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A K T U A L I T A   
 
 

Upozornění k výzvě z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni 
v rámci EHP a Norských fondů 
 
Zprostředkovatel Programu CZ01 zveřejní v polovině února 2013 revidovanou Přílohu č. 1 - 
“Způsobilé výdaje Fondu” a revidovanou Přílohu č. 9 – „Soupis uhrazených dokladů 
k žádosti o platbu z Fondu“. Obě přílohy jsou součástí Pokynu pro žadatele a příjemce 
grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP/Norských 
fondů 2009-2014. Aktualizace příloh se týká zejména zvýšení finančního limitu odměny 
pro externí experty, způsobu proplácení stravného a kapesného pro zahraniční účastníky, 
doplnění příloh o přepočet EUR/CZK a další, viz podrobné znění této aktuality v příloze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 1 - Způsobilé výdaje z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni 

- tabulky výdajů byly doplněny o třetí sloupec - „Doklad“ (návod dokladování výdajů) 

- limity výdajů v CZK (prostřední sloupec) byly doplněny jednotným přepočtem do 
EUR (pro zahraniční příjemce grantu) a odkazem na způsob přepočtu  

- pravidla pro oprávněnost výdajů (prostřední sloupec) byla doplněna a zpřesněna 
(zejména odkazem na Zákoník práce (262/2006 Sb.) a zákon o finanční kontrole 
(320/2001 Sb.), doplněny vysvětlivky pod čarou 

- v druhé tabulce (výdaje pro hostující experty) umožněno čerpání per diems (s 
odkazem na zdroj aktuálních sazeb) nebo kombinace prokázaných výdajů (ubytování, 
diety, místní doprava) do limitované výše, hodinová sazba odměny zvýšena z 20 na 40 
EUR (po konzultaci s Velvyslanectvím Norského království) 

- v tabulkách výdajů k informačním iniciativám a poplatkům za externí poradenství 
doplněn odkaz na pravidla při zadávání veřejných zakázek 



- doplněno vysvětlení k navazujícím Přílohám 9a a 9b (Soupis uhrazených dokladů) - 
pro české a zahraniční subjekty (2 verze přílohy, v CZK a v EUR) 

 

 

Příloha 9 - Soupis uhrazených dokladů k žádosti o platbu z Fondu - byla rozdělena na dvě 
verze, 9a (česká), 9b (anglická) a do tabulek byly doplněny sloupce umožňující reportovat v 
měnách, v níž byly výdaje vynaloženy, uplatnit převodní kurz a vypočítat konečnou částku v 
CZK (9a), resp. EUR (9b)., pod čarou doplněn odkaz na zdroj převodního kurzu mezi 
měnami: 

- Příloha 9a (v češtině, pro žadatele sídlící v ČR) - upřesněn nadpis tabulky, převod 
výdajů do CZK 

- Příloha 9b (v angličtině, pro zahraniční žadatele) - upřesněn nadpis tabulky, převod 
výdajů do EUR 

 
Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 1.02.2013;  

 


