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

1. Podporovaná aktivita 2.1.a) kolektivní výzkum

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

N
E

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í Osobní

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 doložených 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.
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1. Podporovaná aktivita 2.1.b) sdílená infrastruktura 

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů LIMITY

Nařízení 
Komise č. 
651/2014

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í

H
m

o
tn

ý 1 nákup staveb

Max. 40% 
investičních 
ZV

Článek 27

2 technické zhodnocení staveb
Článek 27

3 stroje a zařízení

Článek 27

N
eh

m
o

tn
ý

4 práva duševního vlastnictví
Článek 27

5 software a data
Článek 27

Neinvest
iční 6 Nájem

Článek 27

2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje

Nákup staveb

Pořízení staveb je způsobilým nákladem pouze v rozsahu, který přímo souvisí s projektem. 
Započítává se do způsobilých nákladů maximálně do výše ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena nemovitosti je způsobilým 
výdajem v případě, že kupované nemovitosti nebudou dále předmětem převodu nebo pronájmu. 
Nákup stavby musí být kromě účetních dokladů doložen i výpisem z katastru nemovitostí.

Technické 
zhodnocení staveb

Za technické zhodnocení staveb se považují přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce ve 
smyslu zákona č. 586/1992 Sb v platném znění.
Způsobilým nákladem v případě rekonstrukce stávající stavby za účelem její přeměny na centrum 
klastru jsou externí rekonstrukce včetně střechy, vnitřní rozčlenění prostor, výplně otvorů, nově 
postavené prostory, vnější i vnitřní povrchová úprava stavby, rekonstrukce a vybavení sociálního 
zázemí, stavební rekonstrukce související s instalací laboratorních a testovacích zařízení klastru. 
V rámci této položky nejsou způsobilé výdaje, které mají charakter oprav a běžné údržby. Výdaje 
na technické zhodnocení musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na dlouhodobý hmotný majetek.

Stroje a zařízení 

Způsobilé jsou výdaje na pořízení testovacích a laboratorních a dalších zařízení pro účely VaV. 
Způsobilým výdajem nejsou výrobní zařízení. Způsobilým výdajem je dále pořizovací cena 
výpočetní techniky nezbytné pro účely projektu, tj výdaje na pořízení serverů, osobních počítačů, 
tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaných 
koncových zařízení a lokálních sítí.
Způsobilým výdajem je kupní cena včetně zapojení do sítí, drobných stavebních úprav a jiných 
nákladů, které bezprostředně souvisejí s jejich instalací a uvedením do provozu a vstupují do 
pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. Žadatel je ve Studii 
proveditelnosti povinen prokázat, že se jedná o nezbytnou součást strojů a zařízení bezprostředně 
související s předmětem projektu. 

Práva duševního 
vlastnictví

Výdaje na externě pořizované znalosti, postupy, oprávnění k podnikatelské činnosti (know how, 
licence, patenty apod.), které jsou nezbytné k zahájení činnosti podporovaného centra klastru. 

Software a data

Výdaje na pořízení 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 a vývoj 
informačních systémů.

Nájem
Náklady na pronájem laboratorních, testovacích prostor prokazatelně nezbytných pro výkon 
podporovaných činností (musí se vztahovat k umístění pořizovaných investic)
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1. Způsobilé výdaje pro program Spolupráce - klastry – Výzva I
Podporovaná aktivita 2.1.c) Internacionalizace

N
E

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í

O
so

b
n

í 

1 Mzdy a pojistné
Článek 27

2 Cestovné
Článek 27

S
lu

žb
y 3 Služby poradců, expertů, studie

Článek 18

4 Marketing, propagace
Článek 27

5 Semináře, konference
Článek 27

2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých 
výdajů LIMITY

Nařízení Komise č. 
651/2014

Mzdy a pojistné 
Mezi způsobilé patří výdaje na mzdy manažerů a zaměstnanců klastru včetně zákonných odvodů
(sociální a zdravotní pojištění).

Cestovné 

Cestovní náhrady na zahraniční a tuzemské cesty poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům 
klastru v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Jedná se pouze o cestovné související 
s definovanými internacionalizačními aktivitami klastru (účast v mezinárodních klastrových a 
výzkumných sítích, účast na zahraničním kurzu, konferenci apod.). Z každé služební cesty musí být 
zpracována zpráva dokládající její efekt pro činnost klastru.

Služby poradců, 
expertů, studie

Externě pořizované služby, které souvisejí s mezinárodními aktivitami klastru, tj. např. vytvoření 
internacionalizační strategie klastru, identifikace příležitostí, partnerů, zapojení zahraničních 
expertů (včetně nákladů souvisejících s mezinárodním hodnocením kvality a výkonnosti klastru), 
průzkum trhu, apod. Musí se jednat o původní, nepřevzaté analýzy, které nejsou pouhou kopií 
obecných příruček, ale které analyzují specifickou situaci klastru, členských firem a tržního 
prostředí, nebo které vedou k navázání a rozvoji konkrétní mezinárodní spolupráce.
Způsobilé jsou pouze služby, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností. Způsobilé
jsou pouze služby poskytované klastru, služby poskytované jednotlivým členům seskupení nejsou
způsobilé. 

Marketing a 
propagace

Způsobilé jsou pouze výdaje na propagační materiály klastru primárně určené pro propagaci klastru 
v zahraničí, včetně cizojazyčných verzí internetových stránek. Nejedná se o náklady na propagační 
materiály individuálních členů klastru. Způsobilá je dále účast klastrové organizace na výstavách a 
veletrzích v zahraničí specifikovaných v projektu, tj. výdaje vynaložené na pronájem, zřízení a 
provoz stánku. Poplatek za přístup k informačním sítím a databázím včetně udržovacích poplatků, 
poplatky za členství v dalších organizacích.

Semináře, 
konference

Jedná se o náklady na pracovní setkání, semináře, workshopy, konference související s 
podporovaným projektem na podporu výměny znalostí, vytváření sítí a nadnárodní spolupráce. 
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1. Způsobilé výdaje pro program Spolupráce - klastry – Výzva I
Podporovaná aktivita 2.1.c) Rozvoj klastru

Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů LIMITY

Nařízení 
Komise č. 
651/2014

N
E

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í

Osobní 1Mzdy a pojistné

Článek 27

2Cestovné Článek 27
S

lu
žb

y 3Marketing a propagace Článek 27

4Semináře, konference

Článek 27

5Nájem
Článek 27

6Správa zařízení klastru
Článek 27

7Materiál
Článek 27

2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje

Mzdy a pojistné 
Mezi způsobilé patří výdaje na mzdy manažerů a zaměstnanců klastru včetně zákonných odvodů
(sociální a zdravotní pojištění).

Cestovné 

Cestovní náhrady na zahraniční a tuzemské cesty poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům
klastru v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu, jež podpoří úspěšné fungování a rozvoj
klastru a jež vzniknou v přímé souvislosti s řešením projektu. Z každé služební cesty musí být
zpracována zpráva dokládající její efekt pro činnost klastru.

Marketing a 
propagace

Způsobilé jsou pouze výdaje na propagační materiály související s podpořeným projektem. Nejedná 
se o náklady na propagační materiály individuálních členů klastru. Do této položky spadají i náklady 
na přípravu a provoz internetových stránek klastru. Způsobilé jsou dále náklady na účast klastrové 
organizace na domácích výstavách, veletrzích. Poplatky za přístup k informačním sítím a databázím 
včetně udržovacích poplatků, poplatky za členství v dalších organizacích.

Semináře, 
konference

Jedná se o náklady na pracovní setkání, semináře a workshopy, konference, kurzy související 
s podporovaným projektem (na podporu výměny znalostí, vytváření sítí a nadnárodní spolupráce).

Nájem 

Náklady na pronájem jednoho místa realizace, v němž jsou umístěny kancelářské prostory, které 
jsou užívány zaměstnanci klastru. Náklady na pronájem jednoho místa realizace, v němž má žadatel 
umístěnou stávající sdílenou infrastrukturu pro VaV. 

Správa zařízení 
klastru

Výdaje na externě nakupované služby v souvislosti s opravami a údržbou sdílené infrastruktury VaV 
ve vlastnictví klastrové organizace. 

Materiál Jedná se zejména o kancelářský materiál pro potřeby klastru nezbytný pro realizaci projektu.




