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PŘÍKLAD VÝPOČTU MÍRY PODPORY V PŘÍPADĚ KOMBINACE 

VÍCE REŽIMŮ VEŘEJNÉ PODPORY NA PROJEKTU 

 

V případě projektu, na jehož části nebo subjektu (např. žadatele a jeho partnera) bude stanovena 

rozdílná míra podpory, bude z administrativního hlediska míra podpory v ISKP21+ stanovena jako 

vážený průměr jednotlivých odpovídajících měr podpory ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům (tzv. 

směsné procento míry podpory). Takto stanovená míra podpory se uplatní na každou žádost o platbu v 

průběhu realizace projektu. Avšak z hlediska výše podpory stanovené pro každou část nebo subjekt v 

projektu, nesmí v konečném důsledku celková výše podpory překročit míry podpory stanovené 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace pro příslušnou část nebo subjekt. 

 

příklad výpočtu: 

a) jedna část projektu je realizovatelná v režimu veřejné podpory X, s mírou podpory ve výši 40 % 

ze způsobilých nákladů této části projektu; 

b) druhá část projektu je realizovatelná bez režimu veřejné podpory, s mírou podpory ve výši 85 % 

ze způsobilých nákladů této části projektu. 

 

Výpočet: 

1. Způsobilé výdaje na část projektu pod VP X: 1 000 000 Kč – podpora 40 %  

2. Způsobilé výdaje na část projektu bez režimu veřejné podpory: 1 500 000 Kč – podpora 85 %  

 

Výpočet míry podpory v procentech: 

[(1 000 000*40) + (1 500 000*85)] / 2 500 000 = 67 % 

Míra podpory stanovená v ISKP21+ po celou dobu realizace projektu činí 67 %. Tímto procentem bude 

žadateli ze způsobilých výdajů schválených v každé žádosti o platbu vyčíslována a proplácena podpora 

po celou dobu realizace projektu, a to bez ohledu na konečnou výši způsobilých výdajů jednotlivých 

částí projektu, která pro každou část projektu nesmí překročit příslušnou míru podpory (stanovenou 

např. příslušným režimem VP). K datu ukončení realizace projektu musí být skutečné platby vyrovnány 

tak, aby každý subjekt / část projektu byla podpořena pouze v té míře, která odpovídá režimu veřejné 

podpory pro danou část projektu / daný subjekt. Toto příjemce bude dokládat Fondu v rámci 

závěrečného vyhodnocení projektu. 

 


