Finanční podmínky

Způsobilé náklady










na činnosti související s projektem
na konkrétní kategorii VaV
v souladu s obecně závaznými předpisy
vynaloženy na konkrétní účel
prokazatelné a vynaložené ve stanovené
čase
vznikly nejdříve v den účinnosti S/R
vykazování – uchazeč je/není plátcem DPH
tržní ceny – v čase a místě obvyklé

Osobní náklady nebo výdaje













příslušná část platu nebo mzdy stávajících
zaměstnanců (dovolené a svátky)
mzda nebo plat zaměstnanců nově přijatých na
základě pracovní smlouvy (dovolené a svátky)
ostatní osobní náklady/výdaje (DPP, DPČ)
zákonné platby zaměstnavatele za zaměstnance
(soc. a zdr. poj., FKSP, soc. fondy)
cestovní náklady/výdaje
ON nelze kumulovat, cíleně navyšovat
prokázání – pracovní smlouvy, pracovní náoplň,
pracovní výkaz
ostatní podpůrný personál – vykazování pouze v ON

Náklady nebo výdaje na pořízení
hmotného a nehmotného majetku


dlouhodobý hmotný majetek
ZN = (A/B) x C x D v případě, že B>A
ZN = C x D v případě, že B≤A



drobný hmotný majetek
ZN = C x D



dlouhodobý nehmotný majetek
ZN = (A/B) x C x D v případě, že B>A
ZN = C x D v případě, že B≤A



drobný nehmotný majetek
ZN = C x D



ZN - způsobilé náklady/výdaje
A - doba užívání pro projekt (v letech)
B - doba upotřebitelnosti nebo provozně technické funkce (v letech)
C - pořizovací cena
D - podíl užití (např. ½)

Další provozní náklady nebo výdaje



ostatní provozní náklady/výdaje,
včetně nákladů na materiál, dodávky
a podobné výrobky, které vznikly
bezprostředně v důsledku projektu

Náklady nebo výdaje na služby


subdodávky

-

druh služby, prostřednictvím které realizuje subdodavatel
místo příjemce určitou aktivitu projektu
smluvní výzkum, poznatky a patenty v rámci licence
nesmí přesáhnout 20 % rozpočtu uchazeče
VO může pořizovat subdodávky pouze od jiné VO
subdodavatel = VO – pozor na nepřímou státní podporu



ostatní služby

-

-


-

náklady na poradenské a rovnocenné služby, které nejsou
subdodávkami

audit
náklady/výdaje na projekt vyšší než 2 mil. Kč
náklady/výdaje na provedení auditu až 100 000 Kč
OSS mohou provést audit prostřednictvím interního auditu

Doplňkové náklady nebo výdaje





-

-



dodatečné režijní náklady/výdaje, které vznikly
bezprostředně v důsledku projektu
očištěny od DN, které vznikly v souvislosti s jinými
činnostmi, než je VaV a od neuznatelných nákladů
volba účetní metody:
metoda vykazování skutečných nákladů (FC – Full Costs) účetní prokazatelnost všech nákladů včetně doplňkových
metoda vykazování doplňkových nákladů (AC – Additional
Costs) - poměrná výše celkových nákladů podle pravidel podíl DN uchazeče na celkových přímých nákladech nesmí
přesáhnout 10 %

metoda je závazná po celou dobu realizace projektu
a nelze ji měnit

Nezpůsobilé náklady/výdaje






















zisk
daň z přidané hodnoty
jiné daně (silniční daň, daň z nemovitosti, daň darovací, dědická, apod.)
náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků
úroky z dluhů
náklady na finanční pronájem a pronájem s následnou koupí (např. leasing, aj.)
manka a škody
náklady na pohoštění, dary a reprezentaci
náklady na vydání periodických publikací, učebnic a skript
náklady/výdaje na pořízení budov a pozemků
opravy nebo údržba místností, stavby, rekonstrukce budov nebo místností, nábytek
či zařízení, která nejsou pevnou součástí místností, a další náklady, které bezprostředně nesouvisejí s
předmětem řešení projektu,
správní poplatky a obdobné poplatky
výdaje související s likvidací příjemce, nedobytné pohledávky
platby příspěvků do soukromých penzijních fondů
peněžitá pomoc v mateřství
ostatní sociální výdaje na zaměstnance, které nejsou zaměstnavatelé povinni odvádět dle zvláštních
předpisů (např. dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci, příspěvky na penzijní připojištění, životní
pojištění apod.)
odstupné
nájemné, kdy příjemce je vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma
výdaje na školení a vzdělávání personálu

Využití § 8 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře VaVaI








pořízení jedinečného a unikátního zařízení,
služby nebo subdodávky
není možné obdržet dvě a více nabídek v rámci
veřejné zakázky
povinnost specifikovat v příloze a zdůvodnit
realizace v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

Intenzita podpory







-




hrubá výše podpory vyjádřená jako procentní podíl
způsobilých nákladů před odpočtem daně nebo
jiných poplatků
maximální intenzita - mezní hodnota, která nesmí
být překročena u žádného z příjemců
závisí na kategorii uchazeče, kategorii činnosti a
dalších faktorech
skládá se:
základní intenzita podpory
bonusy

při podání návrhu se počítá ze způsobilých nákladů
v průběhu řešení se počítá z uznaných nákladů

Postup určení maximálních intenzit
podpory pro podniky


kategorie činnosti:

-

průmyslový výzkum – základní intenzita 50 %
experimentální vývoj – základní intenzita 25 %



Bonusy (u PV do 80 %)

-

-

20 procentních bodů, je-li uchazečem malý podnik
10 procentních bodů, je-li uchazečem střední podnik
15 procentních bodů, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek
a)

projekt zahrnuje účinnou spolupráci:

- mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo k této
spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a ve státě, který je
smluvní stranou Dohody o EHP, a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů,
nebo
- mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato
organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního
výzkumu

výsledky projektu jsou veřejně šířeny prostřednictvím konferencí, publikací,
zdrojů s otevřeným přístupem nebo prostřednictvím volného softwaru nebo
softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.
b)

Maximální dosažitelná míra podpory pro
podniky
Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Základní intenzita
podpory –
průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

Základní intenzita
podpory –
experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

Maximální intenzita
podpory –
průmyslový výzkum

80 %

75 %

65 %

Maximální intenzita
podpory –
experimentální vývoj

60 %

50 %

40 %

Postup určení maximálních intenzit
podpory pro VO




způsobilé/uznané náklady
uhrazeny až do výše 100 %
způsobilých/uznaných nákladů
projektu
nebrán zřetel na kategorii
prováděné činnosti

Způsob poskytování podpory


nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti S/R

-

ve druhém roce a následujících letech do 60
kalendářních dnů od začátku roku při splnění
podmínek
vyúčtování podpory za předchozí rok
roční zpráva o průběhu projektu,
zadání údajů do IS VaVaI



příjemce FO, PO, OS samosprávy – bankovní převod



příjemce OSS – rozpočtové opatření



-

Děkuji za pozornost
Ing. Martina Malá
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního
vzdělávání
Ministerstvo vnitra
tel: 974 832 868
martina.mala@mvcr.cz

