
Příloha č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu 

 

 

Maximální a doporučené limity nákladů 

Příspěvek na volnočasové aktivity v rámci jednoho farního sboru je určen smlouvou, max. 

však 84 000 Kč. Doporučené čerpání příspěvku je 12 000 Kč/měsíc v rámci těchto 

doporučených limitů: 

Mzdové náklady 

- mzdové náklady (obvykle DPP x DPČ mezi farním sborem a pracovníkem), smluvní 

odměna  

- vedoucí pracovník volnočasových aktivit – 250 Kč čistého/hod 

- pomocný pracovník volnočasových aktivit – 150 Kč čistého/hod 

- doklady k vyúčtování – smlouva, výkaz práce, doklad o výplatě mzdy (odměny) aj. 

Materiální vybavení a pomůcky 

- nutné vybavení (např. koberec, drobný nábytek, hračky, audiovizuální technika aj.) 

- nutné pomůcky (např. výtvarné a kreslící potřeby, sportovní pomůcky a vybavení) 

- doporučené náklady na materiální vybavení a pomůcky jsou do 20 % z celkového příspěvku 

- doklady k vyúčtování – kopie účetních dokladů aj. 

Provozní a režijní náklady  

- náklady na energie, vodu, úklid, odpady, pohonné hmoty aj. 

- provozní a režijní náklady mohou být uplatněny ve výši max. 15 % z celkového příspěvku 

- tyto náklady se neprokazují účetními doklady, žadatel pouze čestně prohlásí, že mu tyto 

náklady vznikly a uvede jejich výši požadovanou k proplacení 

Individuální volnočasové aktivity 

- např. placená výtvarná škola, sportovní klub, zájmové vzdělávání  

- náklady na jednu osobu – 1 000 Kč/měsíc 

- doklady k vyúčtování – kopie dokladu o úhradě školy, kroužku, kopie účetních dokladů o 

nákupu pomůcek, jízdného aj. 

Jednorázové volnočasové aktivity 

- např. výlety do ZOO, hrady a zámky, koncerty aj.  

- podpora pouze jedné jednorázové akce není možná, předpokládá se realizace více akcí, 

- náklady na jednu osobu – 1 000 Kč/měsíc 

- doklady k vyúčtování – kopie vstupenek, účtenky za stravu a jízdné aj. 

Tábory a pobyty 

- např. letní tábory, příměstské tábory, pobyty pro maminky s dětmi, víkendové pobyty aj. 

- náklady na jednu osobu – 3 000 Kč/měsíc 

- doklady k vyúčtování – kopie dokladů o úhradě táboru/pobytu, kopie účetních dokladů o 

nákupu nutného vybavení, jízdného aj. 

Volnočasové aktivity jsou natolik různorodé, že výše uvedený výčet podporovaných opatření 

a jejich nákladů je pouze ilustrativní. Je možné realizovat i jiné aktivity naplňující stanovený 

účel. 


