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 Projekty multilaterálnej spolupráce 

DOPLNOK 2A – METODICKÝ POKYN NA KALKULÁCIU NÁKLADOV NA RIEŠENIE 
PROJEKTU 

 

Tento metodický pokyn stanovuje nasledujúce pravidlá na základe Programu na financovanie 
projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne, podpísaného 
dňa 14.7.2016 medzi Federálnym ministerstvom vedy, výskumu a financií Rakúska, 
Ministerstvom školstva, mládeže a športu Českej republiky, Ministerstvom školstva, vedy 
a technologického rozvoja Srbskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 

SLOVENSKÁ STRANA HRADÍ 

Náklady na projekt 

1. V prípade, že sa na riešení projektu podieľajú 3 zúčastnené krajiny: 

 maximálne 10 000 € na celú dobu riešenia projektu 

 maximálne 5 000 € na jeden kalendárny rok 

2. V prípade, že sa na riešení projektu podieľajú 4 zúčastnené krajiny:  

 maximálne 12 500 € na celú dobu riešenia projektu 

 maximálne 6 250 € na jeden kalendárny rok 

Slovenským riešiteľom: 

a) Náklady plánované na riešenie projektu v rámci multilaterálnej spolupráce Dunajská 
stratégia predstavujú výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty 
preukázateľne priamo súvisiace s riešením projektu viazané výhradne na členov 
riešiteľského kolektívu do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v rozsahu: 

 cestovné výdavky (cestovné lístky, letenky, použitie služobného vozidla; pri použití 
akéhokoľvek dopravného prostriedku maximálne do výšky ceny letenky ekonomickej 
triedy alebo do výšky ceny lístka na vlak [nad 300 km rýchlik 1. triedy], prevoz taxíkom 
len v mimoriadnych a zdôvodnených prípadoch) 

 výdavky za ubytovanie max. 90 € na deň, ak pobyt trvá 14 a menej dní alebo 1 300 € 
na mesiac pre dlhšie pobyty v trvaní od 15 dní do max. 3 mesiacov 

 stravné (bez vreckového), 

 preukázané potrebné vedľajšie výdavky (víza, vložné, konferenčné poplatky, zdravotné 
poistenie v zahraničí, diaľničné známky na príslušné obdobie ...). 

b) Ďalšie náklady vo výške maximálne 500 €, ktoré súvisia priamo s aktivitami 
naplánovanými v projekte, ktoré môžu byť hradené na základe žiadosti. Podrobnejšie 
informácie budú uvedené v Záväzných podmienkach hospodárenia s finančnými 
prostriedkami počas riešenia projektu. 


