
Programy Inovace I a Inovace II (OPPP) 
 
Uznatelnými náklady projektu jsou:  
 
a) Náklady na pořízení strojů a zařízení, vč. informačních a komunikačních technologií (ICT), 

Do uznatelných nákladů je možné zahrnout:  

• Náklady na výpočetní techniku  

• Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení 

• Náklady na drobný hmotný majetek  

• Náklady na dopravu (pouze celku, který je součástí dotačního projektu) 

• Náklady na montáž, zaškolení pracovníků, překlady manuálů atp. 

• Náklady spojené s instalací zařízení, např. práce jeřábem, nutné stavební úpravy (posílení podlah, 

napojení na komín, úprava zdi…), štěrk (usnadnění manipulace se zařízením) atp. 

• Náklady na získání osvědčení a certifikátů nutných k uvedení do provozu (hlučnost, požární zkoušky, 

emise atp.) 

 
b) Náklady na rekonstrukci a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, který splňuje 

následující podmínky: 

• musí být využíván výhradně příjemcem podpory, 

• musí se jednat o odpisovatelná aktiva, 

• musí být zahrnutý do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku, který obdržel veřejnou podporu, po 

dobu nejméně pěti let 

 

Do uznatelných nákladů je možné zahrnout: 

• Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě 

• Náklady projektové dokumentace 

• Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby 

• Náklady stavební části stavby 

• Náklady technologické části stavby 

• Náklady na rekonstrukci či technické zhodnocení strojů a zařízení 

Pozn: Náklady na stavební práce a dodávky jsou uznatelné v minimální a nezbytné výši, a to v případech, kdy 
provedení stavebních prací technicky souvisí s instalací samotných movitých věcí nebo souborů movitých věcí 
(pouze u programu Inovace II)  

 
c) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) 
Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, které jsou tvořeny náklady na transfer technologie ve 

formě nákupu patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, a to 

v maximální výši 25% uznatelných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. U malých a středních 



podniků lze tyto náklady započítat ve výši 100% uznatelných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku. 

Hodnotu nákladů na nákup dlouhodobého nehmotného majetku lze započítat za předpokladu, že investice do 

nehmotných aktiv zůstane spojena s regionem příjemce, který je způsobilý pro regionální podporu. Za tímto 

účelem musí uznatelný dlouhodobý nehmotný majetek splňovat následující podmínky: 

• musí být využíván výhradně příjemcem podpory, 

• musí se jednat o odpisovatelná aktiva, 

• musí být zahrnutý do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku, který obdržel veřejnou podporu, po 

dobu nejméně pěti let, 

• pokud bude dlouhodobý nehmotný majetek zakoupen od třetích subjektů, musí být tato transakce 

provedena za tržních podmínek.  

Do uznatelných nákladů je možné zahrnout: 

• Náklady na programové vybavení 

• Náklady na ocenitelná práva 

• Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 

 
d) Pro malé a střední podniky osobní náklady a jiné provozní náklady, přičemž poskytování 

a čerpání podpory na tyto náklady se musí řídit podle pravidla de minimis, při respektování 
omezení dle článku 3.2. bodu b) programu. 

 
Do uznatelných nákladů je možné zahrnout: 

• Mzdové náklady (hrubá mzda a povinné pojištění) 

• Materiálové náklady (materiál určený ke spotřebě) 

• Náklady na nákup paliv, vody a energie 

• Nájemné 

• Náklady na nákup služeb 

• Náklady oprav a udržování strojů, zařízení a inventáře 

• Náklady na ostatní nákupy 

• Poštovné 

 
e) Pro malé a střední podnikatele náklady na konzultační služby, které jsou poskytované externími 

konzultanty, a které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností nebo které se nevztahují 
k obvyklým provozním nákladům podniku, 50 % nákladů na zajištění těchto služeb. 

Do uznatelných nákladů je možné zahrnout: 

• Služby poradců a expertů (patentové řízení, překlady, marketingová studie, technologická studie apod.) 

 
f) Náklady na publicitu spojené s realizací projektu. 
Do uznatelných nákladů je možné zahrnout: 

• Oznamovací tabule informující o spolufinancování projektu z OPPP 

• Inzeráty v novinách včetně informaci o spolufinancování projektu z OPPP 

• Letáky včetně informaci o spolufinancování projektu z OPPP 

 



Uznatelnými náklady nejsou: 
• DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, 

• náklady na pořízení použitých strojů a zařízení, vč. informačních a komunikačních 

technologií (ICT), 

• náklady uhrazené před datem podání žádosti o podporu, 

• náklady na základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj dle zákona č. 130/2002 Sb., 

• náklady na stavební práce a dodávky - stavebních částí staveb (pouze program Inovace II),  

• náklady na opravy a údržbu (neplatí pro de minimis), 

• splátky půjček a úvěrů, 

• náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky 
• leasing, 

• výdaje na reprezentaci (občerstvení), 

• účast na veletrzích, 

• odměny členům statutárních orgánů, 

• ostatní sociální výdaje na zaměstnance, které nejsou zaměstnavatelé povinni hradit (jedná se zejména o 

příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění), 

• daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční,  soudní a místní 

poplatky, 

• dary, 

• pokuty a penále, případně další sankční výdaje, 

• odpis pohledávek, 

• manka a škody, 

• tvorba rezerv a opravných položek, 

• zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku, 

• finanční výdaje - pokud nejsou předmětem podpory, 

• výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů, 

• výdaje související s jiným obdobím. 

 


