
 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

České republiky 

Sekce fondů EU – Řídicí orgán OP TAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3  

Vymezení způsobilých výdajů  

 Inovační vouchery – výzva II. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  



 

 

 

1. Rozpočtové položky 

Rozpočtová položka Forma podpory Min. a max. dotace 
Míra 

podpory 

Služby – Malé projekty „de minimis“ 50 000 Kč – 375 000 Kč 75 % 

Služby – Velké projekty „de minimis“ 250 000 Kč – 1 000 000 Kč 50 % 

 
Do způsobilých výdajů projektu lze zařadit pouze neinvestiční výdaje. Příjemce podpory je povinen 
evidovat způsobilé výdaje ve svém účetnictví na odpovídajících nákladových účtech. 

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

 

2. Vymezení způsobilých výdajů  

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 (i jeho výroba a 
následné testování), funkčního vzorku (i jeho 
výroba a následné testování) v souvislosti 
s vývojem nebo zaváděním nového produktu 
(výrobku, služby nebo procesu). 

Výzkumná, laboratorní, měřící zpráva,  
analýza a protokol, návrh 
prototypu/funkčního vzorku formou 
výzkumné zprávy s fotodokumentací, projekt 
se zdrojovým kódem a dokumentací. 

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. 

 



 

 

3. Vymezení nezpůsobilých výdajů  

Do způsobilých výdajů není možné zařadit výdaje na:  

- 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 
- služby související se získáním práv na ochranu průmyslového vlastnictví 
- služby v oblasti marketingu a propagace  
- sociální inovace 
- výrobu 
- nákup materiálu, který není nezbytný pro realizaci inovačního voucheru 
- náklady na povinnou publicitu 
- podporu exportu a 
- uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OPTAK – obecná část 


