Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu
P.č.

Názov aktivity

Skupina aktivít
V rámci dopytovo orientovaných
projektov "Wifi pre Teba" su
definované ako oprávnené iba
hlavné aktivity. Podporné aktivity
sú neoprávnené a minimálny
rozsah podporných aktivít je
prijímateľ povinný hradiť z
vlastných zdrojov (napr. riadenie
projektu alebo publicita v zmysle
Manuálu pre informovanie a
komunikáciu).

Pre projekt "Wifi pre Teba" je definovaný iba názov aktivity "Nákup HW a krabicového softvéru".

Skupina výdavkov

Uvádza sa skupina výdavkou v
súlade s Príručkou oprávnenosti
výdavkov prioritnej osi 7
Informačná spoločnosť OPII
(príloha PpŽ - dopytovo
orientované projekty „Wifi pre
Teba“). V prípade potreby iných
oprávnených skupín výdavkov je
prijímateľ oprávnený použiť
skupiny výdavkov v zmysle PpŽ.
Odporúčame žiadateľovi NFP
zadefinovať skupinu výdavkov v
podrobnom rozpočte podľa
interných účtovných smerníc a
zvyklostí žiadateľa.

Názov výdavku

MJ

Uvádza sa konkrétny názov výdavku.

Uvádzajú sa
názvy alebo
skratky reálnych
a merateľných
merných
jednotiek. Nie je
povolené
používať mernú
jednotku projekt.

Jednotkov
á cena bez
DPH (v
EUR)

Počet jednotiek

Spolu s DPH (v EUR)

Uvádza sa cena
Uvádza sa počet jednotiek
Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH
za mernú
týkajúci sa daného výdavku v a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak
jednotku bez DPH celých číslach bez
zahŕňa oprávnené aj neoprávnené
stanovená s
desatinných miest.
výdavky.
presnosťou na
max. 4 desatinné
miesta.

Hodnota NFP
Intenzita
(v EUR)
pomoci (v %)

Oprávnený
výdavok (v EUR)

Neoprávnený
výdavok (v EUR)

Výdavky, ktoré spĺňajú
podmienky oprávnenosti
v zmysle príslušnej výzvy,
t.j. tie, ktoré bezprostredne
súvisia s realizáciou
projektu.

Výdavky, ktoré nie sú v
súlade s podmienkami
oprávnenosti výdavkov podľa
Príručky oprávnenosti
výdavkov prioritnej osi 7
Informačná spoločnosť OPII
pre dopytovo orientované
projekty „Wifi pre Teba“
(príloha PpŽ) a teda na ich
úhradu nemôže byť
poskytnutý NFP.

Intenzita pomoci je
vyjadrená ako podiel
NFP k celkovým
oprávneným
výdavkom projektu,
vyjadruje sa v % a jej
maximálna výška je
určená vo výzve.
Uvádza sa v
zaokrúhlení na 3
desatinné miesta.

Výška NFP je daná
súčinom intenzity
pomoci a výšky
oprávnených
výdavkov. Hodnoty sa
zaokrúhľujú na dve
desatinné miesta.
Maximálna výška
NFP je určená vo
výzve.

Komentár

Nákup HW a krabicového softvéru

1 Hlavná

Nákup HW a krabicového softvéru

022 - Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí

Externý Access Point

ks

1250,00

9

13 500,00

13 500,00

0,00

95,00%

12 825,00

Výdavok v sebe zahŕňa všetky náklady, ktoré sú
nevyhnutné k obstaraniu, t. z. HW, SW, licencie,
inštalácia a konfigurácia prístupového bodu.
Výdavok bude financovaný do výšky víťaznej
ponuky na základe schválenej administratívnej
finančnej kontroly verejného obstarávania.

2 Hlavná

Nákup HW a krabicového softvéru

022 - Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí

Interný Access Point

ks

833,3334

1

1 000,00

1 000,00

0,00

95,00%

950,00

Výdavok v sebe zahŕňa všetky náklady, ktoré sú
nevyhnutné k obstaraniu, t. z. HW, SW, licencie,
inštalácia a konfigurácia prístupového bodu.
Výdavok bude financovaný do výšky víťaznej
ponuky na základe schválenej administratívnej
finančnej kontroly verejného obstarávania.

14 500,00

14 500,00

0,00

SPOLU

13 775,00

