 14,00 700,00 700,00 Vstupné pro studenty  - kulturní program v Praze

4.5 Nákup a potisk trik pro sportovní týmy ks 50 20,00 1 000,00 Nákup a potisk trik s publicitou přeshraniční spolupráce studentů

4.6 Odměna pro vítězné týmy - sportovní den osoby 12 35,00 420,00 4 sady pohárů a odměn pro vítěze (1. - 3. místo)

4.7 Propagační předměty k projektovému dni osoby 50 35,00 1 750,00
Např. - Taška, desky, blok, propiska k projektovému dni (opatřeno 

publicitou)

4.8 Tisk sborníků ks 80 20,00 1 600,00 Sborník - studentské práce, příspěvky českých i bavorských studentů

4.9 Tisk kalendářů ks 80 20,00 1 600,00
Kalendář - fotodokumentace setkání a zdokumentování svátků v obou 

regionech (pro udržitelnost projektu)

1 968,00 Přímé 0,00

5.1 Vybavení klubovny  - stůl ks 2 60,00 120,00

Vytvoření účelného zázemí (klubovny) pro setkávání studentů, vedení 

obou gymnázií a projektových manažerů při přeshraniční spolupráci, které 

bude k tomuto účelu sloužit v rámci udržitelnosti i po skončení projektu

5.2 Vybavení klubovny  - židle ks 8 40,00 320,00

Nutné vybavení pro realizeci konferencí  přeshraniční spolupráce 

pedagogů v době udržitelnosti projektu (4 konference Nové cesty v 

přeshraniční spolupráci z pohledu pedagogů)

5.3 Vybavení klubovny - sedací vaky ks 2 60,00 120,00

Variabilní a pohodlné sezení pro žáky během chatování s bavorskými 

kamarády. V době udržitelnosti budou sloužit ke zvýšení kvality 

materiálního vybavení prostoru (četba německých knih a regionálních 

česko-německých tiskovin)

5.4 Vybavení klubovny - nástěnky (mobilní paravan) ks 2 184,00 368,00

Vybavení klubovny - nástěnky k výstavě fotografií, prací studentů, 

umístění fotopříběhů po každém setkání, tvorba myšlenkových map při 

projektovém dni a plánování akcí 

5.5 Vybavení klubovny - regál ks 1 80,00 80,00
Vybavení klubovny - regál na brožury, obrazový a jiný materiál z projektu, 

efektivní vybavení prostoru

5.6 Multimediální přenosné zařízení (tablety) ks 2 480,00 960,00

Zařízení pro záznamy, nahrávání  a fotodokumentace ze setkání, 

monitorování studentských akcí, nutné pro tvorbu kalendáře. V době 

udržitelnosti - prostředek k tvorbě 15 výukových videí - vytvoří studenti

Celkem

18 601,21 €

15 738,00 €

2 863,21 €

2 480,00 € 13,33%Výdaje mimo dotační území  

Způsobilé výdaje projektu:

Přímé způsobilé výdaje projektu:

Nepřímé způsobilé výdaje projektu:

5. Výdaje na vybavení
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0,00 €

Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Celkem             

(v EUR)

1. 0,00

2. 0,00

3. 0,00

18 601,21 €

Titul, 

jméno, 

příjmení:

RNDr. Jiří Widž

 

14.08.2019

Celkové výdaje projektu:

Schválil (statutární zástupce) Datum Podpis Razítko

Druh výdajů

Nezpůsobilé výdaje:
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