Platnost od: 1.10.2008

Vymezení způsobilých výdajů – 1. výzva programu Spolupráce - Klastry
Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých
výdajů
1 nákup pozemků

Hmotný

INVESTIČNÍ

2 úpravy pozemků
inženýrské sítě a komunikace ke
stavbám
3
4 nákup staveb
5 odstranění staveb
technické zhodnocení staveb
6 nepředstavující modernizaci
7 Novostavby

LIMITY
Celkový souhrn
způsobilých výdajů
v kategorii 1-7 může
činit max. 30 %
celkových způsobilých
investičních výdajů za
splnění zvláštních
ustanovení pro
jednotlivé způsobilé
výdaje. Náklady na
nákup pozemků smí
dosáhnout nejvýše 10 %
celkových způsobilých
investičních výdajů

8 stroje a zařízení
Nehmotný

9 hardware a sítě
10 práva duševního vlastnictví
11 software a data
12 služby poradců, expertů, studie
13 Školení, rekvalifikace

Míra
podpory
Nařízení Komise č.
Regionální 800/2008, článek 13
mapa (RM)
RM
800/2008, článek 13
RM

800/2008, článek 13

RM

800/2008, článek 13

RM

800/2008, článek 13

RM

800/2008, článek 13

RM

800/2008, článek 13

RM

800/2008, článek 13

RM

800/2008, článek 13

RM

800/2008, článek 13

RM

800/2008, článek 13

50%

800/2008, článek 26

Viz níže

800/2008, článek 39

50%
RM

800/2008, článek 27 (2.
účast na veletrhu de
minimis)
800/2008, článek 13

70%

1998/2006 (de minimis)

70%

1998/2006 (de minimis)

70%

1998/2006 (de minimis)

70%

1998/2006 (de minimis)

70%

1998/2006 (de minimis)

70%

1998/2006 (de minimis)

70%
viz níže

1998/2006 (de minimis)
800/2008, článek 31

70%

1998/2006 (de minimis)

70%

1998/2006 (de minimis)

70%

1998/2006 (de minimis)

14 Účast na veletrzích a výstavách

NEINVESTIČNÍ

Služby

15 Nájem
16 Semináře, workshopy
17 Přístup k informacím, databázím
Pouze zařízení pro
VaVaI

18 Opravy, údržba
19 Marketing a propagace
20 Tvorba webových stránek

Osobní

21 Povinná publicita
22 Mzdy a pojistné
Mzdy a pojistné odborným
23 pracovníkům

Dodávky

24 Cestovné
25 Materiál
26 Síťové neskladovatelné dodávky
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Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje
Je způsobilým výdajem pouze v takovém plošném rozsahu, který tvoří zastavěnou část nemovitosti
určenou pro účely projektu. Zbývající část pozemku je způsobilým výdajem pokud přímo souvisí
s projektem a pokud celková výše nákladů na nákup pozemku nepřesáhne 10% skutečných
způsobilých investičních výdajů. Kupní cena musí být doložena znaleckým posudkem, ne starším
12 měsíců, kterým musí být potvrzeno, že tato cena nepřesahuje obvyklou tržní hodnotu. Nákup
Nákup pozemků pozemku musí být kromě účetních dokladů doložen i výpisem z katastru nemovitostí.
Způsobilými výdaji jsou externě nakupované služby a práce v souvislosti s přípravou pozemků pro
výstavbu včetně zlepšení přístupových komunikací, úpravou terénu, zpevnění ploch, sadových
Úpravy pozemků úprav a oplocení pozemků přímo související s realizací projektu.
Inženýrské sítě a
komunikace ke Způsobilými výdaji jsou pořízení nových sítí, nebo rekonstrukce stávajících sítí v souvislosti
stavbám
s výstavbou nebo technickým zhodnocením staveb
Pořízení staveb je způsobilým nákladem pouze v rozsahu, který přímo souvisí s projektem.
Započítává se do způsobilých nákladů maximálně do výše ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena nemovitosti je způsobilým
výdajem v případě, že kupované nemovitosti nebudou dále předmětem převodu nebo pronájmu.
Nákup staveb
Nákup stavby musí být kromě účetních dokladů doložen i výpisem z katastru nemovitostí.
Výdaje na externě nakupované služby za účelem demolice staveb nezbytně nutné k realizaci
Odstranění staveb rekonstrukce, technického zhodnocení staveb nebo novou výstavbu je způsobilým výdajem.
Za technické zhodnocení staveb se považují přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce ve
smyslu zákona č. 586/1992 Sb v platném znění.
Způsobilým nákladem v případě rekonstrukce stávající stavby za účelem její přeměny na centrum
klastru jsou externí rekonstrukce včetně střechy, vnitřní rozčlenění prostor, výplně otvorů, nově
postavené prostory, vnější i vnitřní povrchová úprava stavby, rekonstrukce a vybavení sociálního
zázemí, stavební rekonstrukce související s instalací laboratorních a testovacích zařízení klastru.
Technické
V rámci této položky nejsou způsobilé výdaje, které mají charakter oprav a běžné údržby. Výdaje
zhodnocení staveb na technické zhodnocení musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na dlouhodobý hmotný majetek.
Způsobilým nákladem je pořizovací cena nové výstavby. Postup je stejný jako u nákupu staveb, viz
výše.
Novostavby
Pozn. Stavební náklady (č. 1 –7 ) musí být využity pro umístění testovacích a laboratorních zařízení. Při splnění
této podmínky lze do způsobilých výdajů dále zahrnout administrativní prostory v rozsahu nezbytném pro účely
projektu. Celková výše stavebních nákladů nesmí přesáhnout 30% celkových způsobilých investičních výdajů.
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Hardware a sítě

Stroje a zařízení
Práva duševního
vlastnictví

Software a data

Způsobilým výdajem je pořizovací cena výpočetní techniky nezbytné pro účely projektu, tj výdaje
na pořízení serverů, osobních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (vysílače,
směrovače, přepínače) a specializovaných koncových zařízení a lokálních sítí.
Do způsobilých výdajů lze zahrnout i náklady na služby, které bezprostředně souvisejí s instalací a
uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č. 500/2002
v platném znění (např. montáž, zapojení do sítí, drobné stavební úpravy)
Způsobilé jsou výdaje na pořízení testovacích a laboratorních zařízení. Způsobilým výdajem nejsou
výrobní zařízení..
Způsobilým výdajem je kupní cena včetně zapojení do sítí, drobných stavebních úprav a jiných
nákladů, které bezprostředně souvisejí s jejich instalací a uvedením do provozu a vstupují do
pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. Žadatel je ve Studii
proveditelnosti povinen prokázat, že se jedná o nezbytnou součást strojů a zařízení bezprostředně
související s předmětem projektu.
Výdaje na externě pořizované znalosti, postupy, oprávnění k podnikatelské činnosti (know how,
licence, patenty, certifikace firmy apod.).
Náklady na pořízení nepatentovaného know-how nesmí přesahovat cenu obvyklou stanovenou
posudkem soudního znalce (posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6 měsíců.
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.
.
Podpora je poskytována max. do výše 50 % způsobilých výdajů na tyto služby v souladu s
Nařízením Komise (ES) č.800/2008 (článek 26).

Náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci, experty, znalci, jimi zpracovávané
Služby expertů, studie, analýzy, certifikace, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností a slouží
poradců, studie výlučně k potřebám výzkumných, vývojových a inovačních aktivit projektu (včetně marketingových
studií.) Jedná se pouze o služby poskytované klastru, služby poskytované jednotlivým členům
seskupení nejsou způsobilé.
Náklady na zpracování žádosti o podporu nejsou způsobilým výdajem v rámci této Výzvy.
Výdaje spojené se zaškolením zaměstnanců v souvislosti s inovačními aktivitami klastru. Výdaje na
tyto služby jsou způsobilé do výše 10 % z hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu.
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 Komise (ES)
č.800/2008 (článek 39).
Způsobilé výdaje na projekt podpory vzdělávání jsou:
a) osobní náklady školitele;
b) cestovní náklady školitelů a školených osob, včetně ubytování;
c) ostatní běžné výdaje, jako jsou výdaje na materiál a vybavení přímo spojené s projektem;
d) opotřebení nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným používáním pro projekt
vzdělávání;
e) náklady na poradenské a konzultační služby týkající se projektu vzdělávání;
f) osobní náklady školených osob a obecné nepřímé náklady (správní náklady, nájemné, režijní
náklady) až do výše součtu ostatních způsobilých nákladů uvedených v písmenech a) až e). Co se
týká osobních nákladů školených osob, v úvahu je možné brát pouze hodiny, během kterých se
školené osoby skutečně účastní vzdělávání, a to po odečtení všech produktivních hodin.“
Školení,
rekvalifikace
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise
Tvorba webových (ES) č. 1998/2006.
stránek
Jedná se o náklady na přípravu a provoz internetových/intranetových stránek
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006.
Povinná publicita
Výdaje spojené s povinností stanovených poskytovatelem podpory na publicitu projektu..
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Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006. Jedná se o náklady na pracovní setkání, semináře a workshopy, konference
související s podporovaným projektem.
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006.
Způsobilé jsou pouze výdaje na propagační materiály klastru související s podpořeným projektem.
Marketing a
propagace
Nejedná se o náklady na propagační materiály individuálních členů klastru
Podpora na tyto služby je poskytována v souladu s Nařízením Komise (ES) č.800/2008 (článek 27)
do výše 50 % způsobilých výdajů. Výdaje vynaložené na pronájem, zřízení a provoz stánku při
první účasti na veletrhu nebo výstavě. Při opakované účasti na stejném veletrhu či výstavě je
Účast na veletrzích podpora poskytována podle pravidla de minimis.
Veletrhy a výstavy slouží pouze k prezentaci výsledků společné činnosti klastru.
a výstavách
Náklady na pronájem kancelářských prostor, které jsou užívány zaměstnanci klastru. Náklady na
pronájem laboratorních, testovacích prostor prokazatelně nezbytných pro výkon podporovaných
činností..
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008
(článek 13).
Nájem
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006.
Mzdy a pojistné Mezi způsobilé patří výdaje na mzdy manažerů a zaměstnanců klastru včetně zákonných odvodů
(sociální a zdravotní pojištění).. Na pozice manažerů klastru musí být vypsáno výběrové řízení.
Výběr kandidáta musí být proveden dle kritérií uvedených ve studii proveditelnosti.
Podpora na tyto služby je poskytována v souladu s Nařízením Komise (ES) č.800/2008 (článek
31), do výše 70 % způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% pro střední podniky.
Mzdy a pojistné Mzdy pro výzkumné pracovníky/techniky v pracovněprávním vztahu ke klastru, kteří se podílejí na
výzkumné a vývojové činnosti bezprostředně související s projektem. Výdaj je v tomto režimu
odborným
způsobilý pouze za podmínky, že podpořená činnost zcela spadá do kategorie aplikovaného
pracovníkům
výzkumu (viz zákon 130/2002 sb. v platném znění), respektive průmyslového výzkumu dle čl. 31
Nařízení 800/2008, a to pouze v rozsahu nezbytném pro účely výzkumného projektu.
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006.
Cestovní náhrady na zahraniční a tuzemské cesty poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům
klastru v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
Cestovné
a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu, jež podpoří úspěšné fungování a rozvoj
klastru a jež vzniknou v přímé souvislosti s řešením projektu. Služební cesty lze dále využít na
účast v mezinárodních klastrových a výzkumných sítích. Z každé služební cesty musí být
zpracována zpráva dokládající její efekt pro činnost klastru.
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006.
Síťové
neskladovatelné Jedná se o náklady na energie spojené s provozem kanceláře klastru, např. elektrická energie,
dodávky
vodné, stočné, telefonní poplatky, internet apod.
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006.
Jedná se zejména o kancelářský materiál pro potřeby klastru nezbytný pro realizaci projektu.
Materiál
Semináře,
workshopy
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