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INOVACE – Inovační projekt
1. Zkratky
Příjemce dotace: MSP – malý a střední podnik, VP – Velký podnik
Podporované aktivity dle programu: IPP – Inovace produktu nebo procesu, OMI – organizační nebo marketingová inovace
2. Způsobilé výdaje pro program

Poznámka: Podporovaná aktivita OMI je určena pouze pro MSP.
LIMITY
Může čerpat

Výskyt ve
výzvách

Míra podpory
Druh způsobilých výdajů
projektová dokumentace
inženýrská činnost ve výstavbě
novostavby

technické zhodnocení staveb
hardware a sítě
ostatní stroje a zařízení
práva duševního vlastnictví
software a data
služby poradců, expertů, studie
školení, rekvalifikace
tvorba webových stránek
povinná publicita
mzdy
pojistné

Souhrn způsobilých výdajů na
novostavby a technické zhodnocení
staveb ≤ 20 % z celkových skutečných
způsobilých výdajů na ostatní stroje a
zařízení a hardware a sítě

MSP VP
X
X
X
X
X
-

Jen MSP

Pro velké podniky max. 50% z celkových skutečných
způsobilých investičních výdajů projektu
Max. 20 % z celk. skutečných způs. výdajů projektu
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3. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje
Výdaje na projektovou dokumentaci prováděcí a skutečného provedení staveb (vyjma projektové dokumentace pro ohlašované stavby a
projektové dokumentace pro stavební řízení) a na projektovou prováděcí dokumentaci pro instalaci strojů a zařízení (provozních
souborů), hardware a sítí .
Pro MSP: u novostaveb, technického zhodnocení staveb i pro instalaci strojů a zařízení (provozních souborů), hardware a sítí.
Pro VP: u technického zhodnocení staveb i pro instalaci strojů a zařízení (provozních souborů), hardware a sítí.
Projektová dokumentace
(vymezení typů projektové dokumentace odpovídá vyhl.. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)
Výdaje na inženýrskou činnost ve výstavbě. Externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob dle zákona č. 360/1992 Sb.
Pro MSP: u novostaveb, technického zhodnocení staveb i pro instalaci strojů a zařízení (provozních souborů), hardware a sítí.
Inženýrská činnost ve výstavbě Pro VP: u technického zhodnocení staveb i pro instalaci strojů a zařízení (provozních souborů), hardware a sítí.
Výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby.
Limit: Souhrn způsobilých výdajů na novostavby a technické zhodnocení staveb ≤ 20 % z celkových skutečných způsobilých výdajů na
ostatní stroje a zařízení a hardware a sítě.
Novostavby
Pouze pro MSP.
Výdaje na stavební práce a dodávky pro technické zhodnocení staveb.
Pro MSP i VP
Limit: Souhrn způsobilých výdajů na novostavby a technické zhodnocení staveb ≤ 20 % z celkových skutečných způsobilých výdajů na
ostatní stroje a zřízení a hardware a sítě.
Technické zhodnocení staveb Poznámka: Za technické zhodnocení staveb se považují přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce a modernizace ve smyslu
zákona č. 586/1992 Sb v platném znění.
Výdaje na pořízení serverů, osobních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (vysílače, směrovače, přepínače) a
specializovaných koncových zařízení a lokálních sítí. Způsobilým výdajem nejsou výdaje na pořízení použitých informačních
a komunikačních technologií (ICT), tj. těch, které již byly předmětem odpisu.
Poznámka: Do této kategorie způsobilých výdajů nemohou být zahrnovány výdaje na stavební práce a dodávky související
s budováním sítí. Tyto výdaje je nutno uvádět do kategorie „Technické zhodnocení staveb“ či případně „Novostavby“.
Hardware a sítě
Pro MSP i VP.
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Ostatní stroje a zařízení

Práva duševního vlastnictví

Software a data

Služby poradců, expertů,
studie

Školení, rekvalifikace
Tvorba webových stránek
Povinná publicita

Číslo
vydání/aktualizace:
5/0

Platnost od:
1.9.2008

Výdaje na pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení a provozních souborů zahrnovaných i nezahrnovaných do rozpočtů
novostaveb, technického zhodnocení budov a staveb. Způsobilým výdajem nejsou výdaje na pořízení použitých strojů a zařízení, tj.
těch, které již byly předmětem odpisu.
Pro MSP i VP.
Poznámka: Do této kategorie způsobilých výdajů nemohou být zahrnovány výdaje na stavební práce a dodávky související s instalací
strojů a zařízení. Tyto výdaje je nutno uvádět do kategorie „Technické zhodnocení staveb“ či případně „Novostavby“.
Výdaje na pořizované znalosti, postupy, oprávnění k podnikatelské činnosti (know how, licence, patenty, certifikace firmy apod.).
Výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu dodržení Pravidel pro výběr dodavatelů.
Pro VP: Výdaje na práva duševního vlastnictví a software a data jsou v souhrnu způsobilé do výše 50 % celkových skutečných
způsobilých investičních výdajů na projekt, tzn. výdaje na nehmotný majetek jsou způsobilé pouze do výše způsobilých výdajů na
hmotný majetek.
Výdaje na pořízení softwaru, programů, licencí, nezbytných pro využití hardware, nákup dat, databází a jejich aktualizací. Za software
se považuje základní software (operační systém, databázový systém, komunikační systém), aplikační software a software pro
modelování a vývoj informačních systémů.
Výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu pořízení software a dat od třetích stran za tržních podmínek.
Pro VP: Výdaje na práva duševního vlastnictví a software a data jsou v souhrnu způsobilé do výše 50 % celkových skutečných
způsobilých investičních výdajů na projekt, tzn. výdaje na nehmotný majetek jsou způsobilé pouze do výše způsobilých výdajů na
hmotný majetek.
Výdaje na externě pořizované služby poradců, expertů, znalců, jimi zpracovávané studie, analýzy, certifikace, homologace, registrace
apod. Způsobilými výdaji nejsou výdaje na přípravu žádosti o podporu, žádosti o platbu a monitorovacích zpráv.
Podpora na tyto výdaje je poskytována maximálně do výše 50% způsobilých výdajů na zajištění těchto služeb.
Pouze pro MSP.
Výdaje spojené se zaškolením zaměstnanců v souvislosti s uvedením do provozu pořizované technologie nebo se zaváděním
organizační, či marketingové inovace. Výdaje na tyto služby jsou způsobilé do výše 20 % z hodnoty celkových způsobilých výdajů
projektu.
Pouze pro MSP.
Podpora na tyto výdaje je poskytována maximálně do výše 35% způsobilých výdajů na zajištění těchto služeb pro střední podniky, 45%
pro malé podniky v souladu s nařízením s Komise (ES) č. 800/2008 (článek 39).
Výdaje na externě pořizované služby při tvorbě webových stránek souvisejících se zaváděním organizační nebo marketingové inovace.
Pouze pro MSP (výdaje de minimis).
Výdaje spojené s povinností stanovených poskytovatelem podpory na publicitu projektu.
Pro MSP i VP.
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Výdaje na mzdy a pojistné klíčovým pracovníkům podílejících se na realizaci projektu ( pouze osoby v pracovněprávním poměru
k žadateli). Výdaje na sociální a zdravotní pojištění (vázáno na výši mezd). Způsobilými jsou pouze výdaje na mzdy a pojištění
zaměstnanců přímo se podílejících na projektu, za způsobilé nelze považovat výdaje vyplývající z běžného chodu příjemce. Způsobilými
výdaji rovněž nejsou výdaje, které svým charakterem plní zejména stabilizační funkci (příspěvky na penzijní připojištění, životní
pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci, apod.)
Pouze pro MSP (výdaje de minimis).
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