
Příloha 1 - Rozdělení finančních prostředků

Rozpočet na 1. rok trvání Grantu

Osobní náklady řešitelského týmu:

Řešitelský tým Měsíční mzda1 Sociální a 
zdravotní 

pojištění a soc. 
fond2

Osobní náklady3

Hlavní řešitel

členové týmu

Celkové osobní náklady řešitelského týmu za rok:

Provozní náklady - materiál, náklady na pořízení drobného hmotného 
a nehmotného majetku (do 40 tis. Kč) a SW (do 60 tis. Kč), cestovné, služby:

Provozní náklady celkem za rok

Celkové náklady za 1. rok trvání Grantu

____________________________________________________________________________________________ 
1 Finanční údaje se uvádějí jako celočíselné hodnoty v tisících Kč. Po vyplnění měsíční mzdy 
se ostatní údaje doplní automaticky.

2 Součet odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které činí 33,8% ze mzdy, a odvodů do 
sociálního fondu (2% ze mzdy), tj. dohromady 35,8% ze mzdy.

3 Součet (mezd a odvodů) x 12.
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Rozpočet na 2. rok trvání Grantu

Osobní náklady řešitelského týmu:

Řešitelský tým Měsíční mzda1 Sociální a 
zdravotní 

pojištění a soc. 
fond2

Osobní náklady3

 hlavní řešitel

 členové týmu

Celkové osobní náklady řešitelského týmu za rok:

Provozní náklady - materiál, náklady na pořízení drobného hmotného 
a nehmotného majetku (do 40 tis. Kč) a SW (do 60 tis. Kč), cestovné, služby:

Provozní náklady celkem za rok

Celkové náklady za 2. rok trvání Grantu

Nadace Experientia, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6 

experientia@experientia.cz   +420 725 302 848   www.experientia.cz

2/4

____________________________________________________________________________________________ 
1 Finanční údaje se uvádějí jako celočíselné hodnoty v tisících Kč. Po vyplnění měsíční mzdy 
se ostatní údaje doplní automaticky.

2 Součet odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které činí 33,8% ze mzdy, a odvodů do 
sociálního fondu (2% ze mzdy), tj. dohromady 35,8% ze mzdy.

3 Součet (mezd a odvodů) x 12.



Rozpočet na 2. rok trvání Grantu

Osobní náklady řešitelského týmu:

Řešitelský tým Měsíční mzda1 Sociální a 
zdravotní 

pojištění a soc. 
fond2

Osobní náklady3

 hlavní řešitel

 členové týmu

Celkové osobní náklady řešitelského týmu za rok:

Provozní náklady - materiál, náklady na pořízení drobného hmotného 
a nehmotného majetku (do 40 tis. Kč) a SW (do 60 tis. Kč), cestovné, služby:

Provozní náklady celkem za rok

Celkové náklady za 3. rok trvání Grantu
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____________________________________________________________________________________________ 
1 Finanční údaje se uvádějí jako celočíselné hodnoty v tisících Kč. Po vyplnění měsíční mzdy 
se ostatní údaje doplní automaticky.

2 Součet odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které činí 33,8% ze mzdy, a odvodů do 
sociálního fondu (2% ze mzdy), tj. dohromady 35,8% ze mzdy.

3 Součet (mezd a odvodů) x 12.



Celkový přehled nákladů po dobu trvání Grantu

1.rok 2.rok 3.rok

Osobní náklady

Provozní náklady

Náklady celkem
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