
Příloha č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů 

 

*Výdaje na stavební práce a dodávky (položky č.3 a 4) jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20%  z celkových 
způsobilých výdajů na ostatní stroje a zařízení  a hardware a sítě (vztahuje se k podporovaným aktivitám a) a b)). 
 

  
Kategorie způsobilého výdaje 

dle metodiky způsobilých 
výdajů 

Specifikace způsobilého výdaje Způsobilost pro 
aktivity (dle bodu 

1.2. Výzvy) 
1. Projektová dokumentace  Výdaje na  projektovou dokumentaci prováděcí a skutečného 

provedení staveb (vyjma projektové dokumentace pro 
ohlašované stavby a stavební řízení) a na projektovou 
prováděcí  dokumentaci  pro instalaci strojů a zařízení 
(provozních souborů), hardware a sítí.  
Výdaje na projektovou dokumentaci k novostavbě jsou 
způsobilé jen pro MSP. 

a), b) 

2. Inženýrská činnost ve výstavbě Externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob 
dle zákona č. 360/1992 Sb. 
Výdaje na inženýrskou činnost k novostavbě jsou způsobilé 
jen pro MSP. 

a), b) 

3. Novostavby* Výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby. 
- jen pro MSP a), b) 

4. Technické zhodnocení staveb* Výdaje na stavební práce a dodávky pro technické 
zhodnocení staveb. 
Za technické zhodnocení staveb se v souladu se zákonem 
č.586/1992 Sb. v platném znění považují nástavby, přístavby, 
stavební úpravy a rekonstrukce a modernizace. 

a), b) 

5. Hardware a sítě Výdaje na pořízení serverů, osobních počítačů, tiskáren, 
komunikačních a síťových zařízení a lokálních sítí.  a), b), c), d) 
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6. Stroje a zařízení (včetně souborů) Výdaje na pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení a 
provozních souborů zahrnovaných i nezahrnovaných do 
rozpočtů novostaveb, technického zhodnocení staveb. 
Technické zhodnocení je definováno zákonem č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů v platném znění. 

a), b) 

7. Nákup práv k užívání duševního 
vlastnictví 

Externí nákup znalostí, postupů, oprávnění k podnikatelské 
činnosti (know how, licence, patenty, certifikace firmy apod.). 
Uznatelným výdajem není nákup práv od mateřské/dceřiné 
společnosti. 

a), b), c), d) 
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8. Software a data Výdaje na pořízení softwaru, programů a licencí nezbytných 
pro využití hardware, nákup dat, databází a jejich aktualizací. a), b), c), d) 

9. Služby poradců, expertů, studie Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců a jimi 
zpracovávané studie, analýzy, certifikace, homologace, apod. 
– jen pro MSP  

a), b), c), d) 

10. Zvláštní školení Výdaje spojené se zaškolením zaměstnanců v souvislosti 
s provozním využíváním pořizované technologie nebo se 
zaváděním organizační či marketingové inovace. 
– jen pro MSP 

a), b), c), d) 

11. Tvorba webových stránek Externě nakupované služby při tvorbě webových stránek 
souvisejících se zaváděním organizační nebo marketingové 
inovace. 
– jen pro MSP 

c), d) 
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12. Povinná publicita Výdaje přímo vyplývající z povinností stanovených 
poskytovatelem podpory na publicitu projektu. a), b), c), d) 
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Í 13. Mzdy a pojistné Platby klíčovým pracovníkům podílejícím se na realizaci 
projektu (pouze osoby v pracovněprávním poměru k žadateli). 
Platby sociálního a zdravotního pojištění (vázáno na výši 
mezd). 
– jen pro MSP  

a), b), c), d) 
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