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PODÁNÍ ŽÁDOSTI V JEDNÉ VÝZVĚ NA VÍCE OPATŘENÍ 

S RŮZNOU MÍROU DOTACE 

 

V záložce „Specifické cíle“ je třeba vybrat všechna opatření a zadat výši % podílu (podle předpokládané 

výše čerpaných finančních prostředků z daného opatření). 

Celkový součet za všechna opatření musí být 100 %. 

 

Stanovení výše % dotace  

V případě projektů podaných v rámci jedné výzvy obsahujících kombinace opatření s různou výší míry 

podpory, bude konečná výše míry podpory stanovena jako vážený průměr z nákladů jednotlivých 

opatření (podle záložky „Specifické cíle“) a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší celé číslo. 

Příklad výpočtu % podpory: 

• náklady na výstavbu a modernizaci (58,54 %), tj. 2 400 000 Kč – výše podpory 70 %, 

• intenzifikace úpraven pitné vody (41,46 %), tj. 1 700 000 Kč – výše podpory 30 %. 

Výpočet výše dotace v procentech: 

• [(2 400 000*70) + (1 700 000*30)] / 4 100 000 = 53,41 %, podpora po zaokrouhlení je tedy            

53 %. 
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Postup zadání do IS KP21+ 

Na záložce „Rozpočet projektu“ žadatel vyplní editovatelné položky (přímé náklady, případně 

nezpůsobilé výdaje). 

  

Po uložení se automaticky dopočítá výše paušální sazby (nepřímých nákladů) z částky uvedené pod 

kódem 1.1.1. V tomto vzorovém případě činí paušální sazba 5 % (podle přílohy č. 3 PrŽaP).1 

 

Na záložce „Přehled zdrojů financování“ žadatel zadá do šedého pole vypočítané % vlastního 

financování, v tomto případě 47 %, vybere zdroj financování vlastního podílu a tlačítkem provede rozpad 

financí. 

Systém dopočítá podle nastavené výše % výši dotace a vlastní finanční prostředky. 

 
     1  Na obrázku uvedených  4,76  %  je  pouze  výpočet systému vycházející z  řádku  s  kódem 1.1.
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