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Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013
Obecné principy způsobilosti výdajů
Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
Čas – způsobilé jsou zásadně výdaje vzniklé a zaplacené po 1.1.2007 nebo datu přijatelnosti projektu, přičemž je rozhodující datum, které nastalo později. Způsobilé
nejsou výdaje vzniklé nebo zaplacené po 30.6.2015.
Umístění – projekt musí být realizován na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy, popř. přínosy z realizace projektu musí plynout především do
uvedených regionů, pokud není poskytovatelem dotace stanoveno jinak. Místem realizace může být v případě podnikatelských subjektů pouze provozovna příjemce
dotace, která je (po svém dokončení bude) registrovaná na živnostenském úřadě. Příjemce dotace může projekt realizovat na více místech. U mobilních a přenosných
předmětů (notebooky, dopravní prostředky) je místem realizace ta provozovna, u níž je daný předmět veden v účetní evidenci (evidenci majetku). Pokud je pořizován
majetek, který je sdíleně využíván na více místech, z nichž některá nesplňují podmínku umístění na území ČR nebo mimo hl. m. Prahu (např. společné právo
k využívání softwaru), pak je způsobilým výdajem poměrná část pořizovací ceny tohoto majetku odpovídající míře využívání v provozovnách umístěných ve
způsobilých regionech (poměr může být stanoven buď podílem na celkovém počtu provozoven nebo podílem pracovníků umístěných ve způsobilých regionech na
celkovém počtu pracovníků příjemce dotace). Pokud jsou místa realizace jednoho projektu v regionech s různou mírou podpory dle regionální mapy intenzity veřejné
podpory, je aplikována nejnižší ze všech možných měr na celý projekt. Přemístěním projektu do jiného regionu (NUTSII) ztrácí příjemce nárok na přiznanou veřejnou
podporu, popř. je povinen ji vrátit, pokud již byla vyplacena.
Účel – každý způsobilý výdaj musí být prokazatelně nezbytný pro realizaci projektu a mít přímý vztah k projektu.
Efektivnost - takové použití prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků
vynaložených na jejich plnění. Zásada je naplněna buď transparentním postupem při výběru dodavatelů (dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo Pravidel pro výběr
dodavatelů) nebo posudkem znalce pro oceňování.
Hospodárnost - takové použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných
úkolů. Zásada je naplněna buď transparentním postupem při výběru dodavatelů (dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo Pravidel pro výběr dodavatelů) nebo posudkem znalce
pro oceňování.
Účelnost - takové použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Zásada je naplněna, pokud projekt splňuje kritéria
přijatelnosti programu a vede ke splnění požadovaných cílů (vyjádřených ve formě závazných ukazatelů projektu).
Jednotlivé programy (výzvy) a Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část mohou stanovit podrobnější úpravu ve vztahu k jednotlivým položkám způsobilých výdajů
Co nelze v žádném případě považovat za způsobilý výdaj
DPH - pokud lze uplatnit nárok na její odpočet
úroky z úvěrů, splátky úvěrů
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výdaje na soudní spory
penále, pokuty
Definice okamžiku započetí a ukončení prací
Datum vzniku způsobilých výdajů je shodné nebo pozdější s datem přijatelnosti projektu (je uvedeno v Podmínkách poskytnutí dotace). Datum
přijatelnosti oznamuje poskytovatel nebo jím určená agentura žadateli po podání registrační žádosti, kdy byl projekt shledán přijatelným
z hlediska programu pro účely dalšího hodnocení. Za datum vzniku výdajů se u stavebních prací (Nařízení Komise 1628/2006 čl. 2, bod j))
považuje zahájení prací doložené prvním záznamem ve stavebním deníku, popř. jiným záznamem o stavbě, datum uzavření smlouvy, vystavení
objednávky nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění, podle toho, který z aktů nastal dříve. V případě dodávek zařízení se za datum vzniku
výdajů považuje datum uzavření smlouvy, resp. vystavení objednávky, resp. datum uskutečnění zdanitelného plnění podle toho, který z aktů
nastal dříve (Nařízení Komise 1628/2006 čl. 2, bod j). Pokud se jedná o plnění jiného druhu než stavební práce nebo dodávky zařízení, považuje
se za datum vzniku způsobilých výdajů datum uskutečnění zdanitelného plnění. Další podmínkou způsobilosti výdajů je, že nesmí být zaplacena
Datum vzniku výdajů (a to ani zálohově) přede dnem přijatelnosti projektu v případě dotací, u úvěrů před datem podpisu smlouvy o úvěru.
Datum je rozhodné pro stanovení, zda již byl naplněn účel projektu a je možné proplatit konečnou částku dotace na projekt. K tomuto datu je
příjemce dotace povinen splnit závazný ukazatel a zajistit, aby toto splnění mohlo být ze strany poskytovatele (nebo jím pověřené agentury)
zkontrolováno, popř. vyhodnoceno. Příjemce dotace je povinen ukončit projekt nejpozději v den plánovaného ukončení projektu dle
harmonogramu v Podmínkách poskytnutí dotace.
Datum ukončení projektu určí žadatel v žádosti o platbu s přihlédnutím k charakteru konkrétního projektu.
Za ukončení projektu se považuje
- datum vydání kolaudačního souhlasu;
- Datum vydání Rozhodnutí o uvedení do zkušebního provozu (tím není dotčena povinnost příjemce dotace doložit poskytovateli
kolaudační souhlas, tento musí být doložen nejpozději do 18 měsíců od skutečného ukončení projektu);
- datum uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
č. 504/2002 Sb. a č. 505/2002 Sb;
-

datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům (zahrnutých do způsobilých výdajů);
datum uskutečnění posledního zdanitelného plnění v rámci plánovaného ukončení projektu

Úhradu dlužné částky dodavatelům je možné provést i po ukončení projektu v případě že datum uskutečnění zdanitelného plnění daného případu
nastalo nejpozději v den plánovaného ukončení projektu.
Datum ukončení
projektu

Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. (4) Podmínek poskytnutí dotace – Obecná část.
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Posledním dnem způsobilosti výdajů (ukončení projektu) je 30.6.2015.

Definice výdajových druhů
Příklady z praxe
Uvedené příklady vycházejí od tvůrců jednotlivých programů a je nutné je tedy posuzovat vždy v kontextu daného programu. Bližší specifikaci stanoví výzvy
k podávání žádostí do příslušných programů.
Pořizovací cena pozemku. Cena pozemku musí být doložena
posudkem znalce pro oceňování. Tato výdajová položka nesmí
přesáhnout 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. Nákup pozemku za účelem stavební činnosti
INVESTIČNÍ HMOTNÝ nákup pozemků Způsobilý je výdaj do výše stanovené znaleckým posudkem.
v souvislosti s realizací projektu.
Výdaje na externě nakupované služby a práce v souvislosti s
přípravou pozemků pro výstavbu, tzn. hrubé i čisté úpravy (např. Sadové úpravy v okolí objektu. Hrubé terénní
úpravy pozemků sadové úpravy), přeložky sítí (plyn, el. energie apod.)
úpravy pozemku v průmyslové zóně.
odstranění
Výdaje na externě nakupované služby za účelem demolice staveb
nezbytně nutné k realizace nové výstavby.
staveb
Demolice staveb.
odstranění
Výdaje na externě nakupované služby v oblasti dekontaminace, Vytěžení kontaminované zeminy a její uložení dle
rekultivace pozemků nezbytně nutné pro realizaci projektu.
ekolog. zátěží
příslušných předpisů
Výdaje na stavbu přípojek k energetickým sítím.
sítě
a
Vybudování páteřních sítí v podnikatelských
komunikace ke Pořizovací cena přípojek plynu, vody, kanalizace, elektřiny, telefonu, zónách, přípojek k objektům, vybudování
zpevněných ploch a pozemních komunikací.
pozemních komunikací u staveb
stavbám
Pořizovací cena staveb za účelem realizace projektu. Výdaj je Nákup staveb určených k rekonstrukci nebo
způsobilý do výše stanovené znaleckým posudkem.
nákup staveb
demolici za účelem nové výstavby.
Projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení a další vyšší stupně stavební dokumentace.
Dokumentace k vydání územního rozhodnutí,
externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace pro stavebního povolení, prováděcí dokumentace.
projektová
územní a stavební řízení, pro zavedení technologie do výroby, pro Technická nebo technologická dokumentace
dokumentace
nezbytná k zahájení podporované činnosti.
technické zhodnocení budov, staveb, strojů a zařízení
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Výdaje na nákup externích služeb v souvislosti s organizací veřejné Administrativa, právní poradenství, odměny členům
architektonická soutěže dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na výběrové komise zpracované externí firmou pro
architektonické řešení stavby
soutěž
účely organizování architektonické soutěže.
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.
inženýrská
činnost
ve 61/1988 Sb. , zákona č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
výstavbě
Stavební dozor prováděný externí firmou.
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, Výměna oken, rekonstrukce otopného systému
které mají charakter oprav a běžné údržby. Výdaje na technické apod. Rekonstrukce zchátralé budovy za účelem
technické
zhodnocení budov musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na využití pro jiný účel (průmyslová výroba,
zhodnocení
dlouhodobý hmotný majetek.
staveb
poskytování strategických služeb).
novostavby
Pořizovací cena nové výstavby
Stavební práce.
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Stavební náklady se do způsobilých výdajů zahrnují jen v poměrné
výši, která připadá na plochu určenou pro účely projektu, pokud celý
objekt (všechny objekty) není (nejsou) určen(y) pro účely, které jsou
v souladu s cíli programu. Výdaje na společné prostory se rozdělí
stejným poměrem. Např. pokud příjemce dotace v programu Školicí
střediska postaví budovu, která má celkovou využitelnou plochu 100
m2 a z této plochy je na školicí středisko určeno 30 m2, 50 m2 k jiným
účelům než je školení a 20 m2 společné prostory, pak způsobilým
výdajem budou stavební náklady ve výši 30 % na prostor školicího
střediska a 30 % z 20 m2 společných prostor, což je 6 % celkové
plochy objektu. Celkem tedy v tomto případě bude způsobilým
výdajem 36 % ze stavebních nákladů celého objektu. Stavebními
náklady se rozumí výdaje v rámci položek nákup pozemků, úpravy
pozemků, odstranění staveb, odstranění ekolog. zátěží, sítě a
komunikace ke stavbám, nákup staveb, projektová dokumentace,
architektonická soutěž, inženýrská činnost ve výstavbě, technické
Stavební
zhodnocení staveb, novostavby.
náklady
dopravní
Pořizovací cena os. automobilů, pokud je takový výdaj výslovně Pořizovací cena osobních nebo nákladních
uveden v textu příslušného programu.
prostředky
automobilů včetně dopravy a montáže.
Pořizovací cena serverů, stacionárních a přenosných personálních
počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (vysílače,
směrovače, přepínače) a specializovaných koncových zařízení (myš, Kupní cena počítače, tiskárny a příslušenství,
hardware a sítě tablet, scanner, kamera, PDA, mobilní telefon apod.) a lokálních sítí. doprava, montáž, zapojení do sítě.
Pořizovací cena nových a tech. zhodnocení stávajících strojů a Nákup technologického vybavení laboratoře anebo
ostatní stroje a zařízení nezbytných k průmyslové výrobě nebo poskytování služeb prototypové dílny. Nákup výrobních strojů a
zahrnované i nezahrnované do pořizovací ceny stavby.
zařízení
zařízení včetně jejich souborů (vč. sítí).
tržní cena pro kupujícího podle smlouvy o prodeji podniku dle § 476nákup podniků 488a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Koupě existujícího podniku.
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Výdaje na externí nákup znalostí, postupů nutných k podnikatelské
činnosti (know how, licence, patenty apod.). Nákupy jednotlivých
položek v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč je nutno doložit posudkem
práva duševního znalce pro oceňování. V takovém případě je výdaj způsobilý do výše Nákup patentu, licence nezbytné k zahájení
stanovené znaleckým posudkem.
vlastnictví
podporované činnosti.

NEHMO
TNÝ

NEINVE
STIČNÍ

SLUŽBY

Pořizovací cena 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 Programové vybavení a publikovaná data. Nákup
software a data a vývoj informačních systémů.
softwaru, systému pro GIS.
Zpracování vyhodnocení investičního záměru –
podnikatelského plánu. Znalecký posudek na
stanovení obvyklé ceny nemovitosti Služby
oprávněných zástupců spojené s řízením o udělení
patentu, průmyslového vzoru, užitného vzoru či
ochranné známky. Služby poradců při zavádění
Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců, jimi nové technologie do výroby, při tvorbě
služby poradců, zpracovávané studie, analýzy certifikáty vydané kvalifikovanými podnikatelské strategie, benchmarkingu. Certifikace
expertů, studie autoritami nebo znalci, apod.
nové služby nebo výrobku příslušnou autoritou.
Služby externích firem nezbytné pro zpracování
zpracování
žádosti o podporu v případě, že žadatel prokazatelně
žádosti
o Výdaje na nákup externích služeb na zpracování žádosti o podporu a není schopen z kvalifikačních důvodů zpracovat
žádost vlastními silami.
doplňujících podkladů
podporu
Organizace výběrového řízení, tj zpracování návrhů
zadávacích podmínek, organizace výběrových
Externí nákup služeb na provedení výběrových řízení podle zákona řízení, náklady na jeho konání včetně např. odměn
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (s výjimkou architektonické členům komise, posouzení návrhů dodavatelských
organizace
soutěže)
výběr. řízení
smluv apod.)
výdaje v rámci limitů a v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník
práce a příslušných prováděcích předpisů k tomuto zákonu
cestovné
Stravné, kapesné, výdaje na dopravu a ubytování.
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školení,
rekvalifikace
semináře,
workshopy

opravy, údržba

překlady,
tlumočení
poplatky
(notářské,
správní)
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Výdaje na externě nakupované služby v souvislosti s organizováním Pořádání školení. Odborné školení v rámci
vzdělávacích akcí profesního zaměření, nebo výdaje na účast podprogramu akreditace manažerů. Úhrada
zaměstnanců na takových akcích organizovaných jinou osobou
honorářů školitelů.
Výdaje na externě nakupované služby při organizování akcí za Pořádání workshopu nebo semináře za účelem
účelem setkávání osob a šíření znalostí a zkušeností nebo výdaje na propagace nebo získání dalších zapojených osob pro
účast na těchto akcích pořádaných jinými osobami.
realizaci projektu.
Výdaje na externě nakupované služby v souvislosti s opravami a
údržbou majetku nezbytného k realizaci projektu. Opravou se
odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za
účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i
s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo
technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou
se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení Opravy spojené se zajištěním funkčnosti objektu.
a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.
Oprava střechy.
Překlad investičního záměru pro zahraničního
investora. Překlad marketingových materiálů.
Překlady dokumentace pro účely řízení o udělení
patentu, průmyslového vzoru, užitného vzoru či
Výdaje na externě nakupované služby tlumočníků, překladatelů
ochranné známky v zahraničí.

poplatky dle zákona o notářích, zákona o správních poplatcích, Správní poplatky hrazené příslušnému úřadu
mezinárodní patentové poplatky
ochrany průmyslového vlastnictví.
Přeprava majetku, jehož pořizovací cena nebyla
externě nakupované služby přepravců, pokud je nelze zařadit do zahrnuta do způsobilých výdajů projektu, nezbytná
Doprava nákladu pořizovací ceny dlouhodobého nebo oběžného majetku
pro realizaci projektu.
Přístup
k informacím, poplatky za připojení do mezinárodních sítí včetně udržovacích Poplatek za přístup k informačním sítím a
poplatků
databázím
databázím.
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Externě nakupované služby platby za využívaní nemovitosti nebo
movité věci. Pokud realizace projektu probíhá jen v části pronajatého
objektu, je možno uplatnit jen poměrnou část nájmu připadající na
zabranou plochu. Při nájmu movité věci jsou způsobilé jen výdaje za Nájem kanceláře, nájem výrobních prostor
skutečně využívaný čas majetku pro účely projektu. Toto je třeba prokazatelně nezbytných pro výkon podporovaných
doložit výkazem využití majetku pro účely projektu v čase.
Nájem
činností.
Zvýhodněný
alternativní výdaj (ušlý zisk) inkubátoru v případě zvýhodněného
nájmu inovačním firmám v inkubátoru
nájem
Zvýhodněný nájem pro inkubované firmy.
Výdaje na externě nakupované služby auditorů – členů Komory Nastavení a vedení analytického účetnictví externí
Účetnictví
a auditorů ČR nebo účetních (jen v případě, že takový požadavek přímo účetní firmou za účelem splnění požadavků
vyplývá z povinností stanovených poskytovatelem)
stanovených poskytovatelem.
audit
Tvorba
Webové stránky s propagací produktů. Vytvoření
webových
Výdaje na externě nakupované služby při tvorbě webových stránek webových stránek nezbytných pro propagaci
včetně softwaru nezbytného pro provoz webových stránek.
stránek
projektu. Software pro provoz webových stránek.
Bankovní
poplatky bankám za realizaci plateb, jen pro zahraniční platby u akcí
pořádaných agenturou CzechTrade
poplatky
Poplatky bankám za provedení plateb do zahraničí.
platby pojistného na základě pojistných smluv nezbytné pro realizaci Pojistné v případě, že povinnost pojistit majetek
projektu
Pojištění
byla příjemci dotace stanovena poskytovatelem.
Označení objektu nebo jiného majetku podpořeného
Povinná
Výdaje přímo vyplývající z požadavků poskytovatele na publicitu dotací z rozpočtu EU – pamětní desky, vývěsní
projektu (nálepky, vlajky, billboardy, pamětní desky aj.)
publicita
tabule (bannery), samolepky apod.
Design, tisk a doprava katalogu k žadateli. Inzerát
další propagační aktivity nad rámec povinné publicity (např. v tisku. Organizace konference v souvislosti
marketing
a konference, inzerce, pořizovací cena propagačních a reklamních s uvedením nové služby/výrobku na trh. Tužka,
materiálů a předmětů atd.)
propagace
tričko, deštník atd.
účast
na
Účast na veletrzích za účelem propagace produktů a
veletrzích
a Výdaje na externí nákup služeb v souvislosti s účastí na veletrzích a získání informací. Výstavba a provoz stánku na
výstavách (výstavba a provoz stánku)
výstavách
veletrhu.
Externí nákup služeb nezbytných pro realizaci projektu výše Servisní činnost při správě objektu nebo prostor
Ostatní služby neuvedených (např. poštovné, ostraha objektu, úklid aj.).
nezbytných k realizaci podporovaných činností.
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mzdy
OSOBNÍ
NÁKLADY Pojistné

Číslo vydání/aktualizace:
6/0

Platnost od:
15.10.2009

Platby osobám v pracovněprávním poměru, které se přímo podílejí na
realizaci nebo přípravě projektu, včetně ušlých mezd při účasti na
školení. Způsobilým výdajem je mzda za dny prokazatelně Mzdy a platy zaměstnanců, odměna za práci na
odpracované na projektu včetně příslušného podílu na ročním nároku dohodu o provedení práce/dohodu o pracovní
odměny za dovolenou.
činnosti dle stanoveného limitu/výpočtu.
Platby sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, Úhrada výdajů na zaměstnance – soc. a zdravotní
vázáno na výši mezd (max. 35 % z rozpočtové položky mzdy).
pojištění.

rezervační
poplatek
investora

Úhrada distribuční společnosti za přístup do sítě el.
Poplatek investora pro přístup do sítě dle energetického zákona.
napětí.
Platby za elektřinu, plyn, vodu, telefon, internet. Pokud není možné
zajistit objektivní odečet nákladů na daný projekt, např.
prostřednictvím vodoměru, je nutné výdaje rozpočíst vhodnou
rozvrhovou základnou např. na počet pracovníků podílejících se na
projektu, fond pracovní doby, kdy byl projekt realizován, podíl plošné Výdaje na spotřebu médií, které nejsou dále
Síťové
neskladovatelné výměry místností, kde byl projekt realizován na celkové ploše přefakturovány dalším odběratelům připojených
objektu.
dodávky
v síti.
Papír, nosiče dat (diskety, USB, CD-ROM),
Pořizovací cena věcí externě nakupovaných za účelem zpracování nezbytné pro realizaci projektu – např. zpracování
nebo spotřeby (zejména kancelářský materiál, drobný majetek)
Materiál
studie.
Pořizovací cena věcí pořízených za účelem dalšího prodeje (jen pro Nákup majetku určeného k prodeji dalším osobám
DODÁVKY Zásoby
úvěrové programy)
za účelem dosažení zisku.
Převody do úvěrových, záručních, venture capital fondů. Tyto jsou
způsobilým výdajem jen po dobu doplňování fondu. Při uzávěrce
fondu je za způsobilý výdaj považována ta část převodů, která byla
správcem fondu využita na investice do malých a středních podniků, Vklady do fondů v rámci limitů stanovených ve
vklady do fondů popř. jiných subjektů v souladu se zněním příslušného programu.
smlouvě mezi MPO a správcem fondu.
Odměny za správu fondu – pouze pro účely správy úvěrových,
záručních, venture capital fondů – v rámci limitů stanovených Odměna správci fondu v rámci limitů stanovených
FIN.
NÁSTROJE Správa fondů
evropskou legislativou
v čl. 43 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.
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DANĚ

PŘÍJMY

Číslo vydání/aktualizace:
6/0

Platnost od:
15.10.2009

DPH je způsobilým výdajem v plné výši u subjektů, které nejsou
plátci DPH. Subjekty, které mohou uplatnit nárok na odpočet DPH
částečně na základě koeficientu použijí při vykazování v žádosti o
platbu zálohový koeficient a nejpozději při poslední etapě provedou
vyúčtování takto nárokované DPH na základě koeficientu skutečně
vyměřeného správcem daně. Pokud není takový postup možný, je
příjemce dotace povinen zajistit, aby částka DPH, která byla zahrnuta
Daň
z přidané do způsobilých výdajů již nebyla nárokována na odpočet DPH Částka DPH dle daňových dokladů vystavených
v daňovém přiznání.
hodnoty
plátci DPH.
Záporná položka v žádosti o platbu. Příjmy vytvořené projektem u
projektů, které nenaplňují znaky veřejné podpory. Pokud byly příjmy
odečteny již při stanovení míry podpory a skutečné příjmy nejsou
Příjmy
vyšší než plánovaný příjem stanovený při výpočtu míru podpory, není Příjmy z pronájmu, tržby za výrobky a služby,
generované
nutno tyto příjmy odečítat.
projektem
vstupné, poplatky za připojení apod.

Specifická ustanovení
úhrada v cizí měně
úhrada cizí měny
v CZK

Při úhradě účetního dokladu v cizí měně se použije kurzu vyhlášeného ČNB pro den, v němž došlo k úhradě
V případě účetního dokladu vystaveného v cizí měně, který byl bezhotovostně hrazen v CZK, bude částka způsobilých výdajů v cizí měně
přepočtena dle kurzu, kterým banka převod z CZK na cizí měnu provedla. V ostatních případech se k přepočtu způsobilých výdajů použije kurz
vyhlášený ČNB ke dni, kdy byla platba provedena.

Aktivace

Není způsobilým výdajem, pokud text programu nestanoví jinak.

Leasing

Není způsobilým výdajem, pokud text programu nestanoví jinak.
Pro rozlišení na investiční a neinvestiční výdaj nejsou rozhodující limity dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, tedy
40 000 Kč (60 000) Kč ale úvodní zatřídění výdajů do příslušné položky dle ocenění daného účetní jednotkou. V rámci položek označených jako
Dlouhodobý hmotný investiční jsou způsobilé jen výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Do pořizovací ceny lze zahrnou způsobilé
a nehmotný majetek výdaje dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění.
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