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1. Rozpočtové položky 

Rozpočtová položka Režim podpory 

Investiční 

výdaje 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti De minimis 

Stavby Čl. 14 GBER 

Technologie Čl. 14 GBER 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 

Software a data Čl. 14 GBER 

Práva k užívání duševního vlastnictví De minimis 

Neinvestiční 

výdaje 
Služby Certifikace produktů 

De minimis 

Do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 

50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt. 

Výdaje na Stavby jsou souhrnu způsobilé max. do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů zařazených 

do rozpočtové položky Technologie. 

Pro účely hodnocení „hospodárnosti“ rozpočtu se pro přepočet předběžných nabídek do CZK použije 

průměrný měsíční kurz ČNB měsíce předcházejícího datu vyhlášení Výzvy. 

Příjemce podpory je povinen evidovat způsobilé výdaje ve svém účetnictvím dle zvoleného druhu rozpočtové 

položky. U investičních výdajů je nutné evidovat způsobilé výdaje na majetkových účtech (účet 013 - 

Software, 014 - Ocenitelná práva, 021 - Stavby, 022 - Samostatně movité věci a soubory movitých věcí apod.), 

u neinvestičních výdajů pak na účtech nákladových (účet 518 - Ostatní služby apod.). 

Finální způsobilost výdaje je Řídicím orgánem potvrzena vždy až v rámci žádosti o platbu. 

2. Max. výše dotace a míry podpory 

Max. výše dotace je 40 mil. Kč. 

Region 

Míra podpory 

Malý podnik Střední podnik 
Malá společnost se 

střední tržní kapitalizací 

Severozápad 60 % 50 % 40 % 

Severovýchod 50 % 40 % 30 % 
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Střední Morava 50 % 40 % 30 % 

Moravskoslezsko 50 % 40 % 30 % 

Střední Čechy – Mladá 

Boleslav, Beroun, Praha 

– západ, Praha – 

východ, Nymburk, Kolín, 

Příbram, Benešov, 

Kutná hora 

40 % 30 % 

20 % v termínu od 

1.1.2022 do 31.12.2024, 

15 % v termínu od 

1.1.2025 do 31.12.2027 

Střední Čechy – Kladno, 

Rakovník, Mělník 
45 % 35 % 25 % 

Jihozápad – Rokycany, 

Plzeň, Plzeň – jih, 

Domažlice, Klatovy, 

Písek, Tábor, Strakonice, 

České Budějovice, 

Jindřichův Hradec, 

Prachatice, Český 

Krumlov 

40 % 30 % 

20 % v termínu od 

1.1.2022 do 31.12.2024, 

15 % v termínu od 

1.1.2025 do 31.1.2027 

Jihozápad – Plzeň – 

sever, Tachov 
45 % 35 % 25 % 

Jihovýchod 40 % 30 % 

20 % v termínu od 

1.1.2022 do 31.12.2024, 

15 % v termínu od 

1.1.2025 do 31.12.2027 
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3. Vymezení způsobilých výdajů 

3.1 Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti 

Výdaje na externě nakupované služby1 projektantů2 při tvorbě dokumentace pro územní a stavební řízení, 

pro zavedení technologie do výroby, pro technické zhodnocení staveb a technologií, resp. služby, které jsou 

využité pro účely projektu, tj. pro zavedení produktové a / nebo procesní inovace do výrobní praxe. 

3.2 Stavby 

Výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb případně jejich alikvotní 

část, které jsou využité pro účely projektu, tj. pro zavedení produktové a / nebo procesní inovace do výrobní 

praxe. Příkladem způsobilých výdajů jsou výdaje na výrobní, logistické a skladovací objekty. 

Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé max. do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů zařazených 

do rozpočtové položky Technologie. 

Do způsobilých výdajů není možné zahrnout výdaje na administrativní budovy, oplocení, příjezdové 

komunikace, tj. objekty, které přímo nesouvisejí se zavedením produktové a / nebo procesní inovace 

do výrobní praxe. 

3.3 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, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího softwaru, pokud 

je tento software součástí pořizovací ceny technologie a tyto technologie jsou využité pro účely projektu, tj. 

pro zavedení produktové a / nebo procesní inovace do výrobní praxe. 

3.4 Software a data 

Výdaje na pořízení softwarů, programů a licencí, nákup dat, databází a jejich aktualizace jsou-li využité 

pro účely projektu, tj. pro zavedení produktové a / nebo procesní inovace do výrobní praxe. 

3.5 Práva k užívání duševního vlastnictví 

Výdaje na pořízení znalostí, postupů, oprávnění k podnikatelské činnosti (know-how, licence, patenty apod.), 

které jsou využité pro účely projektu, tj. pro zavedení produktové a / nebo procesní inovace do výrobní praxe. 

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. 

                                                           
1 Činnosti uvedené v § 17 až 19 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. 
2 Projektantem je autorizovaná fyzická osoba nebo společnost 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. 
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3.6 Certifikace produktů 

Výdaje související se získáním certifikací produktu, který je předmětem projektu. Příkladem způsobilých 

výdajů jsou certifikáty nutné pro uvedení produktu na různé teritoriální trhy. 

 


