Příloha č. 2 – Způsobilé výdaje
1. Způsobilé výdaje pro program Aplikace – Výzva I

Může čerpat

Služby a osobní
náklady

1.

SLUŽBY PORADCŮ, EXPERTŮ A STUDIE

2.

NÁKLADY NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ SLUŽBY

3.

MZDY A POJISTNÉ

Režijní
náklady

4.

MATERIÁL

5.

OSTATNÍ REŽIE

6.

ODPISY

Daňové
odpisy

NEINVESTIČNÍ

Kategorie způsobilého výdaje
MSP

VP

ANO

ANO

Všechny rozpočtové položky budou členěny na výdaje vztahující se k průmyslovému výzkumu nebo experimentálnímu vývoji, a to za každého
jednotlivého účastníka projektu včetně odpovídající míry podpory dle Nařízení Komise (EK) č. 651/2014 (GBER) včetně případné bonifikace za
účinnou spolupráci.
Maximální podíl činností v průmyslovém výzkumu je omezen na 50 % z celkových způsobilých výdajů.
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2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje

Služby expertů, poradců,
studie

Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců, zpracovávané studie a analýzy, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností a slouží
výlučně k potřebám výzkumných, vývojových a inovačních aktivit projektu. Tyto služby mohou být nakoupené pouze od vysokých škol a výzkumných
organizací. Tyto náklady jsou způsobilými pouze po dobu realizace projektu.

Náklady na smluvní výzkum
a konzultační služby

Náklady na smluvní výzkum a náklady na konzultační služby využité výlučně pro účely výzkumného projektu. Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétním
kategoriím výzkumu a vývoje.

Mzdy a pojistné

Osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu, popř. jejich alikvotní část
odpovídající pracovnímu vytížení zaměstnance na projektu. Pracovníci musí být v pracovně-právním vztahu k žadateli, resp. příjemci dotace, včetně
dohod o práci konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP). Nelze zahrnout náklady administrativních pracovníků.
Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném oboru, čase a místě. Osobní náklady není možné účelově navyšovat pro účely projektu ve
vztahu k osobám do projektu zapojeným (referenční mzdy daných pracovníků v minulých účetních období jsou srovnatelné s osobními náklady uvedenými
v projektu).

Materiál

Náklady na materiál, který je užit pro účely výzkumu a vývoje (např. materiál a komponenty pro stavbu prototypů).

Ostatní režie

Odpisy

Náklady na ostatní režijní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění průběhu projektu, a to jen takové, které mají přímou souvislost s výzkumem a vývojem
(mezi takové náklady není možné nárokovat např. úklid objektů, ostrahu, administraci projektu apod.) Dle článku č. 68 bod písm. b) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 činí tato režie 15 % z položky č. 3 Mzdy a pojistné.
Daňově účinné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (popř. jejich alikvotní část) vypočtené na základě všeobecně uznávaných
účetních zásad mohou být považovány za způsobilé výdaje pouze za předpokladu, že:
a) je jejich výše doložena účetními doklady, jejichž důkazní hodnota pro způsobilost nákladů je rovnocenná fakturám;
b) uplatňovaná výše odpisu je vypočtena ze způsobilého podílu vstupní ceny majetku;
c) náklady se týkají výhradně období, ve kterém je projekt realizován;
d) na pořízení odepisovaného majetku nebyly použity žádné dotace z veřejných zdrojů.
Jelikož je dotace ve formě úhrady způsobilých výdajů, je nutné, aby bylo zajištěno, že i majetek, na jehož odpisy bude žádána podpora, byl uhrazen1.
Příjemce je povinen doložit pořizovací cenu odpisovaného majetku, počátek odpisování, dobu odpisování dle odpisové skupiny a sazbu pro účely výpočtu
odpisů apod. Příjemce není oprávněn měnit zvolenou metodu výpočtu daňových odpisů v průběhu odpisování. Vstupní cena majetku může být pro účely
výpočtu způsobilých daňových odpisů upravena způsobem, aby obsahovala pouze způsobilé položky.

3. Zkratky
MSP – Malý a střední podnik; VP – Velký podnik
1

s odkazem na čl. 67 bod 1 a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013
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