Podmínky způsobilosti nákladů pro program 1.1, 1.2 a 1.3
Povinnými přílohami vyúčtování jsou zejména účetní doklady, kterými prokazuje příjemce dotace náklady
hrazené z dotace, a to i s případnými přílohami (pokud na ně odkazují). Za účetní doklady jsou považovány
zejména:





zjednodušené daňové doklady (paragon) a výdajové pokladní doklady;
přijaté dodavatelské faktury a výpisy z bankových účtů dokládající jejich úhradu či výdajové
pokladní doklady;
nájemní smlouvy, splátkové kalendáře záloh na energie, pojistné smlouvy atp., doplněné
dodavatelskými fakturami a bankovním výpisem s vyznačením konkrétních odchozích plateb;
další doklady dokládající náklady hrazené z dotace např. smlouvy o dílo, pracovní smlouvy, dohody
o provedení práce konané mimo pracovní poměr k projektu apod.

Předložené doklady se musí vztahovat k dotovanému projektu a musí časově korespondovat s obdobím
realizace projektu. Výjimkou může být poskytnutí dotace na úhradu energií dle fakturačního období (tj.
zahrnutí úhrad energií z předchozího roku). V úhrnu musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace.
Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat, musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti.
Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za podklad k vyúčtování.
Příjemce dotace je povinen uvést viditelně a trvale na originálech účetních dokladů, že částka je
"úplně/částečně hrazena z dotace, a to ve výši xxx Kč a z ostatních zdrojů ve výši yyy Kč“. Toto označení
provede příjemce dotace nejpozději do termínu stanoveného pro předložení vyúčtování.

Způsobilé náklady
Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů a lze ji čerpat jen do výše a k účelu
sjednanému ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Nezpůsobilé náklady
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investiční náklady, rekonstrukce a opravy nemovitostí
provozní náklady za vlastní zařízení
náklady na rozhodčí
vedení účetnictví
bankovní poplatky, úroky z úvěru a půjček, kolky
občerstvení a stravování (výjimkou jsou potraviny a nápoje ve formě odměn a balíčků pro
účastníky aktivit)
alkohol, tabákové výrobky
telefonní poplatky
odměny funkcionářům
mzdové náklady (nad max. výši 30% z požadované dotace)
vydávání zpěvníků, sborníků, publikací, audiovizuálních a hudebních nosičů
pohonné hmoty bez cestovního příkazu

