Příloha č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek 2

Investiční výdaje1

1

1

Kategorie způsobilého výdaje
dle metodiky způsobilých
výdajů
Projektová dokumentace
včetně inženýrské činnosti
V režimu de minimis

2

Stavby

3

Technologie

4

Software a data

5

Práva k užívání duševního
vlastnictví
Pro velké podniky pouze
v režimu de minimis

Specifikace způsobilého výdaje

Externě nakupované služby projektantů
při tvorbě dokumentace pro územní a
stavební řízení, pro zavedení technologie
do výroby, pro technické zhodnocení
staveb a technologií.
Externě nakupované služby
autorizovaných fyzických osob dle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů.
Výdaje na stavební práce a dodávky pro
novostavby a pro technické zhodnocení
staveb.
Výdaje na Stavby jsou v souhrnu
způsobilé maximálně do výše 20%
z celkových způsobilých výdajů na
Technologie.
Výdaje na pořízení a technické
zhodnocení strojů a zařízení a provozních
souborů zahrnovaných i nezahrnovaných
do rozpočtu novostaveb, technického
zhodnocení staveb, jsou-li součástí
pořizovací ceny technologií. Dále výdaje
na pořízení hardwarového vybavení a
lokálních sítí včetně souvisejícího SW,
pokud je tento SW součástí pořizovací
ceny technologie.
Výdaje na pořízení softwarů, programů a
licencí, nákup dat, databází a jejich
aktualizace.
Pořízení znalostí, postupů, oprávnění
k podnikatelské činnosti (know-how,
licence, patenty apod.). V případě
pořízení patentů, licencí a know-how je
možné do způsobilých výdajů zahrnout
výdaje nepřesahující cenu obvyklou
stanovenou posudkem soudního znalce,
přičemž posudek nesmí být ke dni
pořízení majetku starší 6 měsíců.

Investiční výdaje bude příjemce ve svém účetnictví vést jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek.
Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše
50% celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.
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Služby

Neinvestiční výdaje3
3

6

Certifikace produktů
Pro velké podniky pouze
v režimu de minimis

Výdaje související se získáním certifikací
nových nebo inovovaných produktů,
např. označování, zkoušení a certifikace
kvality za účelem vývoje efektivnějších
výrobků, postupů a služeb.

7

Marketingová inovace

Veškeré výdaje související
s marketingovou inovací.

8

Povinná publicita
V režimu de minimis

Výdaje přímo vyplývající z povinností
stanovených poskytovatelem podpory na
publicitu projektu vycházející z Pravidel
způsobilosti a publicity – obecná část.

Neinvestiční výdaje bude příjemce podpory ve svém účetnictví vést jako náklady.

