
Program Rozvoj I a II v OPPP 

 

Uznatelnými náklady jsou: 

a) Náklady na pořízení  strojů a zařízení, u nichž je žadatel prvním uživatelem. 

Do uznatelných nákladů lze zahrnout:  

• Kupní cena stroje nebo zařízení 

• 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. 

Veškeré tyto náklady musí mít přímou spojitost se zařízením, které je součástí podpory a 

musí jít o náklady nezbytné. 

• Informační a komunikační technologie 

b) Náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how 
a nepatentovaných know-how, nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem 
soudního znalce  (posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší  než 6 měsíců), 
Náklady na poradenské služby poskytnuté externími konzultanty mohou dosáhnout až 50% 

uznatelných nákladů na tyto služby, max 35% z celkových uznatelných nákladů projektu. Toto 

je platné jen pro Rozvoj I. V programu Rozvoj II je jakékoliv poradenství vyloučeno. 

c) Náklady na publicitu spojenou s projektem. 
Pozn. Dle vyjádření CI bylo u Rozvoje I „uznatelným nákladem nákup pozemku, pokud to bylo 

v souvislosti s realizací podpořeného projektu, tj. nákupu technologie spojené se stavbou 

(rozšířením stávající plochy o plochu nezbytnou pro umístění pořizované technologie)“.  

Aktiva (majetek)  podle písm. a) a b) musí dále splňovat tyto podmínky:  

- musí být využívána výhradně klientem, 

- musí se jednat o odpisovatelná aktiva. 
 
Uznatelnými náklady nejsou:  
- DPH, pokud je příjemce podpory jejím plátcem, 

- náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijetí žádosti o podporu, 

- náklady na daňové, finanční, právní a jiné poradenství, 

- provozní náklady příjemce vč. nákladů na administraci, údržbu, půjčovné, nájem, telefonní 

poplatky, 

- splátky půjček a úvěrů, 



- sankce a penále, 

- náklady na pojištění, záruky, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, 

- celní a správní poplatky, 

- leasing, 

- stavební práce, 

- administrativní náklady spojené s projektem (zpracování žádostí o podporu a o platbu, 

monitorovacích zpráv, výběrových řízení). 

- 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), 

- osobní náklady, 

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

soudní a místní poplatky, 

- dary, 

- odpis pohledávek, 

- manka a škody, 

- tvorba rezerv a opravných položek, 

- zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku, 

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

- finanční výdaje - pokud nejsou předmětem podpory, 

- výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů, 

- výdaje související s jiným obdobím, 

- náklady na pořízení nemovitostí a pozemků, 

- náklady na stavební práce 
 
 
 
 
 


