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Jednorazové platby



Pracovné balíky



Pravidlá financovania – logický diagram

Projekt

WP 3 „Názov“WP 2 „Názov“WP1 - Riadenie

Bez špecifických aktivít

Paušálna suma do max 
20% celkového 

rozpočtu
WP3 SPOLU

Aktivita 3.1 - rozpočet
Aktivita 3.2 - rozpočet
Aktivita 3.3 - rozpočet

Aktivita 2.1 - rozpočet
Aktivita 2.2 - rozpočet
Aktivita 2.3 - rozpočet

WP2 SPOLU



Riadenie projektu

• Riadenie sa vzťahuje na všetky pracovné balíky

• Sledovanie realizácie projektu: čo, kto, ako, kedy

• Riadenie rozpočtu, harmonogram

• Riadenie rizík

• Inkluzívny prístup

• Využívanie digitálnych nástrojov

• Environmentálne udržateľný prístup

Aktivity: personálne náklady 

na administratívnych 

zamestnancov, koordinačné 

stretnutia projektového tímu, 

diseminácia (vývoj, 

produkcia, publikácia), web 

projektu (vývoj, udržiavanie), 

nákup potrebného 

vybavenia, prevádzkové 

náklady...



Rozpočet WP

• Čím prispeje „účel“ daného WP k celkovému cieľu projektu – neopakujte
už povedané, vyhýbajte sa „vate“

• Výstupy/výsledky – buďte konkrétni: napr. ak metodika → rozsah,
jazyk(y), stručný popis. Pozor! Dohodnite s partnermi „vlastníctvo“
(najmä v prípade SW)

• Dohoda/zmluva – príprava ešte PRED podaním žiadosti

• Indikátory

• Rozdelenie úloh: vedúci partner, ostatní. Pozor na primeranosť rozdelenia
úloh!

• Ako ste dospeli k nákladom na jednotlivé WP



Rozpočet 

• Aj keď hovoríme o „kvalifikovanom odhade“, musí byť dostatočne podrobný na
posúdenie efektívnosti – nestačí „deklarovať“, že rozpočet je efektívny

• Aj keď neexistujú „rozpočtové kategórie“ - ako ste dospeli k sume: mzdové
náklady v organizácii, prieskumy trhu, legislatíva...

• Zachovajte konzistentnosť medzi „opisom“ aktivít a nákladmi

• Pozor na to, aby sa náklady na jednotlivé aktivity neprekrývali

• Program nie je nadradený legislatíve (t. j. každý partner rešpektuje vlastné
národné pravidlá – napr. Zákonník práce, Zákon o cestovných náhradách...)

• Pozor na subdodávky – jasne vyčleniť v opise





Možné scenáre 

• Vypracovali sme podrobný rozpočet, ale nevychádza nám to presne na 
danú jednorazovú sumu. Čo teraz? Uvažujte o pridaní aktivity/aktivít –
viete pridať (výstupy, vzdelávacie podujatia, účastníkov)? Alebo ubrať? 
(pozor na dosiahnutie cieľa/cieľov!)

• Čo všetko sa chápe ako „subdodávka“? Výrobok, tovar, služba, ktorý vám
na základe zmluvy dodá tretia strana, napr. grafické služby, tlač
materiálov, preklady a korektúry, vývoj webu, videografia...

• Čo nesmie byť subdodávkou? Riadenie projektu, vývoj výstupov (napr. 
vypracovanie štúdie)...



Ďakujem za 
pozornosť.
alexandra.junaskova@saaic.sk

mailto:alexandra.junaskova@saaic.sk
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