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FOND MALÝCH PROJEKTŮ 
Rakousko – Česká republika

Seminář pro úspěšné žadatele II - dokladování
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Hlavní zásady pro úspěšné žadatele FMP

• Co je v žádosti (rozpočtu), je závazné

• Vše musím umět doložit a prokázat 

(výdaje; konání akcí a účast – fotky, prezenční listiny; publicita – originály 
tiskovin, vlajka EU…)

• Vše musím umět zdůvodnit
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Dokumenty předkládané ke kontrole (A)
CHECK-LIST FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ VYÚČTOVÁNÍ (ke stažení 
zde:www.rrajm.cz/fmp/ke-stazeni

• Závěrečná zpráva 

• Statistické ukazatele 

• Projektový list pro zveřejnění informací na str. Programu (iBox)

• Doložení min. 2 setkání společného personálu (je-li relevantní)

• Fotodokumentace

• Pozvánky, prezenční listiny

• Tiskoviny a další výstupy

• Propagační předměty
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Dokumenty předkládané ke kontrole (B)

• Soupiska výdajů a Přehled výdajů (2. list Soupisky)

• Čestné prohlášení ke způsobilosti DPH

• Čestné prohlášení o vedení odděleného účetnictví

• Čestné prohlášení k personálním výdajům (je-li to relevantní)

• Přehled pracovních cest

• Sestava z účetnictví

• Objednávky, smlouvy, faktury, účetní doklady, bankovní výpisy, VPD

• Příp. další dokumenty potřebné k posouzení způsobilosti výdaje

• Doklad o příspěvku rakouského partnera (je-li to relevantní)

Průběžná zpráva se nepředkládá.
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Aktuální předepsané formuláře k dispozici zde: www.rrajm.cz/fmp
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VYÚČTOVÁNÍ
Základní pravidla způsobilosti výdajů

• Hospodárnost, účelnost, efektivnost

• Časová způsobilost výdaje (období realizace projektu, datum realizované aktivity, doba 
plnění)

• Způsobilost dle umístění projektu (místo realizace, účastníci – cílová skupina)

• Prokázání vzniku a zaplacení výdaje
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Způsobilost výdajů (1)

• Způsobilost výdajů se řídí dle Směrnice pro žadatele a Společnými pravidly způsobilosti.

• Veškeré výdaje jsou způsobilé od data zahájení projektu do data ukončení projektu – viz. 
data ze Smlouvy o financování.

• Datum dokladu musí odpovídat realizovaným aktivitám.

• Výdaje musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.

• Projekt je nutné vést v účetnictví odděleně analyticky, střediskem, zakázkou.

• Pozor! Výdaje, které nebyly odděleně zaúčtovány, nejsou způsobilými výdaji projektu. 

• Není nutné zřizovat k projektu samostatný bankovní účet.
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Způsobilost výdajů (2)

• Označení dokladů:

o Celý název projektu nebo jeho zkratka (dle žádosti o dotaci) a také registrační číslo 
projektu (KPF-02-XXX).

• Označení dokladů provádí dodavatel/zhotovitel na přední stranu každého originálu
faktury, paragonu či jiného dokladu. Výjimku tvoří účetní doklady, na které tyto
informace uvést nelze (např. letenky, jízdenky, pokladní doklady apod.) – označíte sami.

• Všechny doklady musí být vystaveny na žadatele projektu (tzn. nesmí být ani na
projektového partnera!).

• Ke každému výdaji je třeba doložit doklad o úhradě.
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Nezpůsobilé výdaje

• Seznam nezpůsobilých výdajů je uveden ve Směrnici pro žadatele str. 19 a ve Společných 
pravidlech způsobilosti, str. 8.

• Příklady nezpůsobilých výdajů:
o Není dovoleno, aby projektoví partneři byli sobě navzájem dodavatelé či subdodavatelé.

o Náklady na stravu a nápoje (catering) na přeshraničních setkáních projektových partnerů, které 
překračují 15 EUR bez DPH na účastníka a den. 

o Dary / ceny nad 20 EUR vč. DPH včetně publicity

o Náklady na alkoholické nápoje, spropitné.

o Náklady spojené s kolísáním směnného kurzu.

• Mezi nezpůsobilé výdaje patří položky, které nejsou ve schváleném v rozpočtu 
konkrétního projektu.
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Náklady na zaměstnance 
• Personální výdaje lze uplatnit pouze na základě paušální sazby dle Žádosti o dotaci, 

respektive Smlouvy o financování.

• Ve vyúčtování je nutné dodržet % z žádosti a smlouvy o financování

• Při vyúčtování se tyto paušální personální výdaje nedokládají a budou vypočítány podle 
doložených způsobilých přímých výdajů na základě čestného prohlášení -> doporučujeme  si 
vést analytickou evidenci s projektem.

Kancelářské a administrativní výdaje
• Kancelářské a administrativní výdaje lze uplatnit pouze paušální sazbou 15% způsobilých 

personálních výdajů.

• Při vyúčtování se tyto paušální výdaje již nedokládají -> doporučujeme  si vést analytickou 
evidenci s projektem.
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Výdaje na cestování a ubytování
• Jedná se o výdaje na cestování a ubytování zaměstnanců žadatele, které jsou nezbytné pro 

realizaci projektu.

• Výdaje na cestování a ubytování jsou hrazeny na základě skutečných nákladů.

• Cestovní náhrady lze uplatnit jen u zaměstnanců žadatele, kteří jsou zapojeni do realizace 
projektu.

Výdaje na cestování a ubytování - dokladování
• cestovní příkaz včetně písemné zprávy ze služební cesty,

• vyúčtování cestovního příkazu a doklad o výplatě cestovního příkazu,

• soukromé vozidlo – žádost zaměstnavatele, kopie velkého TP, propočet náhrady,

• další související doklady (např. vnitřní směrnice, jízdenky, kopie knihy jízd apod.),

• další doklady za výdaje –ubytování (účetní/daňový doklad, doklad o zaplacení) atd.,

• formulář „Přehled pracovních cest“.

prehled-pracovnich-cest-f62db638c16a6bff9726920a394fb63a.xls
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Náklady na externí odborné poradenství a služby

• U veškerých výdajů musí být vždy transparentně zdokumentována přiměřenost výdajů.

• Výdajové položky jsou uvedeny ve Společných pravidlech způsobilosti, kapitola 4.4.

• Na dokladech vč. paragonů je nutné mít dostatečně podrobnou specifikaci (počet jednotek, 
jednotková cena…)

• Pozn. Pozor na limit na tiskové práce a tvorbu filmů (max. 50% celkových způsobilých 
výdajů) v součtu obou položek, dále pak na honoráře umělců (max. 1000 EUR / vystoupení + 
programové území + jeho činnost nesmí být hlavní výdělečnou činností)

• objednávka nebo smlouva, případně dodací list nebo předávací protokol;

• faktura / zjednodušený daňový doklad+ doklad o úhradě

• popř. další doklady (prezenční listiny, publicita apod.)

Náklady na externí odborné poradenství a služby - dokladování
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Výdaje na vybavení

• V rámci FMP jsou způsobilé pouze vybrané výdaje.

• Výdaje na vybavení musí mít jasnou souvislost s aktivitami projektu a musí být nezbytné pro 
jeho realizaci.

• Nakoupené vybavení musí být označeno samolepkou nebo informační tabulkou s povinnou 
publicitou – při vyúčtování doloženo fotodokumentací.

• Mohou dosahovat pouze 1 500 EUR a maximálně 30% způsobilých přímých výdajů.

Výdaje na vybavení - dokladování

• Objednávka / smlouva, případně dodací list nebo předávací protokol;

• účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu plnění + doklady o zaplacení

• majetková evidence (např. protokol o zařazení majetku do užívání, inventární karta, 
kniha majetku, apod.);
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Příjmy malého projektu

• U projektů FMP jsou sledovány pouze příjmy, které vzniknou v průběhu realizace projektu.

• Příjmy mohou být použity jako zdroj vlastních prostředků na spolufinancování projektu.

• Spolufinancování ze strany partnerů není příjmem projektu.

• Příjmy podléhají povinnosti vykazování a je nutné je uvádět ve vyúčtování.

• Příjmy nesmí přesáhnout výši spolufinancování projektu. Pozor na rozdíl mezi rozpočtem v 
žádosti / smlouvě o financování a skutečností.



15



16

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Formulář ZZ - úvodní informace
• Uvádí se údaje ze smlouvy o financování

Formulář ZZ – 1. Zpráva o realizaci

• Popis realizovaných projektových aktivit (vč. informace o zapojení projektového
partnera). Zohledněte žádost o dotaci, části 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4)

• Termíny a místa konání, počty účastníků vč. specifikace AT/CZ (dle prezenčních listin,
cestovních příkazů apod.).
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Formulář ZZ – 2. Naplnění cílů a výstupů projektu
• Vypište z žádosti (částí 1.2.2 a 1.2.5) všechny cíle a výstupy

• Ke každému cíli a výstupu uveďte splněno / nesplněno

o kvantifikaci nebo podrobné zdůvodnění.

Formulář ZZ – 3. Změny v průběhu realizace a přijatá opatření včetně 
finančních
• Každou změnu oproti žádosti doporučujeme KONZULTOVAT už v průběhu

realizace se Správcem a projektovým partnerem PŘED JEJÍM PROVEDENÍM.

• Mějte na paměti pokyny ve Směrnici pro žadatele, kap. 5.3.
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Formulář ZZ – 4. Přeshraniční partnerství

• Fungování spolupráce, přínos partnera pro projekt apod.

• Je nezbytné přeshraniční spolupráci zajistit.

• Zohledněte žádost o dotaci, část 1.2.4 a také část 4. 3, resp. 4.4 (dle žádosti)

Formulář ZZ – 5. Budoucnost navázaného partnerství a udržitelnost 
výstupů projektu
• Zajištění udržitelnosti výstupů projektu, příp. jejich rozvoj

• Období min. 5 let od předpokládaného proplacení dotace

• Zohledněte žádost o dotaci, část 1.2.7

Formulář ZZ – 6. Publicita projektu a práce s veřejností
• Výstupy projektu, prostředky (nosiče) publicity, propagační předměty

• Vše vhodnou formou doložit – Pozor na zabezpečení fotodokumentace,
printscreenů, vzorků apod.
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Statistické ukazatele malého projektu,
Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu

• Předepsané formuláře k dispozici zde: http://www.rrajm.cz/fmp/ke-stazeni/

• V průběhu realizace doporučuji alespoň nastudovat, jaké informace se vyžadují a už 
průběžně je v požadované struktuře zajišťovat.

http://www.rrajm.cz/fmp/ke-stazeni/
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Doložení min. dvou osobních setkání společného personálu
• Dokládá se pouze v případě, že bylo v žádosti o dotaci zaškrtnuto pole „Společný personál“ 

(část 4.4)

• Dokládají se:

o Prezenční listiny

o Zápisy z jednání

o Fotografie atd.

Doložení společného financování
• Dokládá se pouze v případě, že bylo v žádosti o dotaci zaškrtnuto pole „Společné 

financování projektu“ (část 4.3)

• Částka o min. výši 500 EUR musí být převedena na účet žadatele před ukončením projektu

UPOZORNĚNÍ: DOLOŽENÍ SPLNĚNÍ MIN. BODU 4.3 NEBO 4.4 ŽÁDOSTI O 
DOTACI JE NEZBYTNÉ!
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Termíny kontrol závěrečné zprávy a vyúčtování

1. Odevzdání závěrečné zprávy, vyúčtování a všech příloh: viz smlouva o 
financování (datum ukončení projektu = datum předložení závěrečné 
zprávy)

2. Kontrola všech dokladů Správcem (=RRAJM) do 60 kalendářních dnů od 
jejich předložení (přerušení běhu lhůty v případě nedostatků):

o První výzva k doplnění: 15 kalendářních dnů od odeslání výzvy

o Druhá výzva k doplnění: 10 kalendářních dnů od odeslání výzvy

----------------------------------------------------------------------------------------

U 5% vzorku provede věcnou a finanční kontrolu Centrum pro regionální 
rozvoj
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Děkuji za pozornost

Lenka Kudlová

lenka.kudlova@rrajm.cz

541 212 125, kl. 126
www.rrajm.cz

www.rrajm.cz

mailto:lenka.kudlova@rrajm.cz
http://www.rrajm.cz/

