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Ziffer 1.1 Rechtsgrundlagen 
 

- Aktualisierung der Rechtsgrundlagen 
 
 
Ziffer 4.4.3 Bestimmungen zur Zuschussfähigkeit der Ausgaben 
 

- Klarstellung, dass Ausgaben im Rahmen der Projektvorberei-
tung auch Personalkosten umfassen 
 

- Konkretisierung der Angebotsvergleichs-, Dokumentations- und 
Nachweisverpflichtungen für öffentliche Auftraggeber bei der 
Beschaffung von Leistungen, welche nicht unter das Vergabe-
recht fallen 

 
- Festlegung einer Bagatellgrenze in Bezug auf Direktkäufe, bis 

zu deren Schwelle keine weiteren Angebotsvergleichs- und da-
mit verbundene Dokumentationsverpflichtungen bestehen 
 

- Konkretisierung der Regelungen für nicht öffentliche Auftragge-
ber zur Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit 

 
 
Ziffer 4.5.1 Zuschussfähige Ausgaben – Allgemeines 
 

- Regelung, dass Sachleistungen in Form von Arbeitsleistungen 
bei der Bemessung der Büro- und Verwaltungskostenpauschale 
als direkte Personalkosten behandelt werden 

 
 
 

Bod 1.1 Právní základy 
 

- Aktualizace právního základu 
 
 
Bod 4.4.3 Ustanovení ke způsobilosti výdajů 
 

- objasnění, že výdaje v rámci přípravy projektu obsahují rovněž 
osobní náklady 
 

- upřesnění povinností zadavatelů veřejných zakázek ohledně 
srovnávání nabídek, dokumentace a dokladů při opatřování vý-
konů, které nespadají pod právo veřejných zakázek  
 
 

- určení hranice bagatelních přímých koupí, pod kterou nejsou 
uloženy další povinnosti ohledně srovnávání nabídek a s tím 
spojené dokumentační povinnosti 

 
- upřesnění pravidel pro zadavatele jiných než veřejných zakázek 

ve vztahu k dodržení zásad hospodárnosti a efektivnosti 
 

 
 
Bod 4.5.1 Způsobilé výdaje – obecná ustanovení 
 

- úprava, že věcné příspěvky ve formě výkonu prací se pro výpo-
čet paušálu na kancelářské a administrativní výdaje považují za 
přímě osobní náklady  
 
 

 



Ziffer 4.5.2.1 Tatsächliche Kosten 
 

- Klarstellende Regelung für die Berechnung der Personalkosten 
bei Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat 

 
 
Ziffer 4.5.3.1 Büro- und Verwaltungskosten 
 

- Änderung im Zusammenhang mit den personalkostenbezoge-
nen Neuregelungen unter den Ziffern 4.4.3 und 4.5.1 

 
 
Ziffer 4.5.3.2 Reise- und Unterbringungskosten 
 

- Konkretisierung des Fahrtkostenbegriffs 
- Klarstellung, dass das sächsische Reisekostengesetz innerhalb 

des Kooperationsprogramms keine Anwendung findet 
- Verweis auf gesondertes Verfahren zur Reisekostenabrechnung 

für staatliche Projektträger 
 
 
Ziffer 4.7.1 Definition der Nettoeinnahmen 
 

- Klarstellung, dass Einsparungen infolge der Durchführung von 
Energieeffizienzmaßnahmen nicht als Nettoeinnahmen zu be-
handeln sind 

 
 
Ziffer 7.3.1 Prüfung der Kontrollinstanzen 
 

- Aktualisierung des Links zur programmeigenen lnternetseite 
 
 
 
 

Bod 4.5.2.1 Skutečné náklady 
 

- upřesňující ustanovení pro výpočet osobních nákladů při čás-
tečném úvazku s pružným počtem odpracovaných hodin za mě-
síc 

 
Bod 4.5.3.1 Kancelářské a administrativní výdaje 
 

- změna v souvislosti s novou úpravou ve vztahu k osobním ná-
kladům pod body 4.4.3 a 4.5.1 

 
 
Bod 4.5.3.2 Náklady na cestování a ubytování 
 

- upřesnění pojmu jízdních výdajů 
- objasnění, že Saský zákon o cestovních nákladech se v Pro-

gramu spolupráce nepoužije 
- odkaz na zvláštní řízení o vyúčtování cestovních nákladů u stát-

ních nositelů projektů 
 
 
Bod 4.7.1 Definice čistých příjmů 
 

- objasnění, že úspory dosažené v důsledku opatření na zvýšení 
energetické úspornosti se nepovažují za čistý příjem 

 
 
 
Bod 7.3.1 Kontrola prováděná Kontrolory 
 

- aktualizace odkazu na domovskou stránku programu 
 
 
 
 



Ziffer 7.4.2 Entscheidung der zuständigen Kontrollinstanz 
 

- Änderung der Stelle für Beschwerdeeingänge auf tschechischer 
Seite 

Bod 7.4.2 Rozhodnutí příslušného Kontrolora 
 

- změna místa pro podávání stížností na české straně 

 


