Oprávnené náklady:










služby priamo súvisiace s realizáciou projektu;
osobné náklady (max 50 % z výšky poskytnutej finančnej podpory na realizáciu projektu)
za vykonanie práce súvisiacej s realizáciou projektu na základe uzatvorených dohôd
o vykonaní práce, resp. zmlúv o diele alebo príkazných zmlúv (napr. redakčné práce, riadenie
projektu), pokiaľ dané práce nie sú súčasťou pracovnej náplne vyplývajúcej
z pracovnej zmluvy zamestnanca. Oprávneným výdavkom sú aj odvody do poisťovní;
príjemca je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu služieb súvisiacich výlučne
s realizáciou projektu, napr. technická realizácia výchovno-vzdelávacieho programu;
materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu - príjemca je oprávnený
použiť príslušnú čiastku na pokrytie materiálových nákladov, bez ktorých nie je možné
projekt realizovať - napr. materiálové náklady na realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít,
workshopov, tvorivých dielní a podobne;
náklady na marketing (max 10 % z výšky poskytnutej finančnej podpory na realizáciu
projektu);
prevádzkové náklady (max 5 % z výšky poskytnutej finančnej podpory na realizáciu projektu);
nájom, resp. prenájom priestorov na realizáciu projektu;

Neoprávnené náklady
















výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu;
výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov a po konečnom
dátume oprávnenosti výdavkov, t. j. výdavky vynaložené a uhradené mimo rozpočtového
obdobia;
DPH – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca finančnej podpory zo ZVF nie je platiteľom
DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej
samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej
správy sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších prepisov;
náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa;
úroky z úverov a pôžičiek;
leasing;
poistné (napr. poistenie hmotného majetku, osôb, zvierat, rizík);
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane;
náklady na obstaranie pozemkov a nehnuteľností;
náklady na obstaranie dopravných prostriedkov;
náklady na obstaranie použitého hmotného majetku,
finančné ceny, darčekové predmety a suveníry, reklamné predmety;
osobné náklady (mzdy, odmeny, odvody – nad 50 % z výšky poskytnutej finančnej podpory na
realizáciu projektu);








prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby- nad 5 % z výšky poskytnutej finančnej podpory na realizáciu
projektu);
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti;
náklady na marketing (nad 10 % z výšky poskytnutej finančnej podpory na realizáciu
projektu);
náklady na zahraničné pracovné cesty a letenky;
náklady na obstaranie už použitých , resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení.

Limitované náklady




osobné náklady (mzdy, odmeny, odvody – max 50 % z výšky poskytnutej finančnej podpory
na realizáciu projektu);
náklady na marketing (max 10 % z výšky poskytnutej finančnej podpory na realizáciu
projektu);
prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby - max 5 % z výšky poskytnutej finančnej podpory na realizáciu
projektu);

