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Příloha č. 2 – Způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje pro program Spolupráce - klastry – Výzva II

2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje

Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela 
spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje. Výdaje musí být přiřazeny 
ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje.

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů LIMITY

Nařízení 
Komise č. 
651/2014
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1Mzdy a pojistné

Článek 25

Externě pořizované služby ve výzkumu a 
vývoji 

2Smluvní výzkum
Článek 25

3Konzultační služby
Max. 
20%

Článek 25

4Dodatečné režijní a provozní náklady
Článek 25

Mzdy a pojistné

Způsobilé výdaje jsou mzdy zaměstnanců příjemce podpory včetně zákonných odvodů (sociální 
a zdravotní pojištění), kteří se podílejí na realizaci výzkumného projektu. 
Způsobilé jsou osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního odborného 
podpůrného personálu (včetně nákladů na řízení a koordinaci) v rozsahu nezbytném pro účely 
výzkumného projektu.

Smluvní výzkum

Způsobilé jsou pouze náklady na smluvní výzkum využité výlučně pro účely výzkumného projektu.
Řešitel výzkumného projektu musí transparentně do rozpočtu projektu uvést pouze vlastní náklady 
bezprostředně související s řešením výzkumného úkolu. Kalkulace nákladů musí vycházet z
interních předpisů řešitele. Veškerá vyúčtování nákladů řešitele musí být rozčleněna na jednotlivé 
skutečné náklady (či skupiny nákladů) v dané etapě projektu.

Konzultační služby

Náklady na konzultační a další služby využité výlučně pro účely výzkumného projektu – jedná se 
zejména o služby expertů v oblasti měření, zkoušek a dalších odborných úkonů, které není schopen 

zajistit příjemce podpory ani řešitel projektu. Odborné služby tohoto typu poskytované třetími 
stranami nelze zařadit pod smluvní výzkum, jejich objednavatelem musí být příjemce podpory.  
Náklady na řízení a odbornou koordinaci projektu nelze zařadit do externě pořizovaných služeb.

Dodatečné režijní a 
provozní náklady

Materiál a dodávky, odpisy, cestovné (cestovní náhrady na zahraniční a tuzemské cesty 
poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům). Musí se jednat o náklady, které vznikly 
bezprostředně v důsledku realizace projektu.




