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Formulár RS3-SUSPP 2007

Návrh rozpočtu na rok 2010
Číslo projektu: 

Upozornenie:
Vpisovanie údajov aktivujete dvojklikom ľavého tlačidla myši vo vnútri tabuľky.
             v EUR (na 2 des. miesta)
file_4.xls
RS3

		P.č.		Položka						Návrh rozpočtu            na rok 2010                     (podpora rozvoja infraštruktúry)		Návrh rozpočtu                       na rok 2010                           (podpora administrácie centra)		Návrh rozpočtu                       na rok 2010                       (C+ D)		Prenos                                 z roku 2009		Upresnený rozpočet                        na rok 2010                        (E + F)

		A		B						C		D		E		F		G

		01		Bežné priame náklady z APVV (r. 2 až 8)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		02		Mzdové náklady										0.00				0.00

		03		Zdravotné a sociálne poistenie										0.00				0.00

		04		Cestovné výdavky										0.00				0.00

		05		Materiál										0.00				0.00

		06		Odpisy										0.00				0.00

		07		Služby										0.00				0.00

		08		Energie, vodné, stočné, komunikácie										0.00				0.00

		09		Bežné nepriame náklady z APVV										0.00				0.00

		10		Bežné náklady spolu z APVV (r.1+9)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		Kapitálové výdavky z APVV										0.00				0.00

		12		Celkové náklady z APVV (r. 10+11)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13		Spolufinancovanie spolu (r.13a+13b+13c)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13a		z toho: - štátne										0.00				0.00

		13b		- súkromné										0.00				0.00

				v tom: členské poplatky										0.00				0.00

				zazmluvnený výskum a vývoj										0.00				0.00

		13c		- zahraničné										0.00				0.00

		14		Celkové náklady za projekt/štúdiu (r. 12+13)						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		14a		Celkové náklady za projekt/štúdiu (r. 12+13) v Sk						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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Rozpis a zdôvodnenie požadovaných nákladov na rok 2010:

Poznámka: 
Uveďte samostatný rozpis na časť rozpočtu – podpora rozvoja infraštruktúry a časť – administrácia centra v členení podľa položiek.

Podpora rozvoja infraštruktúry - môže byť využitá na:
inováciu laboratórneho vybavenia Centra spolupráce (kapitálové výdavky a materiál súvisiaci s vybavením laboratórií, teda zakúpenie prístrojov a zariadení, ktoré sa budú dlhodobo využívať) 
rozšírenie riešiteľskej kapacity (mzdové náklady a poistné riešiteľov) 

Podpora administrácie Centra - je časť účelovej finančnej podpory rozvojového projektu určená na krytie nákladov spojených s riadením a prevádzkou Centra, jeho ďalšieho rozvoja a spolupráce.
Náklady na administráciu centra môžu predstavovať max. 9 958,18 € (300 tis. Sk) na celé obdobie rozvojového projektu na roky 2009-2012.





Potvrdzujeme, že údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a úplné.



Zodpovedný riešiteľ:							Štatutárny zástupca: 

Podpis: ......................................					Podpis: ......................................

Dátum:									Pečiatka:

