Příloha č. 2 – Způsobilé výdaje
1. Způsobilé výdaje pro program Potenciál – Výzva III.

Hmotný
Služby
Osobní
náklady
Dodávky

NEINVESTIČNÍ

Nehmotný

INVESTIČNÍ

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů

1

nákup pozemků

2.1

úpravy pozemků

2.2

odstranění staveb

2.3

inženýrské sítě a komunikace ke stavbám

2.4

nákup staveb

2.5

projektová dokumentace

2.6

inženýrská činnost ve výstavbě

2.7

technické zhodnocení staveb

2.8

novostavby

3.1

hardware a sítě

3.2

ostatní stroje a zařízení

4.1

práva duševního vlastnictví

4.2

software a data

5

LIMITY

Míra podpory

VP

Max. 10 % z celkových
způsobilých investičních
výdajů

ANO

ANO

Max. 40 % z celkových
způsobilých investičních
výdajů

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Max. 50 % z celkových
způsobilých investičních
výdajů
(neplatí pro MSP)

povinná publicita

6.1

služby poradců, expertů a studie

6.2

cestovné

6.3

mzdy

6.4

pojistné

6.5

materiál

Může čerpat
MSP

Dle regionální
mapy intenzity
veřejné
podpory
2007-2013

i

De minimis
(pouze pro MSP)

INVESTICE

DO

VAŠÍ

1/3

BUDOUCNOSTI

2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje
Prováděcí projektová dokumentace je způsobilým výdajem spolu s dokumentací k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení
(stavební i technologická část).
Výdaje na tvorbu projektové dokumentace pro územní a stavební řízení u novostaveb a pro technické zhodnocení budov, staveb.
Vymezení typů projektové dokumentace odpovídá:

Projektová dokumentace

Nehmotný investiční
majetek
Služby expertů, poradců,
studie

Cestovné

-

vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy, tj. dokumentace k žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
a dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území,

-

vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, tj. projektová dokumentace k ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k
oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, dále pak dokumentace pro provádění stavby na základě územního rozhodnutí,
dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace bouracích prací.

U MSP je možné vždy zohlednit v plné výši náklady na nehmotné investice prostřednictvím převodu technologie formou nabytí patentových
práv, licencí, know-how nebo patentem nechráněných technických znalostí. U velkých společností jsou tyto náklady způsobilé pouze do
výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
Jen pro MSP. Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Náklady na zpracování
žádosti o podporu nejsou způsobilým výdajem v rámci této výzvy.
Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců, jimi zpracovávané studie, analýzy, certifikace, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se
činností a slouží výlučně k potřebám výzkumných, vývojových a inovačních aktivit projektu. Tyto náklady jsou způsobilými pouze po dobu realizace
projektu.

Jen pro MSP. Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Cestovní
náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu, pro účely zajištění výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, pokud vzniknou
v přímé souvislosti s řešením projektu (např. pro účely zapojení do mezinárodní spolupráce, získání nových znalostí a zkušeností
využitelných při výzkumné, vývojové a inovační činnosti v rámci projektu). Tyto náklady jsou způsobilými pouze po dobu realizace
projektu.

INVESTICE

DO

VAŠÍ

2/3

BUDOUCNOSTI

Mzdy a pojistné

Materiál

Jen pro MSP. Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Mzdy
vyplacené odborným zaměstnancům provádějícím vývojovou činnost v rámci projektu (zaměstnancem se rozumí osoba zaměstnaná
v pracovně právním poměru k žadateli), včetně plateb sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, vázáno na výši mezd.
Tyto náklady jsou způsobilými pouze po dobu realizace projektu.
Úhrada nákladů na materiál prokazatelně určený pro výrobu prototypu. Příjemce je povinen prokázat využití tohoto materiálu při výrobě
prototypu. Materiál prokazatelně určený pro výrobu prototypu musí být v Podnikatelském záměru žádosti o poskytnutí dotace podrobně
specifikován a jeho nezbytnost pro řešení projektu musí být náležitě zdůvodněna. Potřeba tohoto materiálu bude individuálně posuzována
externími hodnotiteli a hodnotitelskou komisí programu Potenciál.

3. Zkratky
PT – Potenciál
MSP – Malý a střední podnik
VP – Velký podnik
i

V případě prokázané účasti na výzkumném a vývojovém projektu v rámci sítě EraSME lze na tyto způsobilé výdaje využít až 300.000 EUR nad rámec podpory de minimis
(od roku 2011 je tato podpora udělována v souladu s článkem 31 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 na podporu výzkumných a vývojových projektů).
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