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Finančné a percentuálne limity1 s väzbou na priame výdavky (hlavné aktivity projektu)  

Oprávnený výdavok Finančný/percentuálny limit 

nákup pozemkov max. 10 % celkových priamych oprávnených výdavkov projektu 

cestovné náhrady na ubytovanie2 

max. 80,- EUR/osoba/noc za ubytovanie na území SR 

130,- EUR/osoba/noc za ubytovanie v zahraničí 

 

 

Finančné a percentuálne limity3 s väzbou na nepriame výdavky (podporné aktivity projektu) 

nepriame výdavky4 

Percentuálny limit 

max. 10 % celkových priamych oprávnených výdavkov projektu 

 

                                                                 
1 Všetky limity s väzbou na priame výdavky, okrem finančných limitov (ďalej aj „FL“) pre cestovné náhrady na ubytovanie, sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). 
2 Týmto nie je dotknutá povinnosť prijímateľa dodržať vlastné interné predpisy organizácie, ak stanovujú nižší cenový limit pre cestovné náhrady preukázaných výdavkov na ubytovanie na území SR a v zahraničí. 
3 Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky (okrem FL pre osobné výdavky/riadenie projektu – interné, pre ktoré nie je DPH relevantná a FL pre riadenie projektu – externé, pri ktorých je relevantnosť DPH 
   uvedená) sú uvedené bez DPH. 
4 Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia nepriamo s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie podporných aktivít 

projektu (riadenie projektu /interné, alebo externé/ a informovanie a komunikáciu).  
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Oprávnený výdavok Pracovná pozícia 
Finančný limit pre odplatu za 

poskytované služby s nárokom 
na vrátenie DPH (EUR/hodina) 

Finančný limit pre odplatu 
za poskytnutú službu  

bez nároku na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

Riadenie projektu ‒ externé5 
(Externé služby) 

Projektový manažér ‒ externý 9,116 10,9414 

 
Oprávnený výdavok 

v oblasti Informovania a komunikácie7 
Finančný limit 

(EUR/kus) 

Dočasný pútač8 920,- 

Stála tabuľa9 500,- 

Plagát10 30,- 

Publikovanie článku o projekte (inzercia) v regionálnom periodiku 350,- 

Publikovanie článku o projekte (inzercia) v celoštátnom/celoplošnom periodiku 1 200,- 

 
 

                                                                 
5 Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby dohodnutá medzi dodávateľom a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou a uvedenými hodnotami FL    
   bude určený ako neoprávnený výdavok. 
6 Oprávneným výdavkom je odplata za poskytnuté služby (v EUR/hodina) ohraničená uvedeným FL.  
7 O podpore získanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov na spolufinancovanie projektu (nepriame výdavky). 
8 Povinný pri projektoch slúžiacich na financovanie infraštruktúry alebo stavebných činností a celkovej výške NFP nad 500 000,- EUR.   
9 Povinná pri projektoch spočívajúcich v zakúpení fyzického objektu alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností a celkovej výške NFP nad 500 000,- EUR. 
10 Povinný pri projektoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť osadenia dočasného pútača a vyvesenia stálej tabule. 


