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1. Investiční náklady
Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku se vyžaduje znalecký posudek.

Pořízení staveb a pozemků
Uznatelnost nákladů na nákup pozemků a staveb je upravena v nařízení Komise (ES) č. 448/2004 a to konkrétně
v Pravidlech č. 5 a 6. Metodika uznatelných nákladů pro program PROSPERITA se bez výjimky řídí obecnou
částí metodiky uznatelných nákladů OPPP.
Pořízení ostatního dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
V rámci programu PROSPERITA může být poskytnuta dotace na pořízení nového i použitého DHM. Metodika
uznatelnosti nákladů při pořízení nového DHM je popsána v obecné části metodiky uznatelných nákladů OPPP.
Nákup použitého DHM se řídí Pravidlem č. 4 nařízení Komise (ES) 448/2004, podle kterého:
•

prodejce musí uvést původ DHM,

•

prodejce musí potvrdit (formou čestného prohlášení ne staršího než 6 měsíců), že nákup DHM nebyl
v průběhu uplynulých sedmi let realizován s využitím státní podpory nebo podpory ES,

•

cena DHM nesmí přesáhnout jeho tržní hodnotu ani náklady na pořízení obdobného nového DHM,

•

DHM má technické parametry nutné pro danou činnost a splňuje platné normy a standardy.

V případě pořízení dopravních prostředků je uznatelným nákladem pořizovací cena, maximálně však 400 000 Kč
za jeden takový prostředek. V projektu musí být prokázána nezbytnost nákupu pro realizaci projektu.

2. Neinvestiční náklady

Provozní náklady
Výčet uznatelných provozních nákladů v bodě 3.2.1 i) Programu není vyčerpávající.
U provozních nákladů musí existovat příčinná souvislost mezi vynaloženým výdajem a podporovaným
projektem. Výdaje na služby související s využíváním prostor pro účely projektu, (náklady na nájem, vytápění,
osvětlení a služby související s prostorami), u kterých je možné prokázat, že souvisí s projektem, se posuzují
jako uznatelné.

Náklady na zaměstnance
Náklady na zaměstnance jsou uznatelné za podmínek stanovených v obecné části metodiky k uznatelným
nákladům OPPP. V případě vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru může být podpora na
mzdové náklady poskytnuta maximálně do výše průměrného příjmu v daném regionu. V případě centra pro
transfer technologií může být podpora na mzdové náklady poskytnuta maximálně do výše dvojnásobku
průměrného příjmu v daném regionu.
Pro posouzení výše nárokovaných mezd se bere v úvahu region na úrovni krajů – NUTS 3. Limitem pro
uznatelnost mzdových nákladů je průměrná mzda na přepočtený stav zaměstnanců v daném kraji1. V případě,
že etapa projektu je delší než jedno čtvrtletí, se pro všechna čtvrtletí použije průměrná mzda za poslední
kalendářní čtvrtletí zveřejněná Českým statistickým úřadem. Pro případ, že není zveřejněna aktuální průměrná
mzda, použije se poslední zveřejněná průměrná mzda v kraji, tzn. za předposlední čtvrtletí.

Náklady na odměny expertům
Za experty jsou považováni i zaměstnanci, kteří mají sjednánu dohodu o provedení práce či pracovní činnosti.
Činnosti a výstupy poradců musí být detailně popsány ve Výstupní studii.

1

V případech, kdy zaměstnanec nepracuje na plný úvazek nebo byl v daném měsíci nemocný, popř. čerpal
neplacené volno, musí být průměrná mzda poměrně zkrácena.

Cestovní náklady
Cestovní náklady jsou uznatelné za podmínek stanovených v obecné části metodiky k uznatelným nákladům
OPPP.
Jako uznatelný náklad je posuzována výše cestovních náhrad dle zákona o cestovních náhradách (zákon č.119/92
Sb., v platném znění). Uznatelným nákladem je proto jízdné, náklady na ubytování, stravné dle zákona, nutné
vedlejší náklady a kapesné maximálně do výše dané zákonem. Směnným kursem pro výpočet zahraničního
cestovního příkazu je dle zákona kurs ČNB ke dni vyplacení zálohy. Příjemce musí doložit vyúčtovaný
cestovní příkaz a zprávu z pracovní cesty.

Použití dopravního prostředku
V případě pohonných hmot (provozní náklady při použití již stávajícího vozidla) se jako uznatelný náklad
posuzuje objem najetých kilometrů pro daný projekt a průměrná spotřeba dle technického průkazu. Pro výpočet
nákladu se použije cena PHM zveřejněná ve Vyhlášce MPSV (platná vždy k 1.1. daného roku).

Ostatní provozní náklady
Za uznatelné provozní náklady jsou považovány také náklady na poradenské služby poskytované provozovateli
vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru či centra pro transfer technologií.

Náklady na externí konzultační služby
Náklady na služby externích konzultantů jsou uznatelné za podmínek stanovených v obecné části metodiky
k uznatelným nákladům OPPP. Tyto náklady jsou uznatelné pouze pro projekty podnikatelských inkubátorů.

Náklady na pronájem plochy v podnikatelském inkubátoru
Zvýhodněný pronájem plochy podnikům inovačního charakteru v podnikatelském inkubátoru musí být stanoven
z ceny obvyklé v daném regionu, nesmí však přesáhnout 2000 Kč/m2. V rámci podpory z tohoto Programu bude
poskytnuta dotace inovačnímu podniku v podnikatelském inkubátoru ve výši 50% pronájmu v prvním roce, 40%
pronájmu ve druhé roce a 30% pronájmu ve třetím roce.
Příklad:
Obvyklá cena pronájmu podnikatelských ploch v regionu A je 3000 Kč/m2. Provozovatel podnikatelského
inkubátoru může pronajímat plochu inovačnímu podniku maximálně za 2000 Kč/m2. V prvním roce obdrží
inovační podnik dotaci ve výši 50% pronájmu (tj. 1000 Kč/m2), ve druhém roce ve výši 40% pronájmu (tj. 800
Kč/m2) a ve třetím roce ve výši 30% pronájmu (tj. 600 Kč/m2).
Příklad:
Obvyklá cena pronájmu podnikatelských ploch v regionu B je 1500 Kč/m2. Maximální cena pronájmu účtovaná
inovačnímu podniku v podnikatelském inkubátoru je tedy 1500 Kč/m2. Inovační podnik obdrží v prvním roce
dotaci na nájem ve výši 50% (tj. 750 Kč/m2), ve druhé roce ve výši 40% (tj. 600 Kč/m2) a ve třetím roce ve výši
30% (tj. 450 Kč/m2).

Podpora provozních nákladů poskytnutá konečným uživatelem
Konečný uživatel může poskytnout podporu ve formě zvýhodněného nájemného nebo jinou provozní podporu
malým a středním podnikatelům využívajícím služby podnikatelského inkubátoru. Tato podpora se řídí podle
pravidla de minimis.

Odečítání příjmů
Příjmem generovaným projektem dle pravidla 2 Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ve znění Nařízení
Komise (ES) č. 448/2004 se rozumí tržby (tj. zdanitelné výnosy) z prodeje služeb realizovaných v rámci
projektu (jedná se zejména o nájemné z pronajímatelných ploch na které byly uplatňovány provozní náklady,
zpoplatněné služby, uživatelské poplatky apod.) nebo z prodeje předmětů nakoupených nebo zhotovených
v rámci realizace projektu, pokud náklady na tyto služby nebo předměty byly zahrnuty do uznatelných nákladů.
Příjemce dotace je povinen odečíst tyto příjmy od uznatelných nákladů, tj. uvést tyto výnosy s negativním
znaménkem v formuláři žádosti o platbu (položka č.9 zisk vygenerovaný za etapu/ projekt) v poslední etapě
projektu. Za příjem generovaný projektem se nepovažují členské příspěvky, podíly společníků, půjčky apod.,
tedy příjmy, které mají neekvivalentní, kapitálový charakter.
Výpočet výše zdanitelných výnosů generovaných projektem (položka č.9 v žádosti o platbu):

V = (P1+P2+Pn) – UN/100*25
Kde:
V - výše zdanitelných výnosů generovaných projektem
P1-Pn - příjmy z pronájmu a služeb ve sledovaném období vytvořené za dobu realizace projektu (skutečné
datum zahájení a ukončení projektu uvedené v žádostech o platbu)
UN – celkové uznatelné náklady za projekt
25% - míra spolufinancování u projektu prosperita
Z výpočtu plyne, že za zisk vygenerovaný za dobu realizace projektu se nepokládá příjem použitý na
spolufinancování projektu do výše částky 25 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Tato část příjmů již
byla odečtena na počátku při stanovení míry podpory na 75 %, a to při zachování principu rovných podmínek u
všech příjemců v programu prosperita. Veškeré příjmy nad tuto mez je třeba považovat za zisku generovaných
projektem, který poměrným způsobem svědčí proti nutnosti poskytnutí dotace v plné výši a je nutno výši dotace
o tuto částku poměrně zkrátit.
Vzorec pro prokrácení dotace z celkových uznatelných nákladů za projekt v poslední etapě:
D = 0,75*(UNE-V)
V - výše zdanitelných výnosů generovaných projektem
UNE – celkové uznatelné náklady za poslední etapu
D – výše dotace
Tyto skutečnosti dokládá příjemce dotace doložením účetních sestav za jednotlivé činnosti a roky (za
celé období realizace spolufinancované činnosti v rámci prosperita) a potvrzením žadatele a auditora formou
čestného prohlášení viz. příloha č. 1. Rozhodným posledním dnem pro vykázání příjmů je datum vystavení
žádosti o platbu za poslední etapu. Výši vykázaných příjmů potvrdí statutární orgán příjemce dotace a současně
nechá příjemce dotace výši vykázaných příjmů potvrdit auditorem. Náklady na audit lze zařadit do uznatelných
nákladů projektu.

