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Inovační vouchery – Výzva IV. - Příloha č. 1   
 

Vymezení způsobilých výdajů 
 

Rozpočtová položka Forma podpory Min. a max. dotace Míra podpory 

Služby „de minimis“ 50 000 Kč – 299 999 Kč 
75% 

(85% sucho)* 

 * Podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje 

na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy 

především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky. 

 
Do způsobilých výdajů projektu lze zařadit pouze neinvestiční výdaje. 
 

Příklady a jejich možné očekávané výstupy rozpočtové položky „Služby“: 

Příklady rozpočtové položky Očekávané výstupy 

Měření, diagnostika, testování, zkoušky, 
rozbory, analýzy, ověřování, certifikace 
výrobku, výpočty pokud jsou uvedené činnosti 
součástí projektu vývoje nebo zavádění nového 
produktu (výrobku, služby nebo procesu). 

Výzkumná, laboratorní, měřící zpráva,  
analýza, protokol. 

Návrh nových systémů, technologických 
postupů, unikátních konstrukčních řešení, 
nových typů zařízení, výrobků, materiálů a 
metod. 

Technologický či metodický postup,  
návrh metodiky. 

Vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, zařízení, 
prvků systému, prototypu, funkčního vzorku 
v souvislosti s vývojem nebo zaváděním 
nového produktu. 

Výzkumná, laboratorní, měřící zpráva,  
analýza a protokol, návrh 
prototypu/funkčního vzorku formou 
výzkumné zprávy s fotodokumentací. 

Optimalizace procesů, vlastností výrobků, 
služeb, metod, parametrů, materiálu s cílem 
výrazného zvýšení efektivity nebo snížení 
nákladů firmy.  

Technologický, procesní či metodický 
postup, materiálová studie, analýza. 

 

Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, 
provozů v souvislosti s vývojem nebo 
zaváděním nových produktů (výrobku, služby 
nebo procesu).  

Technická dokumentace, provozní manuál,  
procesní mapa. 
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Za způsobilé výdaje nelze považovat:  

- výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou 

- výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky 

- výdaje spojené s administrací projektu, provozní výdaje, výdaje na osobní náklady žadatele  

- výdaje bez přímého vztahu k projektu 
- výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti  
- výdaje nevyhovující pravidlům časové způsobilosti (náklady vzniklé nebo uhrazené před datem 

přijatelnosti projektu)
- DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH  
- splátky půjček a úvěrů 
- sankce a penále 
- výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky 
- leasing 
- analýzy trhu, marketingové strategie, průzkumy trhu, analýzy prodejnosti, analýzy konkurence 
- design produktu 
- design a vývoj webových stránek 
- zpracování podnikatelských/finančních/marketingových plánů 
- tréninkové a školící kurzy 
- stáže pro studenty 
- běžné opakující se služby (daňové a účetní služby, prodejní aktivity apod.) 
- poradenství v oblasti dotací a financí 
- inovační/technologický audit 
- náklady na získání ochrany práv průmyslového vlastnictví 
- služby v oblasti marketingu a propagace  
- sociální inovace 
- výroba 
- nákup hmotného a nehmotného majetku  
- nákup materiálu, který není nezbytný pro realizaci zakázky 
- náklady na povinnou publicitu 
- podpora exportu 

 


