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PŘÍLOHA I – Způsobilé náklady 

 

Podpora na projekty v oblasti VaV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici 

a ostatní podpůrný personál v rozsahu, ve 

kterém se podílejí na projektu. 

b) Náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po 

dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. 

Pokud nejsou tyto nástroje a vybavení 

používány pro účely projektu po celou dobu 

své životnosti, jsou za způsobilé náklady 

považovány pouze odpisy za dobu trvání 

projektu vypočítané na základě řádných 

účetních postupů. 

c) Náklady na budovy a pozemky, v rozsahu a po 

dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. 

U budov jsou za způsobilé náklady 

považovány pouze náklady na odpisy 

odpovídající délce trvání projektu, které jsou 

vypočteny na základě řádných účetních 

postupů. U pozemků jsou způsobilé náklady na 

obchodní převod nebo skutečně vynaložené 

investiční náklady. 

d) Náklady na smluvní výzkum, poznatky a 

patenty zakoupené nebo pořízené v rámci 

licence z vnějších zdrojů za tržních podmínek a 

rovněž náklady na poradenské a rovnocenné 

služby využité výlučně pro účely projektu. 

e) Dodatečné režijní náklady vzniklé přímo v 

důsledku projektu. 

f) Jiné provozní náklady včetně nákladů na 

materiál, dodávky a podobné produkty, které 

vznikly přímo v důsledku projektu. 

g) Speciálně pro projekty v oblasti VaV1 

související se zdravím: veškeré náklady 

nezbytné pro projekt v oblasti VaV po dobu 

jeho trvání, mimo jiné osobní náklady, náklady 

na digitální a výpočetní zařízení, diagnostické 

nástroje, nástroje pro sběr a zpracování údajů, 

na služby v oblasti VaV, na předklinická a 

klinická hodnocení (hodnocení fáze I–IV); 

hodnocení fáze IV jsou způsobilá, pokud 

umožňují další vědecký nebo technologický 

pokrok. 

 

                                                 
1 Výzkum související se zdravím zahrnuje výzkum očkovacích látek, léčivých přípravků a léčebných 

postupů, zdravotnických prostředků a nemocničního a zdravotnického vybavení, dezinfekčních 

prostředků a ochranných oděvů a vybavení, jakož i inovací příslušných postupů pro účinnou výrobu 

požadovaných produktů. 
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Podpora na studie proveditelnosti Náklady na studii. 

Podpora na výstavbu a modernizaci 

výzkumných infrastruktur 

Náklady na investice do nehmotných a hmotných 

aktiv. 

Podpora na výstavbu a modernizaci 

infrastruktury pro testování 

a experimenty  

Náklady na investice do nehmotných a hmotných 

aktiv. 

Podpora na inovace určená malým a 

středním podnikům 

a) Náklady na získání, uznání a obranu patentů 

a jiných nehmotných aktiv. 

b) Náklady na vysílání vysoce kvalifikovaných 

pracovníků z organizace pro výzkum a šíření 

znalostí nebo velkého podniku, kteří u 

příjemce podpory pracují na činnostech v 

oblasti VaVaI v nově vytvořené funkci, avšak 

nenahrazují jiné pracovníky. 

c) Náklady na poradenské a podpůrné služby v 

oblasti inovací. 

Podpora na inovace procesů a 

organizační inovace 

a) Osobní náklady v rozsahu, v jakém byly 

použity na projekt.  

b) Náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po 

dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. 

Pokud nejsou tyto nástroje a vybavení 

používány pro účely projektu po celou dobu 

své životnosti, jsou za způsobilé náklady 

považovány pouze odpisy za dobu trvání 

projektu vypočítané na základě řádných 

účetních postupů. 

c)  Náklady na budovy a pozemky, v rozsahu a po 

dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. 

U budov jsou za způsobilé náklady 

považovány pouze náklady na odpisy 

odpovídající délce trvání projektu, které jsou 

vypočteny na základě řádných účetních 

postupů. U pozemků jsou způsobilé náklady na 

obchodní převod nebo skutečně vynaložené 

investiční náklady. 

d) Náklady na smluvní výzkum, poznatky 

a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci 

licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních 

podmínek a rovněž náklady na poradenské 

a rovnocenné služby využité výlučně pro účely 

projektu.  

e) Dodatečné režijní náklady vzniklé přímo v 

důsledku projektu. 

f) Jiné provozní náklady včetně nákladů na 

materiál, dodávky a podobné produkty, které 

vznikly přímo v důsledku projektu.  
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Podpora určená inovačním klastrům  

Investiční podpora Náklady na investice do hmotných a nehmotných 

aktiv. 

Provozní podpora Osobní a správní náklady (včetně režijních 

nákladů) související s těmito činnostmi: 

a) řízení a provoz klastru s cílem usnadnit 

spolupráci, sdílení informací a poskytování 

nebo zprostředkování specializovaných a 

personalizovaných služeb pro podporu 

podnikání; 

b) marketing klastru s cílem zvýšit účast nových 

podniků nebo organizací a zviditelnění;  

c) správa zařízení klastru a 

d) organizace výcvikových programů, pracovních 

setkání a konferencí na podporu výměny 

znalostí a vytváření sítí a nadnárodní 

spolupráce. 
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PŘÍLOHA II – Maximální intenzita podpory 

 Malý podnik Střední 

podnik 

Velký podnik 

Podpora na projekty v oblasti VaV    

Základní výzkum  100 % 100 % 100 % 

Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % 

— pod podmínkou účinné spolupráce mezi 

podniky (v případě velkých podniků 

přeshraniční spolupráce nebo spolupráce 

alespoň s jedním malým nebo středním 

podnikem) nebo mezi podnikem a 

výzkumnou organizací nebo  

— pod podmínkou veřejného šíření 

výsledků nebo 

80 % 

  

75 % 

  

65 % 

 

— pod podmínkou realizace projektu v 

oblasti VaV v podporovaných oblastech 

splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 

písm. c) Smlouvy nebo 

— pod podmínkou realizace projektu v 

oblasti VaV v podporovaných oblastech 

splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 

písm. a) Smlouvy 

75 %  

 

nebo 

80 % 

65 % 

 

nebo 

75 % 

55 %  

 

nebo 

65 % 

Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % 

— pod podmínkou účinné spolupráce mezi 

podniky (v případě velkých podniků 

přeshraniční spolupráce nebo spolupráce 

alespoň s jedním malým nebo středním 

podnikem) nebo mezi podnikem a 

výzkumnou organizací nebo  

— pod podmínkou veřejného šíření 

výsledků nebo  

60 % 

  

50 % 

 

40 % 

 

— pod podmínkou realizace projektu v 

oblasti VaV v podporovaných oblastech 

splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 

písm. c) Smlouvy nebo 

— pod podmínkou realizace projektu v 

oblasti VaV v podporovaných oblastech 

splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 

písm. a) Smlouvy 

50 %  

 

nebo 

60 % 

40 %  

 

nebo 

50 % 

30 %  

 

nebo 

40 % 

Podpora na studie proveditelnosti 70 %  60 %  50 %  

— v podporovaných oblastech splňujících 

podmínky podle čl. 107 odst. 3 písm. c) 

Smlouvy nebo 

— v podporovaných oblastech splňujících 

podmínky podle čl. 107 odst. 3 písm. a) 

Smlouvy 

75 %  

nebo 

80 % 

65 %  

nebo 

75 % 

55 %  

nebo 

65 % 

Podpora na výstavbu a modernizaci 

výzkumných infrastruktur 
50 % 50 % 50 % 
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 Malý podnik Střední 

podnik 

Velký podnik 

- pod podmínkou poskytnutí veřejného 

financování alespoň dvěma členskými 

státy nebo 

- pro výzkumné infrastruktury 

hodnocené a vybrané na úrovni EU 

60 % 60 % 60 % 

Podpora na výstavbu a modernizaci 

infrastruktur pro testování 

a experimenty  

45 % 35 % 25 % 

- pod podmínkou poskytnutí veřejného 

financování alespoň dvěma členskými 

státy nebo 

na infrastruktury pro testování 

a experimenty hodnocené a vybrané na 

úrovni EU 

a/nebo 

55 %  45 %  35 %  

- pod podmínkou, že infrastruktura pro 

testování a experimenty poskytuje 

služby převážně malým a středním 

podnikům (přidělení alespoň 80 % její 

kapacity pro tento účel) 

60 % (55 + 5) 

nebo  

50 % (45 + 5) 

50 % (45 + 5) 

nebo  

40 % (35 + 5) 

40 % (35 + 5) 

nebo  

30 % (25 + 5) 

Podpora na inovace určená malým a 

středním podnikům 

50 % 50 % — 

Podpora na inovace procesů a 

organizační inovace 

- podpora pro velké podniky je 

podmíněna účinnou spoluprací alespoň 

s jedním malým nebo středním 

podnikem 

 

 

50 % 

 

 

50 % 

 

 

15 % 

Podpora určená inovačním klastrům    

Investiční podpora 50 % 50 % 50 %  

- v podporovaných oblastech splňujících 

podmínky podle čl. 107 odst. 3 písm. 

c) Smlouvy nebo 

-  v podporovaných oblastech 

splňujících podmínky podle čl. 107 

odst. 3 písm. a) Smlouvy 

55 % 

 

nebo 

65 % 

55 %  

 

nebo 

65 % 

55 %  

 

nebo 

65 % 

Provozní podpora 50 % 50 % 50 % 

 


