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Příloha č. 2 – Způsobilé výdaje
1. Způsobilé výdaje pro program Partnerství znalostního transferu – Výzva I

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů LIMITY MSP ZO

In
v

es
ti

čn
í

Hmotný 1hardware a sítě

ZV 1 – 3 jsou 
způsobilé do 
výše max. 
500 000 Kč.

X

2stroje a zařízení

X

Nehmotný 3software a data

X

N
E

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í

Osobní
4Mzdy a pojistné

X X

5Cestovné
X X

Externě pořizované služby
6Semináře, workshopy X

7Služby expertů 350.000 Kč X

9Přístup k informacím, databázím X

Nepřímé náklady

10Režijní náklady

Max. 15% 
rozpočtové 
položky mzdy a 
pojistné (pouze 
ZO)

X
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2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje

3. Zkratky
MSP – Malý a střední podnik
ZO – Znalostní organizace

Mzdy a pojistné

Způsobilé výdaje jsou mzdy zaměstnanců příjemce podpory včetně zákonných odvodů (sociální 
a zdravotní pojištění), kteří se podílejí na realizaci projektu.
MSP:
Způsobilé jsou náklady pracovníka pověřeného dohledem nad Asistentem znalostního transferu.
VŠ:
1. Mzda a pojistné Asistenta znalostního transferu. Asistent musí být zaměstnán na plný úvazek a 
výlučně na práci na projektu. 
2. Mzda a pojistné pověřeného akademického pracovníka, do nákladů lze zahrnout i mzdy dalších 
akademických pracovníků, pokud jsou jejich činnosti nezbytné, nelze je vykonat pověřeným ak. 
pracovníkem a jsou zahrnuty v projektovém plánu. Nelze zahrnout náklady administrativních 
pracovníků.

Cestovné

Cestovní náhrady na zahraniční a tuzemské cesty poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům 
pracujícím na projektu v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
Jedná se např. o cestovné na relevantní semináře, konference. Nelze zahrnout cestovné pro 
Asistenta do provozovny podniku, která je místem realizace.

Hardware a sítě

Výdaje na nákup nutné výpočetní techniky pro Asistenta znalostního transferu pracujícího na 
projektu. Způsobilým výdajem nejsou výdaje na pořízení použitých informačních a komunikačních 
technologií (ICT), tj. těch, které již byly předmětem odpisu.

Software a data

Výdaje na pořízení softwaru, programů nezbytných pro vybavení Asistenta znalostního transferu. 
Za software se považuje základní software (operační systém, databázový systém, komunikační 
systém), nákup dat, databází a jejich aktualizací.
Výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu pořízení software a dat od třetích stran za tržních 
podmínek.

Stroje a zařízení

Způsobilé jsou výdaje na pořízení testovacích a laboratorních zařízení nezbytných pro realizaci 
projektu. Jedná se pouze o nutné vybavení Asistenta znalostního transferu k jeho činnostem na 
projektu. Způsobilá nejsou výrobní zařízení ani jiná zařízení, která nejsou určena pro vlastní činnost 
Asistenta, zařízení pro vybavení provozovny apod. 

Služby expertů 
V případech, kdy realizace Projektu vyžaduje služby jiných než akademických pracovníků 
znalostního partnera a pokud jsou tyto aktivity zahrnuty ve schváleném projektovém plánu, lze 
využít služby externích expertů.

Semináře,
workshopy

Náklady na účast (tj. registrační poplatky) na semináře, workshopy, konference a kurzy související 
s podporovaným projektem pořádané třetími osobami. Způsobilé pouze v případě, že se akce 
účastní Asistent. V případě, že se jedná o existující kurzy nebo vzdělávací moduly poskytované 
znalostním partnerem, tyto může Asistent navštěvovat bez nároku na finanční náhradu z projektu.

Přístup 
k informacím, 

databázím
Náklady na přístup k odborným publikacím, článkům, které jsou nezbytné pro realizaci projektu. 
Lze zahrnout náklady pouze za jednotlivé přístupy. 

Režijní náklady
znalostní organizace

Nepřímé režijní náklady znalostní organizace lze uplatnit max. do výše 15% z rozpočtové položky 
mzdy a pojistné (tj. zaměstnanců ZO). Způsobilé nepřímé náklady zahrnují: osobní náklady 
administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení účetnictví, telefonní 
poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál včetně nosičů dat, náklady na pořádání pracovních 
setkání, povinná publicita.




