Platnost od: 16.2.2009

Příručka způsobilých výdajů pro program
ICT V PODNICÍCH

Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých
výdajů programu ICT V PODNICÍCH v takovém stupni konkrétnosti, aby se zajistil hladký
průběh realizace projektů a především jejich proplácení. Součástí je také přehled nejčastějších
druhů výdajů, které nelze považovat za způsobilé a o které budou žádosti o platbu kráceny,
pokud v nich budou tyto výdaje zahrnuty.
Příručka bude sloužit především žadatelům, vycházet z ní budou rovněž projektoví manažeři
zprostředkujícího subjektu a pracovníci autorizace plateb.
Rámec pravidel pro úpravu způsobilých výdajů:
-

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
vnitrostátní regionální investiční podporu, Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům,
případně jiná,
Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a
Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013, Metodická příručka způsobilých
výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
na programové období 2007-2013,
pravidla stanovená v Operačním programu Podnikání a inovace, Pravidlech
způsobilosti výdajů - obecná část, Pravidlech způsobilosti výdajů - zvláštní část –
program ICT V PODNICÍCH,
text Programu a Výzvy.

-

1

Obecné principy způsobilosti, resp. nezpůsobilosti výdajů

1.1

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:
-

musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset
s realizací projektu

Pokud pořízený majetek/služby nejsou využívány ze 100% pro účely projektu, ale také
pro ostatní činnosti žadatele, je za způsobilý výdaj možné považovat pouze alikvotní část
pořizovací ceny tohoto majetku/služby. Propočet způsobilé části se může odvíjet např. od
poměrného využití majetku pro podporované aktivity, poměrného využití plochy (v
případě stavebních nákladů, nákupu staveb) atp.
-

musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu,
musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny
Příjemcem dotace,
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-

1.2

Za způsobilé výdaje nelze považovat zejména:
-

2

musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, majetek nelze
pořizovat aktivací,
musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být
vynaloženy v souladu s následujícími principy:
• hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
• účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu)
• efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

výdaje bez přímého vztahu k projektu,
výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
výdaje nevyhovující pravidlům časové způsobilosti (náklady vzniklé nebo uhrazené
před datem přijatelnosti projektu),
výdaje na pořízení použitého hardware a jiných strojů a zařízení, které lze označit
za součást IT/ICT,
DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH,
splátky půjček a úvěrů,
sankce a penále,
náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní
a správní poplatky atd.

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji v programu ICT V PODNICÍCH (Výzva I a II) jsou výdaje uvedené
v následující tabulce:
Limity pro
způsobilé
výdaje

INVESTIČNÍ

Druh způsobilých výdajů
hardware a sítě
ostatní stroje a zařízení
práva duševního vlastnictví
software a data

NEINVESTIČNÍ

služby poradců, expertů, studie
přístup k informacím, databázím
Max. 150 tis.
Kč

tvorba webových stránek
povinná publicita
ostatní služby

Je nutné důsledně dodržovat zatřídění výdajů do jednotlivých rozpočtových položek. Při
zařazení výdajů pod jinou položku, než pod kterou věcně patří, může být platba
odpovídajícím způsobem krácena!
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Do Vašeho Podnikatelského záměru vždy uveďte co nejpodrobnější specifikaci toho, co
budete v rámci projektu pořizovat a jak daný předmět/služba věcně souvisí s realizací Vašeho
projektu. Pokud se omezíte na základní specifikaci typu „hardware“, „ostatní stroje a
zařízení“, vystavujete se riziku, že Vám bude projekt vrácen k dopracování, případně bude
rozpočet o nevysvětlené položky zkrácen. To samé platí v případě, kdy sice daný předmět v
rozpočtu definujete dostatečně (např. „čtečka čárových kódů“), avšak v popisné části
Podnikatelského záměru nijak neuvedete, jak budete daný předmět využívat a jak přispěje
k dosažení cílů Vašeho projektu.
2.1

Investiční způsobilé výdaje

Investičními výdaji se rozumí výdaje na majetek, který je dlouhodobým hmotným majetkem
či dlouhodobým nehmotným majetkem, a je veden v evidenci majetku a řádně odepisován
(musí se jednat o odpisovatelná aktiva).
Způsobilým výdajem je vždy pořizovací cena majetku, která byla stanovena postupem dle
platných právních norem (§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Za způsobilé nelze v rámci
investičních položek považovat takové výdaje, které sice souvisí s pořízením daného
majetku, avšak nebyly zahrnuty do jeho pořizovací ceny.
Do investičních položek nepatří zejména:
-

výdaje na majetek, který není dlouhodobým hmotným či nehmotným majetkem,
výdaje na implementaci informačního systému, které nebyly zahrnuty do jeho
pořizovací ceny,
výdaje na aktualizace informačního systému, pokud nebyly zahrnuty do jeho
pořizovací ceny atp.

Pokud Vám již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zjistíte, že některé výdaje máte
nesprávně zařazeny, je nutno vystavit Dodatek k Rozhodnutí a Podmínkám, v němž rozpočet
opravíte. V takovém případě kontaktujte Vašeho projektového manažera.
Pokud předložíte žádost o platbu, která obsahuje nesprávně zařazené výdaje, může být platba
odpovídajícím způsobem krácena!
2.1.1

Hardware a sítě

Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících serverů, stacionárních a
přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (především
vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaných koncových zařízení (myš, tablet, scanner,
kamera, PDA apod.) a lokálních sítí. Kupní cena včetně příslušenství, školení, dopravy,
montáže, zapojení do sítí a jiných způsobilých výdajů, které bezprostředně souvisejí
s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č.
500/2002 Sb.
V rámci položky Hardware a sítě jsou způsobilé zejména výdaje vynaložené na nákup
následujících druhů zařízení:
- stolní počítače, včetně příslušenství,
- notebooky,
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2.1.2

servery,
disková pole,
záložní zdroje napájení,
tiskárny,
skenery,
multifunkční reprografická zařízení,
datová síť,
racky,
PDA aj.
Ostatní stroje a zařízení

Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících strojů a zařízení, které jsou
součástí informačního systému a jiných prvků ICT nebo jsou nezbytné pro jejich funkčnost,
avšak podle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software; jako např. čtečky
čárových kódů, čipových karet, komunikační zařízení používaná k IP telefonii nebo ke
komunikaci přes internet (například mobilní telefon využívaný primárně k tomuto účelu) atp.
Kupní cena včetně příslušenství, školení, dopravy, montáže, zapojení do sítí, a jiných
způsobilých výdajů, které bezprostředně souvisejí s instalací a uvedením do provozu a
vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
V rámci položky Ostatní stroje a zařízení jsou způsobilé zejména výdaje vynaložené na
nákup následujících druhů zařízení:
- čtečky čárových kódů,
- terminály pro čtení čárových kódů,
- kamerové systémy,
- komunikační zařízení (např. smartphone, VoIP telefony),
- specifická vstupní či výstupní zařízení (např. různá měřící zařízení propojená
s informačním systémem).
2.1.3

Práva duševního vlastnictví

Výdaje na externí nákup znalostí, postupů nutných k podnikatelské činnosti (nepatentované
know how, operativní nebo patentové licence na know how, patenty apod.), které jsou
nezbytné k zahájení podporované činnosti v rámci platné výzvy k programu ICT v podnicích.
Nákupy jednotlivých položek v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč je nutno doložit posudkem
znalce pro oceňování. V takovém případě je výdaj způsobilý maximálně do výše stanovené
znaleckým posudkem.
V rámci položky Práva duševního vlastnictví jsou způsobilé zejména výdaje na:
- licence k využívání patentu, užitného vzoru, vynálezu atp.
2.1.4

Software a data

Pořizovací cena softwaru, programů a aplikací, licencí, nákup dat, databází a jejich aktualizací
včetně dalších poplatků (za instalaci, údržbu, maintainance atp.), nezbytných nákladů na
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implementaci (programování, reengineering procesů v souvislosti s realizací projektu atp.), a
jiných způsobilých výdajů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a
vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Za software se
považuje základní software (operační systém, databázový systém, komunikační systém),
aplikační software a software pro modelování a vývoj.
V rámci položky Software a data jsou způsobilé zejména výdaje vynaložené na nákup:
- licencí k software (např. podnikové informační systémy, software pro konstrukci a
modelování, komunikační software, operační systémy atp.), včetně dalších výdajů,
které souvisí s instalací a uvedením do provozu a byly zahrnuty do pořizovací ceny
tohoto software (instalace, implementace, systémová podpora atd.).
Do této položky nelze zařadit zejména:
- náklady na software nebo jeho části, které jsou využívány (také) jinými subjekty,
než Příjemcem dotace,
- výdaje na implementaci informačního systému, které nebyly zahrnuty do jeho
pořizovací ceny,
- výdaje na aktualizace informačního systému, pokud nebyly zahrnuty do jeho
pořizovací ceny atp.
Veškerý nehmotný majetek (týká se i práv duševního vlastnictví) musí být pořízen od třetích
stran za tržních podmínek, musí být využíván výhradně příjemcem dotace, a to v
místě/místech realizace projektu (uvedena v Podmínkách poskytnutí dotace) a musí se jednat
o odpisovatelná aktiva, která nebyla dříve předmětem odpisu.
2.2

Neinvestiční způsobilé výdaje

V rámci neinvestičních výdajů jsou způsobilé zejména výdaje na externě nakupované služby,
které bezprostředně souvisí s realizací projektu. Lze sem zahrnout také vybrané výdaje na
pořízení majetku (např. v rámci povinné publicity).
2.2.1

Služby poradců, expertů, studie

Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců, které nemají povahu
trvalých nebo opakujících se činností a nevztahují se k obvyklým provozním nákladům
podniku, včetně nákladů na jimi zpracovávané studie, analýzy či znalecké posudky. Jsou
přijatelné pouze náklady na služby, které přímo souvisí s faktickou realizací projektu (např.
poradenství spojené s výběrem vhodného IS, služby projektového manažera apod.) nebo které
směřují do oblasti rozvoje IT/ICT podniku a zároveň mají zásadní dopad na rozvoj řízení a
strategii IT či rozvoje ICT v podniku.
V rámci položky Služby poradců, expertů, studie jsou způsobilé zejména výdaje na
následující služby:
- zpracování analýzy stavu a potřeb firmy v oblasti ICT,
- poradenství spojené s výběrem informačního systému,
- poradenství spojené se zaváděním informačního systému (instalace, implementace,
školení atd.).
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Do této položky nelze zařadit zejména:
- mzdové náklady zaměstnanců Příjemce (např. správce informačního systému),
- výdaje na zpracování žádosti o podporu, žádosti o platbu, monitorovací zprávy atp.,
- výdaje na právní a jiné služby související s procesem výběrového řízení, pokud se
přímo netýkají předmětu výběrového řízení (tj. zároveň předmětu projektu),
- marketingové studie apod.
2.2.2

Přístup k informacím, databázím

Poplatky za připojení do mezinárodních informačních sítí a databází včetně udržovacích
poplatků v maximálním trvání prvních dvanácti měsíců; musí se jednat o aktivity, které přímo
souvisejí s podporovanými aktivitami projektu a rozvojem ICT či řízení IT ve firmě.
V rámci položky Přístup k informacím, databázím jsou způsobilé výdaje na placený přístup
k informačním a jiným zdrojům, jež souvisí s projektem či rozvojem ICT ve firmě.
2.2.3

Tvorba webových stránek

Výdaje na externě nakupované služby při tvorbě webových stránek včetně software
nezbytného pro provoz webových stránek, pokud tyto výdaje prokazatelně souvisí s realizací
podporované aktivity. Výdaje jsou způsobilé maximálně do výše 150 tis. Kč.
V rámci položky Tvorba webových stránek jsou způsobilé zejména výdaje na:
- tvorbu, popřípadě rekonstrukci webových stránek zajišťované dodavatelským
způsobem (od externích subjektů).
2.2.4

Povinná publicita

Výdaje přímo vyplývající z požadavků poskytovatele na publicitu projektu.
V rámci položky Povinná publicita jsou způsobilé zejména výdaje na:
- označení objektu nebo jiného majetku podpořeného dotací z rozpočtu EU v souladu
s Pravidly pro publicitu; jde např. o pamětní desky, vývěsní tabule, plakáty, štítky,
samolepky aj.
Výdaje na publicitu musí souviset s propagací příslušného projektu. Výdaje vynaložené na
propagaci samotného finálního výrobku či přímo žadatele nejsou způsobilým výdajem pro
publicitu.
Konkrétní hodnota výše výdajů na publicitu není definována. Výdaje na publicitu musí být
přiměřené dané investici a dotace je vyplácena na základě skutečně vynaložených prostředků.
2.2.5

Ostatní služby

Náklady na nákup externích služeb v podobě outsourcingu, a to v maximálním trvání prvních
dvanácti měsíců od zahájení plnění smlouvy. Outsourcingem se rozumí forma zajištění
aktivit, které jsou uvedeny v rámci výzvy, prostřednictvím pronájmu HW, SW, ostatních
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strojů a zařízení nebo služeb. Předmět takového pronájmu nesmí ani po ukončení pronájmu
vstoupit do vlastnictví příjemce podpory. Jedná se například o webhosting, helpdesk,
vzdálenou správu, nájem výpočetní techniky, softwarových aplikací, IS a jejich správu,
maintainance atd. Žadatel nesmí (takové výdaje nebudou považovány za způsobilé)
outsourcovat službu, HW, SW a ostatní stroje a zařízení, pokud aktivity, které jsou
předmětem outsourcingu, již dříve zajišťoval v podobné míře a na podobné úrovni funkčnosti
ve vlastní režii. V případě outsourcingu se tedy musí jednat ve srovnání s výchozí situací o
nové, co do kvality a funkčnosti náročnější aktivity, které jsou spojeny s nově pořizovanými
IS či ICT prvky, či aktivitami, které nebyly v rámci podniku do doby realizace projektu
zajišťovány vůbec. Žadatel je povinen v rámci podnikatelského záměru přesně rozlišovat,
která z outsourcovaných služeb odpovídá výše uvedeným kritériím a která byla podnikem již
dříve zajišťována a je tedy pouze převedená na nakupovanou službu, aniž by byla
způsobilým výdajem projektu. Žadatel předloží v rámci Podnikatelského záměru smlouvu o
zajištění outsourcingu nebo alespoň návrh obsahu budoucí smlouvy o zajištění outsourcingu
– tzv. SLA.
V rámci položky Ostatní služby jsou způsobilé zejména výdaje na:
- pronájem serverů, PC a ostatního hardware či ostatních strojů a zařízení,
- pronájem software,
- outsourcing dalších služeb souvisejících s podporovanými aktivitami (webhosting,
helpdesk, vzdálená správa ICT infrastruktury atp.).
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