Příloha č. 2 – Způsobilé výdaje
1. Způsobilé výdaje pro program Potenciál – Výzva III-II. prodloužení

Hmotný
Nehmotný

INVESTIČNÍ

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů

2.7

technické zhodnocení staveb

3.1

hardware a sítě

3.2

ostatní stroje a zařízení

4.1

práva duševního vlastnictví

4.2

Služby
a osobní
náklady

NEINVESTIČNÍ

5

LIMITY
Max. 20 % z celkových způsobilých
investičních výdajů

Max. 50 % z celkových způsobilých
investičních výdajů
(platí pouze pro velké podniky)

software a data
povinná publicita

6.1

služby poradců, expertů a studie

6.3

mzdy (absolventi)

6.4

pojistné (absolventi)

INVESTICE

De minimis
(pouze pro MSP)

DO

VAŠÍ

1/2

BUDOUCNOSTI

Může čerpat
MSP

VP

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje

Technické zhodnocení
staveb

V rámci realizace projektu jsou přípustné pouze takové stavební úpravy, které nepodléhají stavebnímu řízení.

Nehmotný investiční
Majetek

U MSP je možné vždy zohlednit v plné výši náklady na nehmotné investice prostřednictvím převodu technologie formou nabytí patentových
práv, licencí, know-how nebo patentem nechráněných technických znalostí. U velkých společností jsou tyto náklady způsobilé pouze do
výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.

Jen pro MSP. Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013. Náklady
Služby expertů, poradců, na zpracování žádosti o podporu nejsou způsobilým výdajem v rámci této výzvy.
Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců, jimi zpracovávané studie a analýzy, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se
studie
činností a slouží výlučně k potřebám výzkumných, vývojových a inovačních aktivit projektu. Tyto náklady jsou způsobilými pouze po dobu
realizace projektu.

Mzdy a pojistné

Jen pro MSP. Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013.
Do způsobilých výdajů je možné zahrnout pouze mzdy vyplacené absolventům technických, nebo přírodovědných oborů provádějícím
výzkumnou a vývojovou činnost v rámci projektu (zaměstnancem se rozumí osoba zaměstnaná v pracovně právním poměru k žadateli),
včetně plateb sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, vázáno na výši mezd. Tyto náklady jsou způsobilými pouze po
dobu realizace projektu.
Absolventem je osoba, která předloží doklad o úspěšném zakončení studia na SOU (výuční list), SŠ (maturitní vysvědčení), VŠ
(vysokoškolský diplom), který nebyl vystaven dříve než před 2 roky od data schválení registrační žádosti.

3. Zkratky
PT – Potenciál
MSP – Malý a střední podnik
VP – Velký podnik

INVESTICE

DO

VAŠÍ

2/2

BUDOUCNOSTI

