Programy Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie
Uznatelné náklady jsou následující:
a) Náklady na vypracování energetického auditu. Energetický audit nesmí být starší než 9 měsíců
ode dne podání žádosti o udělení podpory. Dotace energetického auditu může být poskytnuta do
výše 46 % nákladů a bude poskytnuta podle pravidla de minimis dle Nařízení Komise (ES) č.
69/2001. Žadatel bude před udělením podpory dle pravidla de minimis vyzván, aby písemně
potvrdil, že je seznámen s charakterem podpory de minimis a uvedl souhrnnou výši podpory dle
pravidla de minimis přiznané v průběhu posledních tří let.
Při nárokování podpory na energetický audit doporučujeme respektovat výše uvedenou lhůtu 9
měsíců (za předpokladu, že v podmínkách projektu není uvedeno něco jiného) a zařazení do
správné rozpočtové položky ve smyslu investičního/neinvestičního charakteru nákladu.
b) Investiční náklady na stavby a technologie specifikované v podnikatelském záměru, které jsou
v souladu s cíli tohoto programu
Do nákladů je možné zařadit:
•

Náklady na výpočetní techniku

•

Náklady stavební části stavby vč. technického dozoru + oplocení

•

Náklady technologické části stavby – nové zařízení (pokud leželo ve skladu) ne starší než 3
roky, náklady na zkoušky technologických zařízení při dohotovení, vč. první náplně (mazací
oleje), náklady na pořízení nakladačů a dopravníků u zdrojů na biomasu

•

Náklady na trafostanice, kabelové vedení, připojení k síti, přeložky vedení

•

Náklady na dopravu (pouze celku, který je součástí dotačního projektu-materiál, technologie)
+ náklady na dopravu strojů a zařízení potřebných pro stavbu (jeřáby, bagry…)

•

Náklady na montáž, zaškolení pracovníků, překlady manuálů atp. , překlady smluv se
zahraničními dodavateli, kteří vyhráli výběrové řízení, překlady zahraničních faktur

•

Náklady spojené s instalací zařízení, např. práce jeřábem, nutné stavební úpravy (posílení
podlah, napojení na komín, úprava zdi…), štěrk na manipulační plochy (usnadnění
manipulace se zařízením) atp., geodetické práce

•

Náklady na získání osvědčení a certifikátů nutných k uvedení do provozu (hlučnost, požární
zkoušky,emise atp.) Náklady na právní služby spojené s realizací stavby, studie připojitelnosti
u fotovoltaických elen., vyhodnocení výběrového řízení

c) Nákup pozemku nebo nemovitosti za předpokladu, že existuje přímá vazba mezi nákupem
nemovitosti a schváleným projektem, kupní cena nepřevyšuje tržní hodnotu a na nemovitost
nebyla již dříve poskytnuta podpora.

•

Náklady na nákup vodního díla, nebo pozemku

d) Náklady na nákup vodního díla, pokud je nezbytné pro realizaci vodní elektrárny a pozemku
v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. u větrné elektrárny). Cena bude stanovena
znaleckým posudkem. Platí jen pro program „obnovitelné zdroje energie“
e) Náklady na vybudování budovy řídícího centra a skladového hospodářství (u MVE) – včetně
základního nezbytného sociálního zařízení
f) Náklady na vypracování projektové dokumentace
•

Projektová dokumentace stavby

•

Projekt pro územní rozhodnutí

•

Projekt pro stavební povolení

g) Náklady na specializované informační systémy nutné pro fungování technologií podporovaných
v tomto programu (pořízení a/nebo modernizace informačních a komunikačních technologií.
Do nákladů je možné zařadit:
•

Software, hardware, kamery

h) Náklady na publicitu projektu spojené s realizací projektu, které vycházejí z Nařízení EK č.
1159/1999.

Výdaje, které nejsou uznatelnými náklady
Výdaje, které nejsou uznatelnými náklady, jsou v návaznosti na obvyklé účetní členění nákladů,
následující:
•

výdaje na reprezentaci (občerstvení),

•

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),

•

DPH (viz obecná část Metodiky k uznatelným nákladům OPPP, bod D)
DPH není uznatelným výdajem v případě, že existuje nárok na odpočet daně na vstupu. DPH
je uznatelný výdaj v případě, že není možné uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.

•

daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční, správní,
celní, 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,

•

úroky, splátky půjček a úvěrů, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, náklady na záruky

•

finanční výdaje - pokud nejsou předmětem podpory,

•

výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,

•

splátky leasingu,

•

výdaje související s jiným obdobím,

•

dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před datem registrace žádosti o
udělení dotace CzechInvestem,

•

provozní náklady,

•

osobní náklady

•

náklady na přípravu projektů, žádostí o podporu, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv

•

náklady na pořízení movitého majetku, které lze následně použít jako provozní věci (žárovky,
zářivky, prodlužovaní kabely, rozdvojky, lopaty…), náklady na pořízení osobních a
nákladních automobilů

