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Číslo vydání/aktualizace:
5/0

Platnost od:
1. 9. 2008

Specifikace způsobilých výdajů - ICT a strategické služby
1. Zkratky
Příjemce dotace: MSP – malý a střední podnik, VP – velký podnik
2. Způsobilé výdaje pro program – příjemce si sám vybere jednu z variant (učiní tak v registrační žádosti)
Varianta I. – dotace na hmotný a nehmotný majetek
Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky
způsobilých výdajů

Hmotný majetek

Může čerpat
VP

X

X

2 úpravy pozemků

X

X

3 odstranění staveb

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 technické zhodnocení staveb

X

X

9 novostavby

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Max. 10% z celkových skutečných
způsobilých investičních výdajů.

4 inženýrské sítě a komunikace ke stavbám
5 nákup staveb
6 projektová dokumentace
7 inženýrská činnost ve výstavbě

Souhrn nákladů na pořízení a
technické zhodnocení staveb může
činit max. 50 % z celkových
skutečných způsobilých investičních
výdajů.

10 hardware a sítě
11 ostatní stroje a zařízení
Nehmotný
majetek

Ostatní podmínky

MSP

1 nákup pozemků

Investiční

Limity

12 software
13 práva duševního vlastnictví
INVESTICE

Pro velké podniky max. 50%
z celkových skutečných
způsobilých investičních výdajů.
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14 služby poradců, expertů, studie
Služby

Neinvestiční
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Max. 3 mil. Kč.

15 přístup k informacím a databázím
16 síťové neskladovatelné dodávky

Platnost od:
1. 9. 2008

Omezeno max. výší
podpory podle pravidla de
minimis (max. 200 tis.
EUR během 3 let).

17 nájem pozemků a budov

X

-

X

-

X

-

X

X

Varianta II. – dotace na osobní náklady zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech

Osobní
náklady
Služby

Neinvestiční

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky
způsobilých výdajů

Limity

Ostatní podmínky

Může čerpat
MSP

VP

1 mzdy

X

X

2 pojistné

X

X

X
X

-

X

-

X

X

3 služby poradců, expertů, studie
4 přístup k informacím a databázím

Max. 3 mil. Kč.

5 síťové neskladovatelné dodávky
6 nájem pozemků a budov

Omezeno max. výší
podpory podle pravidla de
minimis (max. 200 tis.
EUR během 3 let).

3. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje
Nákup pozemku za účelem stavební činnosti v souvislosti s realizací projektu. Cena pozemku musí být doložena
Nákup pozemků
posudkem znalce pro oceňování. Výdaj je způsobilý do výše pořizovací ceny pozemku stanovené znaleckým
posudkem, maximálně však do výše 10 % z celkových skutečných způsobilých investičních výdajů.
Výdaje na externě nakupované služby a práce v souvislosti s přípravou pozemků pro výstavbu, tzn. hrubé i čisté
Úpravy pozemků
úpravy (např. sadové úpravy), přeložky sítí (plyn, el. energie apod.).
Odstranění staveb
Výdaje na externě nakupované služby za účelem demolice staveb nezbytně nutné k realizaci nové výstavby.
Inženýrské sítě a
Pořizovací cena přípojek plynu, vody, kanalizace, elektřiny, telefonu, pozemních komunikací u staveb.
komunikace ke stavbám
INVESTICE
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Nákup staveb
Projektová dokumentace
Inženýrská činnost ve
výstavbě

Technické zhodnocení
staveb
Novostavby

Hardware a sítě

Ostatní stroje a zařízení

Číslo vydání/aktualizace:
5/0

Platnost od:
1. 9. 2008

Pořizovací cena staveb za účelem realizace projektu. Výdaj je způsobilý maximálně do výše stanovené
znaleckým posudkem.
Externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace pro územní a stavební řízení a pro technické
zhodnocení budov. Do způsobilých výdajů je možno zahrnout pouze náklady na pořízení dokumentace ke
stavbám.
Externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. , o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 61/1988 Sb. , zákona č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
Pořizovací cena technického zhodnocení budov, které zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace. Rekonstrukcí
se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. V rámci této položky nejsou způsobilé
výdaje, které mají charakter oprav a běžné údržby. Výdaje na technické zhodnocení budov musí být v účetnictví
vedeny jako výdaje na dlouhodobý hmotný majetek.
Pořizovací cena nové výstavby.
Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících serverů, stacionárních a přenosných personálních
počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (zejména vysílače, směrovače, přepínače) a
specializovaných koncových zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA apod.), lokálních sítí a dalších ICT
prvků (např. čtečky čárových kódů, čipových karet, komunikační zařízení používaná k IP telefonii nebo
komunikaci přes internet atp.). Jedná se o kupní cenu uvedeného majetku včetně příslušenství, školení, dopravy,
montáže, zapojení do sítí a drobných stavebních úprav, přičemž náklady na stavební práce jsou přijatelné
v minimální a nezbytné výši, a to jen v případech, kdy provedení stavebních prací technicky souvisí s instalací
pořizovaných movitých věcí nebo souboru movitých věcí. Dále sem patří kupní ceny nákladů na služby poradců,
expertů vč. nákladů za studie (externě nakupované služby poradců a expertů nemohou mít povahu trvalých nebo
opakujících se činností a nemohou se vztahovat k obvyklým provozním nákladům podniku) a jiných nákladů, a to
pouze za podmínky, že tyto náklady bezprostředně souvisí s instalací a uvedením daného majetku do provozu a
vstupují do jeho pořizovací ceny dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících strojů a zařízení určených k opravárenské činnosti
nebo kancelářských zařízení nespadajících do kategorie hardware (např. kopírovací stroj, skartovací stroj, telefony
atp.).
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Pořizovací cena programů a licencí nezbytných pro využití hardware, tzn. základního software (operační systém,
databázový systém, komunikační systém), aplikačního software a software pro modelování a tvorbu informačních
systémů. Jedná se o kupní cenu uvedeného majetku včetně nezbytných nákladů na implementaci (např.
Software
programování), školení, nákladů na služby poradců, expertů, nákladů za studie a jiných nákladů, a to pouze za
podmínky, že tyto náklady bezprostředně souvisí s instalací a uvedením daného majetku do provozu a vstupují
do jeho pořizovací ceny dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Pořizovací ceny licencí, patentů a nepatentovaného know-how, které jsou nezbytné k vykonávání podporované
činnosti v rámci platné výzvy k programu ICT a strategické služby. Náklady na pořízení nepatentovaného knowPráva duševního vlastnictví
how nesmí přesahovat cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce – posudek nesmí být ke dni
pořízení majetku starší než 6 měsíců.
Hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech a povinné odvody zaměstnavatele na
sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Počet pracovních míst se
vykazuje v přepočtu na plný pracovní úvazek.
Maximální výše tohoto způsobilého výdaje je stanovena podle vzorce A*B, kde:
„A“ je objem mezd a pojistného (dle výše uvedené definice), přepočtený aritmetickým průměrem na jednoho
zaměstnance, za období dvou po sobě následujících kalendářních let spadajících do období realizace projektu,
Mzdy a pojistné
vynaložených nejdříve v den přijatelnosti projektu;
„B“ je počet pracovních míst nově vytvořených v rámci realizace projektu.
Pokud se pracovník nepodílí na realizaci projektu ze 100%, je způsobilým výdajem poměrná část mzdy
odpovídající podílu pracovního času pracovníka prokazatelně odpracovaného na projektu a celkové pracovní
doby, včetně příslušného podílu na ročním nároku odměny za dovolenou.
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
Služby poradců, expertů,
zpracovávané studie, analýzy či znalecké posudky. Jsou přijatelné pouze náklady na služby, které přímo souvisí
studie
s faktickou realizací projektu (např. poradenství spojené s výběrem vhodného IS, služby projektového manažera
apod.). Náklady na zpracování žádosti o podporu nejsou způsobilým výdajem v rámci tohoto Programu.
Poplatky za připojení do mezinárodních informačních sítí a databází včetně udržovacích poplatků v maximálním
Přístup k informacím a
trvání prvních dvanácti měsíců; musí se jednat o aktivity, které přímo souvisejí s podporovanými aktivitami
databázím
projektu a rozvojem ICT či řízení IT ve firmě.
Síťové neskladovatelné
Platby za elektřinu, plyn, vodu, telefon a internet. Jedná se o výdaje na spotřebu médií, které nejsou dále
dodávky
přefakturovány dalším odběratelům připojeným v síti.
Nájem pozemků, budov, kanceláří či jiných prostor, v nichž bude uskutečňován projekt. Pokud realizace projektu
probíhá jen v části pronajatého objektu, je možno uplatnit jen poměrnou část nájmu připadající na zabranou
Nájem pozemků a budov
plochu.
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