
                                                                            
 

 
 

GRANTOVÁ SMLOUVA pro: 
 
 

PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO  
 

v rámci Programu celoživotního učení1 
 

SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2011-001 
 

Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, 
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 
IČ: 61386839 
 
dále jen „Národní agentura" nebo „NA“ zastoupená pro účely podpisu této smlouvy 
ředitelkou 
Ing. Ivou Tatarkovou 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Název instituce: Kraj Vysočina 
Adresa instituce: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČ: 70 89 07 49  
 
 
dále pouze „příjemce“ zastoupený pro účely podpisu této smlouvy hejtmanem kraje                 
MUDr. Jiřím Běhounkem 
 
 
na straně druhé 
 
 

 
 

                                                           
1  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006, kterým se zavádí akční 

program v oblasti celoživotního učení, zveřejněné v Úředním věstníku EU č. L327/45 dne 24.11.2006. 
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SJEDNALI 
 
Zvláštní podmínky, Všeobecné podmínky a tyto Přílohy: 
 
Příloha I Žádost o grant (není vložena) 
Příloha II Schválený rozpočet 
Příloha III Závěrečná zpráva – zveřejněná na internetových stránkách www.naep.cz 

v sekci Comenius/Dokumenty a formuláře 
Příloha IV Pravidla pro výpočet konečné výše grantu 
Příloha V  Průběžná zpráva – zveřejněná na internetových stránkách www.naep.cz 

v sekci Comenius/Dokumenty a formuláře 
Příloha VI Seznam schválených partnerských institucí 
Příloha VII Souhrnná informace o projektu – zaslat zpět NA do 30.9.2011 
 
které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „smlouva“). 
 
Ustanovení Zvláštních podmínek mají přednost před ustanoveními ostatních částí smlouvy. 
 
Všeobecné podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách www.naep.cz v sekci 
Comenius/Dokumenty a formuláře. 
 
Ustanovení Všeobecných podmínek mají přednost před ustanoveními v Přílohách. 
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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

 

ČLÁNEK I – ÚČEL GRANTU 
I.1 Národní agentura rozhodla o poskytnutí grantu příjemci na Partnerství Comenius Regio 

(dále jen „akce“), který je součástí Programu celoživotního učení.  

I.2 Příjemce přijímá grant za podmínek stanovených v této smlouvě a zavazuje se vynaložit 
veškeré úsilí, aby provedl akci popsanou v Příloze I, s výjimkou případů vyšší moci. 

 

ČLÁNEK II – DOBA PLATNOSTI 
II.1 Tato smlouva  nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední z obou smluvních stran. 

II.2 Akce se uskuteční od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2013, včetně obou těchto dnů. 

 

ČLÁNEK III – FINANCOVÁNÍ AKCE 
III.1  Národní agentura poskytne příspěvek na financování nákladů na akci v maximální výši 
22 587,50 EUR, vypočtené na základě schváleného rozpočtu uvedeného v Příloze II této 
Grantové smlouvy. Příspěvek se skládá z: 

a) 

-  17 000 EUR na realizaci minimálně 24 mezinárodních mobilit 

b) 

-  5 587,50 EUR na podporu dodatečných (nemobilitních) projektových nákladů 
týkajících se mzdových nákladů, vybavení, subdodávek a dalších přímých nákladů. 

 

III.2 Skutečná konečná výše každé položky Článku III.1 se určuje podle těchto pravidel: 

a) příspěvek na mobilitu: 

- příspěvek na financování realizace minimálního počtu mezinárodních mobilit bude 
udělen jako paušální částka na základě dokladů o jejich uskutečnění; konečná výše 
této části grantu bude určena v souladu s pravidly uvedenými v Příloze IV; 

b)  příspěvek na dodatečné (nemobilitní) aktivity: 

- příspěvek na dodatečné projektové náklady se určí na základě skutečně vzniklých 
nákladů.  

 NA poskytne příspěvek na dodatečné projektové náklady: 

- buď do výše 75% souhrnných skutečných uznatelných nákladů vzniklých v rámci 
kapitol mzdové náklady, vybavení, subdodávky a další přímé náklady 

- nebo maximálně do výše uvedené v Článku III.1.b 

podle toho, která z daných částek bude nižší. 

 

III.3 Jakékoliv jiné náklady spojené s akcí nebo vzniklé z akce včetně nepřímých nákladů 
ponese příjemce.   
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III.4 Odchylně od Článku 13 Všeobecných podmínek může příjemce při realizaci akce 
upravit rozdělení uznatelných nákladů v rámci schváleného rozpočtu uvedeného 
v Příloze II převodem mezi kapitolami mzdové náklady, vybavení, subdodávky a další 
náklady, pokud tato úprava výdajů neovlivní realizaci akce a převod mezi kapitolami 
nepřesáhne žádným směrem 10 % uznatelných nákladů. 

III.5 Není dovolen žádný převod mezi částkami uvedenými v Článcích III.1.a a III.1.b. 

 

ČLÁNEK IV – PLATEBNÍ PODMÍNKY 
IV.1  Platba zálohy 

Ve lhůtě 45 kalendářních dnů po nabytí platnosti této smlouvy obdrží příjemce platbu 
zálohy ve výši 18 070 EUR, odpovídající 80 % z celkové maximální výše grantu 
stanovené v Článku III.1. 

IV.2  Platba doplatku 

Ve lhůtě 60 kalendářních dnů po datu ukončení akce určeném v Článku II.2, nejpozději 
však do 30. září 2013, zašle příjemce Národní agentuře Závěrečnou zprávu 
vypracovanou podle vzoru uvedeného v Příloze III. Tato zpráva bude považována za 
žádost příjemce o platbu doplatku grantu. 

NA může vyzvat příjemce, aby kromě Závěrečné zprávy předložil také doklady o cestě 
a pobytu v zahraničí za každého účastníka mezinárodní mobility: 

- jízdenky a/nebo palubní vstupenky  

- potvrzení o účasti vydané hostitelskou organizací. 

Kromě Závěrečné zprávy může NA vyžádat od příjemce grantu také předložení dokladů 
ke všem výdajům v kapitolách mzdové náklady, vybavení, subdodávky a další přímé 
náklady: 

- pracovní výkazy a výplatní pásky k prokázání mzdových nákladů 

- faktury, stvrzenky, doklady o platbě nebo doklady o poskytnutých službách a 
souvisejících nákladech 

Veškeré částky v Závěrečné zprávě budou uvedeny v EUR. Za tímto účelem převede 
příjemce jakékoliv skutečné náklady na EUR, a to dle směnného kurzu stanoveného 
Komerční bankou v den, kdy Národní agentura provedla platbu zálohy. 

NA má 45 kalendářních dnů na schválení nebo odmítnutí Závěrečné zprávy včetně 
jakýchkoliv podkladů. Běh této lhůty se přerušuje, pokud NA požaduje od příjemce 
další doklady nebo informace. V tomto případě má příjemce 30 kalendářních dnů na 
předložení dalších dokladů nebo informací. 

NA může dočasně přerušit lhůtu pro platbu v souladu s procedurou v článku 16.2 
Všeobecných podmínek. 

Do 45 kalendářních dnů od schválení závěrečné zprávy Národní agentura písemně 
vyrozumí příjemce o celkové výši grantu a vystaví příjemci doplatek grantu nebo předá 
výzvu k vrácení dlužné částky. 

 

IV.3 Pro předkládání zpráv použije příjemce informační nástroje, které požaduje Národní 
agentura a Komise v souladu s instrukcemi, které budou za tímto účelem poskytnuty. 
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ČLÁNEK V – BANKOVNÍ ÚČET 
Platby grantu se hradí příjemci v EUR na bankovní účet příjemce uvedený níže: 

 

Název banky: Volksbank CZ, a.s. 

Adresa pobočky banky: Benešova 15, 586 01 Jihlava 

Přesný název majitele účtu: Kraj Vysočina 

Měna, ve které je účet veden: CZK 

Číslo účtu: 4200294734/6800 

IBAN: CZ90 6800 0000 0042 0029 4734 

SWIFT (pouze u účtů vedených v EUR): - 

Smlouva číslo: COM-REG-2011-001 

 

Platby uskutečněné NA na tento bankovní účet musí být jednoznačně identifikovatelné. 
 

ČLÁNEK VI – ŠÍŘENÍ INFORMACÍ 
Příjemce je povinen vložit informace o postupu a výsledcích projektu do databáze EST 
(European Shared Treasure) na webových stránkách http://est.dzs.cz/.  

Podmínkou pro schválení Závěrečně zprávy je vložení dat do databáze nejpozději do 30. září 
2013. 
 

ČLÁNEK VII  - SPRÁVNÍ  USTANOVENÍ 
Veškerá sdělení týkající se této smlouvy se podávají písemně s uvedením čísla smlouvy a 
zasílají se Národní agentuře na adresu uvedenou na první straně této smlouvy nebo Národní 
agenturou určenému pracovníkovi pověřenému aktivitou Partnerství Comenius Regio. 
 

ČLÁNEK VIII – ROZHODNÉ PRÁVO 
Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními této smlouvy, platnými právními předpisy EU 
a, podpůrně, právem České republiky. Národní agentura a příjemce mohou zahájit soudní 
řízení ve vztahu k rozhodnutím, nebo porušením povinností druhé smluvní strany za použití 
příslušných ustanovení této smlouvy a jejího plnění před občanskoprávním soudem České 
republiky příslušným podle občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
ČLÁNEK IX – OCHRANA ÚDAJŮ 
 
IX.1 Veškeré osobní údaje obsažené ve smlouvě se zpracovávají v souladu s: 

- národními právními předpisy, pokud je zpracovává Národní agentura, zejména 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a 
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- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2012 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a EU institucemi a o 
volném pohybu těchto údajů.  

  
IX.2 Tyto údaje zpracovává Národní agentura a Komise, a to výhradně v souvislosti 

s plněním této smlouvy a na ni navazujících činností, tím není dotčena možnost údaje 
postoupit orgánům státní správy, které jsou v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy ČR oprávněny poskytnutí takových údajů požadovat, orgánům odpovědným 
v souladu s právními předpisy Společenství za kontroly a audit, službám vnitřního 
auditu, Evropskému účetnímu dvoru, Výboru pro finanční nepřesnosti a/nebo 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro účely ochrany finančních 
zájmů EU. 

 
IX.3 Příjemce může na základě písemné žádosti získat přístup ke svým osobním údajům 

a případně opravit informace, které jsou nesprávné nebo neúplné. Příjemce musí 
adresovat otázky týkající se zpracování jeho osobních údajů Národní agentuře. 
Příjemce může podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů v souvislosti s použitím svých údajů ze strany Národní 
agentury, nebo k Evropskému inspektoru ochrany údajů v souvislosti s použitím jeho 
údajů ze strany Komise. 

 

ČLÁNEK X – DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
X.1.  Na tuto smlouvu se nevztahují následující články Všeobecných podmínek (na 

www.naep.cz) : 14.3, 14.6, 15.2, 16.1 a 16.4. 
 
X.2.  Příjemce respektuje požadavek stanovený ve Výzvě 2011 k předkládání návrhů, že 

akce není podpořena žádným jiným grantem z rozpočtu EU. V případě nesplnění 
tohoto požadavku si Národní agentura vyhrazuje právo ukončit platnost této smlouvy 
za použití Článku 11.2 (g) a uplatnit sankce podle Článku 12 Všeobecných podmínek 
(na www.naep.cz). 

 
X.3.  Příjemce uvede v každém produktu nebo materiálu vytvořeném s podporou grantu a ve 

všech zveřejňovaných dokumentech, prohlášeních a rozhovorech týkajících se akce 
informaci o tom, že obdržel grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení. 
Veškeré grafické materiály budou vyrobeny v souladu s Pravidly užívání označení pro 
smluvní strany stanovenými Komisí na webové stránce: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html. 

 
 Za touto informací bude následovat prohlášení o vyloučení odpovědnosti, v němž 

příjemce uvede, že za obsah publikace ručí výhradně vydavatel a že Komise 
neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací. 

 
X.4. Nejpozději do 30. 6. 2012 příjemce zašle NA Průběžnou zprávu na dle vzoru 

uvedeného v Příloze V. 
 

                                                           
2 S dotazy na používání Nařízení (EK) č. 45/2001 se obracejte na Evropského inspektora ochrany údajů 

(http://edps.europa.eu)   
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X.5. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 20. 9. 2011 
usnesením č. ………/05/2011/ZK. 

 
 

PODPISY 
 
Za příjemce Za Národní agenturu 
MUDr. Jiří Běhounek Ing. Iva Tatarková 
 
 
 
Podpis 

 
 
 
Podpis 

V ……………….….dne………………… V Praze, dne  
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SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2011-001 
 

 
 
Tato instituce souhlasí s tím, že se stane místním partnerem této grantové smlouvy a že 
přijímá související práva i povinnosti. 
 
 
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola 
 
Adresa: Školní 764, 396 27 Humpolec 
IČ:   62 54 00 50 
 
 
Zastoupená: Mgr. Otakar Březina, ředitel 
 
Podpis 
 
 
V _________, dne ______________ 
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SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2011-001 
 

 
 
Tato instituce souhlasí s tím, že se stane místním partnerem této grantové smlouvy a že 
přijímá související práva i povinnosti. 
 
 
Střední škola technická Žďár nad Sázavou 
 
Adresa: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou 
IČ:   00 22 61 06 
 
 
Zastoupená: Ing. Josef Crha, ředitel 
 
Podpis 
 
 
V _________, dne ______________ 
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SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2011-001 

 
 
 
Tato instituce souhlasí s tím, že se stane místním partnerem této grantové smlouvy a že 
přijímá související práva i povinnosti. 
 
 
Střední škola stavební Jihlava 
 
Adresa: Žižkova 20, 586 01 Jihlava 
IČ:   60 54 52 67 
 
 
Zastoupená: PhDr. Pavel Toman, ředitel 
 
Podpis 
 
 
V _________, dne ______________ 
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SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2011-001 
 

 
 
Tato instituce souhlasí s tím, že se stane místním partnerem této grantové smlouvy a že 
přijímá související práva i povinnosti. 
 
 
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 
středisko služeb školám, příspěvková organizace 
 
Adresa: Žižkova 20, 586 01 Jihlava 
IČ:   75 14 03 49 
 
 
Zastoupená: Mgr. Roman Křivánek, ředitel 
 
Podpis 
 
 
V _________, dne ______________ 
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SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2011-001 
 

 
 
Tato instituce souhlasí s tím, že se stane místním partnerem této grantové smlouvy a že 
přijímá související práva i povinnosti. 
 
 
Krajská hospodářská komora kraje Vysočina 
 
Adresa: Benešova 13, 586 01 Jihlava 
IČ:   48 91 08 05 
 
 
Zastoupená: JUDr. Rostislav Dvořák, předseda 
 
Podpis 
 
 
V _________, dne ______________ 
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PŘÍLOHA II 

 
SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2011-001  

Schválený rozpočet 
 

 

 Uznatelné náklady 

Druh mobility 
- COM-24M-L (minimálně 12 mobilit) – dlouhá vzdálenost 

 

 

A. Paušální částka na mobility 
 

17 000 

 

 

Mzdové náklady 1 800 

Subdodávky 4 100 

Vybavení 300 

Další přímé náklady 1 250 
B. Celkové dodatečné projektové náklady

 7 450 

 
Celkové projektové náklady 

(A+B) 24 450 

 
Celková výše grantu (A+max. 75% B*) 
 22 587,50 
 
 
 
 
* NA poskytne příspěvek k dodatečným projektovým nákladům do výše 75% skutečných uznatelných 
nákladů vzniklých v kapitolách mzdové náklady, vybavení, subdodávky a ostatní přímé náklady a výše 
příspěvku je zároveň limitována max. částkou uvedenou v článku III.1.b. podle toho, jaká z těchto částek 
je nižší. 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 



PŘÍLOHA IV 

Pravidla pro výpočet konečné výše grantu 

 

Celková výše grantu 
Celková výše grantu uvedená v článku III.1 Grantové smlouvy bude poskytnuta při splnění 
následujících podmínek: 

1. Realizace aktivit - závěrečná zpráva poskytuje dostatek informací o realizaci aktivit, 
mobilit a výstupů plánovaných v Žádosti o grant (Příloha I) nebo odpovídajících aktivit, 
mobilit nebo výstupů zaměřených na dosažení cílů partnerství 

2. Realizace uznatelných a relevantních mobilit - příjemce uskutečnil alespoň minimální 
počet mezinárodních mobilit uvedených v článku III.1 Grantové smlouvy. Činnosti 
v rámci mobility jsou uznatelné podle definice v této příloze a musí být relevantní pro 
příslušné partnerství 

3. Uznatelné výdaje - příjemce předložil dostatečné důkazy o všech výdajích v kapitole 
„Dodatečné náklady projektu“. Vykazované náklady/výdaje plně splňují kritéria 
uznatelnosti 

Pozn. Národní agentura rozhodne, zda předložené informace a doklady jsou dostatečné a 
přijatelné. 

 

 

Snížení grantu 
V níže uvedených případech bude maximální částka grantu uvedená v článku III.1 Grantové 
smlouvy snížena: 

Vykazované aktivity, mobility a výsledky neodpovídají těm, které byly předloženy 
v Žádosti o grant (Příloha I)) a/nebo nejsou relevantní ve vztahu k dotčenému 
Partnerství.  Konečná výše grantu bude nulová a Národní agentuře bude vrácena v plné výši 
záloha vyplacená příjemci. 

• Nebyl uskutečněn požadovaný minimální počet uznatelných a relevantních mobilit 
stanovený v článku III.1 Grantové smlouvy. Za každou neuskutečněnou nebo neuznanou 
mobilitu sníží Národní agentura grant o částku, která odhadem odpovídá jedné mobilitě 

Příklad: . Národní agentura sníží částku grantu podle konečného počtu uznaných mezinárodních 
mobilit, jak je uvedeno na příkladu: 

  
Výše grantu: 12 000 €  
Minimální požadovaný počet mobilit: 12 
Odhadovaná částka na jednu mobilitu: 1 000 € (12 000 € děleno 12) 
Počet vykázaných způsobilých mobilit: 10 
Konečná výše grantu: 10 000 € (12 000 € – 2 x 1 000 €) 

 
 
• Vykazované náklady projektu nesplňují kritéria uznatelnosti buď pro nedostatečné 

doklady k výdajům, nebo protože nesplňují pravidla uznatelnosti stanovená ve 
Všeobecných podmínkách této grantové smlouvy. Národní agentura stanoví konečnou 
výši grantu pouze na základě vykazovaných uznatelných výdajů. V případě neuznatelných výdajů 
může být doplatek snížen nebo může být vyžádána (zcela nebo částečně) platba zálohy. 
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• Vykazované náklady projektu jsou nižší než očekávané. Národní agentura stanoví konečnou 
výši grantu podle realizovaných uznatelných nákladů. V případě nižších výdajů může být 
doplatek snížen nebo může být vyžádáno (zcela nebo částečně) vrácení platby zálohy 

• Vykazovaný zisk. Výše grantu je limitována částkou nutnou na pokrytí nákladů spojených 
s aktivitami a nesmí v žádném případě vytvářet pro příjemce zisk. Jakýkoliv vytvořený zisk 
povede k adekvátnímu ponížení grantu. Tato podmínka se vztahuje pouze na dodatečné 
projektové náklady 

 

 

Definice mezinárodní mobility 
Pro účely této smlouvy se použijí následující definice:  

• Mobilitou se rozumí zahraniční cesta uskutečněná v rámci Partnerství Comenius 
Regio do schválené partnerské instituce (viz příloha VI) nebo na akci či setkání 
významné pro projektové aktivity a nezbytné pro jeho úspěch.  

• Jedna zpáteční cesta jedné osoby se považuje za jednu mobilitu. 

• Stejná osoba může v době trvání partnerství uskutečnit více mobilit. 

• Pokud dojde během téže zpáteční cesty k návštěvě několika zemí, považuje se za 
jednu mobilitu. 

• Není stanovena minimální nebo maximální délka mobility. 

• Pro výpočet minimálního počtu mobilit budou zohledněny pouze mezinárodní 
mobility (tj. cesty do zahraničí). „Vnitrostátní“ mobilita do nebo ze zámořských zemí 
a teritorií3 a ultraperiferních regionů EU4 se také považuje za mezinárodní mobilitu, 
např. mobilita příjemce z Francie na Martinik. 

 

 

Uznatelná mobilita 
Ve fázi předložení závěrečné zprávy budou mobility považované za uznatelné, pokud budou 
splněny následující podmínky: 

• Mobility byly uskutečněny k partnerským institucím schváleným k financování 
v rámci téhož partnerství nebo na akci či setkání významné pro projektové aktivity 
nebo nezbytné pro jeho úspěch.  

• Mobility uskutečnili:  

o Zaměstnanci nebo zástupci zapojených organizací. 

o Pedagogičtí pracovníci škol v zúčastněném regionu, kteří nejsou zaměstnáni 
v některé ze zapojených škol, se mohou zúčastnit mobility, pokud je spojena 
s projektovými aktivitami a má předběžný písemný souhlas NA. 

                                                           
3 Rozhodnutí Rady o přidružení zámořských území, 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001, Úř. věst. L 314/1 

4  Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana, Réunion, Azory, Madeira 
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o Zaměstnanci organizací, které nejsou přímo zapojeny do projektových aktivit, 
ale jsou důležité pro úspěch projektu, se mohou zúčastnit mobility 
s předchozím písemným souhlasem NA. 

o Osoby doprovázející osoby se speciálními potřebami, které se zúčastní 
mobility v rámci projektu. 

• Mobility se uskutečnily v době platnosti smlouvy stanovené v článku II.2 Grantové 
smlouvy. 

 

 

Relevantní mobilita 
Vedle splnění kritéria znatelnosti musí být uskutečněné mobility rovněž relevantní ve vztahu 
k danému partnerství. Ve své závěrečné zprávě musí příjemce uvést cíle, aktivity a výsledky 
každé mobility uskutečněné jednotlivci nebo skupinami. Ze zprávy by mělo být zřejmé, jak se 
aktivity vykonané během mobilit vztahují k naplnění cílů partnerství. 

 

 

Snížení minimálního počtu mobilit 
Plánuje-li instituce mobility zahrnující osoby se speciálními potřebami5, může požádat NA o 
snížení minimálního počtu mobilit odpovídajících přidělenému grantu. Účelem je poskytnout 
finanční prostředky na konkrétní vyšší náklady spojené s účastí osob se speciálními 
potřebami. 

O toto snížení může příjemce požádat buď před vydáním grantové smlouvy, nebo během 
platnosti projektu definovaném v článku II.2. smlouvy Musí tak učinit písemnou žádostí 
k Národní agentuře ještě před uskutečněním daných mobilit. Národní agentura oznámí své 
rozhodnutí písemně a může souhlasit se snížením minimálního počtu mobilit až o 50 %. Aby 
bylo možné požádat o snížení, musí instituce poskytnout tyto informace: 

• Podrobné údaje o druhu speciálních potřeb, se kterými souvisejí zvýšené náklady 
• Podrobné údaje o zvýšených nákladech 

• Počet mobilit, které může instituce provést s přidělenými finančními prostředky  

Stejná možnost snížení platí i pro mobility, které zahrnují cesty do a/nebo z zámořských zemí 
a teritorií nebo se týká ultraperiferních regionů EU6. Pokud instituce plánuje takové mobility, 
může požádat o snížení tak, že uvede následující údaje: 

• Podrobné údaje o plánované mobilitě a souvisejících cestovních nákladech 

• Počet mobilit, které může instituce provést s finančními prostředky, které má k 
dispozici 

 

 

                                                           
5 Termín „speciální potřeby“ má označovat speciální potřeby v oblasti učení, chování, zdraví a fyzického stavu  

6 Viz poznámky pod čarou 1 a 2 
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Výjimečné případy 
Ve výjimečných případech, které nejsou pokryty výše uvedenými požadavky, rozhodne 
Národní agentura o konečné výši grantu na základě podkladů předložených příjemcem. 

 

 

Uznatelnost nákladů 
Všeobecná pravidla týkající se uznatelnosti nákladů jsou uvedena v článku 14 Všeobecných 
podmínek této grantové smlouvy. 

Kromě těchto Všeobecných podmínek platí pro granty v rámci aktivity Partnerství Comenius 
Regio následující podmínky: 

• Na mzdové náklady vzniklé v souvislosti s realizací projektu se vztahují pravidla 
uznatelnosti nákladů zmíněná ve článku 14.2 Všeobecných podmínek a v Příručce pro 
žadatele 2011, část 4 F. 

• Náklady na subdodávky mohou být financovány až do výše 30 % celkových 
uznatelných nákladů na projekt včetně paušálu na mobility. 

• Náklady na vybavení mohou být financovány maximálně do výše 10 % celkových 
uznatelných nákladů na projekt včetně paušálu na mobility. Náklady na vybavení musí 
být odepisovány v souladu s pravidly uvedenými v článku 14.2 Všeobecných 
podmínek. 

• Převody jsou povoleny mezi kapitolami mzdové náklady, vybavení, subdodávky a 
další náklady, jak je uvedeno v Příloze II Comenius Regio grantové smlouvy, za 
podmínky, že výše převáděné částky nepřesáhne 10% částky každé kapitoly 
uznatelných nákladů, ze které / do které se prostředky přesouvají.  

 
• Nepřímé náklady nejsou uznatelné pro financování z rozpočtu Comenius Regio. 

Nepřímé náklady jsou ty, které nelze zařadit do specifických nákladů přímo 
souvisejících s prováděním projektových aktivit a které ani účetní systém příjemce za 
tyto náklady nepovažuje.  
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PŘÍLOHA VI 

Seznam schválených partnerských institucí 

 
 

Kraj Vysočina (Česká republika) - úřad 

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola (Česká republika) - škola 

Střední škola technická Žďár nad Sázavou (Česká republika) - škola 

Střední škola stavební Jihlava (Česká republika) - škola 

Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 
středisko služeb školám, příspěvková organizace (Česká republika) - další instituce 

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina (Česká republika) - další instituce 

 
 

Région Champagne-Ardenne (Francie) - úřad 

Lycée François Bazin (Francie) - škola 

Lycée Val Moré (Francie) - škola 

Lycée François Arago (Francie) - škola 

Les Compagnons du Devoir (Francie) - další instituce 

Mission Locale pour la jeunesse de Reims (Francie) - další instituce 

Rectorat de Reims (Francie) - další instituce 
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