Způsobilé výdaje
Lze z projektu platit provozní prostředky?
Ano. Na provozní prostředky je vyčleněna kapitola rozpočtu 7. Režijní výdaje a 9. Mzdové výdaje.
Žadatel v rozpočtu může uvést provozní náklady, které lze projektu přiřadit přímo (energie, nájem),
ostatní provozní náklady, které budou k projektu přiřazeny metodou full cost, uvede v rozpočtu
v objemu odpovídajícímu kvalifikovanému odhadu.
Nepřímé provozní výdaje mohou být způsobilé pouze za předpokladu, že příjemce konzistentně
uplatňuje a má jednoznačně stanovenou vlastní metodiku pro přiřazení nepřímých nákladů
k projektu, která je certifikována ŘO OP VaVpI. Metodika vykazování skutečných nepřímých nákladů
bude certifikována pouze příjemcům OP VaVpI, tzn. pouze úspěšným žadatelům. Pro více informací
viz Příloha č. 10 této příručky.
V případě mzdových výdajů platí obecně, že příspěvek na mzdy ze start-up grantu je primárně určen
na pracovníky nové v rámci instituce žadatele, resp. partnera a jeho hlavním účelem je zajistit plynulý
náběh nové infrastruktury, která bude pravděpodobně vyžadovat zvýšení počtu pracovníků, kteří
dosud nebyli zaměstnání žadatelem ani partnerem projektu, tedy zejména navrátilce ze zahraničí či
zahraniční výzkumníky přicházející do ČR, čerstvé absolventy, kteří se stávají novými výzkumnými
pracovníky, zejména pokud se počítá s jejich zařazením do nově konstituovaných výzkumných skupin
a výzkumných programů. Ze start-up grantu je možné hradit rovněž příspěvek na mzdy pracovníků,
kteří zajišťují řízení projektu a další činnost nezbytné pro implementaci projektu. Start-up grant má
zajistit náběhovou fázi projektu a nikoliv hradit standardní provozní náklady centra či instituce
žadatele. Z toho důvodu je možné hradit příspěvek na mzdy pouze kvalifikovaných pracovníků
(výzkumných pracovníků a pracovníků podílejících se na řízení projektu), nikoliv příspěvek na mzdy
pro podpůrné pracovníky (standardní údržba, úklid, ostraha apod.).
(viz také Příloha 1 a Příloha 10 Příručky pro žadatele)

Bude možné považovat příjmy od zdravotních pojišťoven v rámci veřejné zdravotní péče za příjmy
projektu?
Ano, pokud jsou tyto příjmy přiřaditelné k projektu. Jednotlivé případy budou posuzovány
individuálně.

V případě způsobilosti výdajů na přípravu projektu je posuzován okamžik vzniku výdaje k datu jeho
uhrazení ze zdrojů žadatele?
V případě účetních dokladů vystavených osobou, která není plátcem DPH, je okamžikem vzniku
datum uskutečnění účetního případu. Ve většině případů je okamžik uskutečnění účetního případu
totožný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu. U daňových dokladů vystavených plátcem DPH je
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okamžikem vzniku datum uskutečnění zdanitelného plnění. (Viz také Metodiku způsobilých výdajů
MMR)

Jak budou řešeny odpisy v rámci nové infrastruktury?
Odpisy majetku pořízeného z dotace nejsou způsobilým výdajem.

Jak detailně by měly být uvedeny mzdové výdaje výzkumného týmu? V ESOPu je přednastavena
struktura Vedoucí, senior, junior, podpůrné funkce. Bude dostatečné, když v rozpočtu budou
uvedeny svodné celkové mzdové výdaje pro tyto jednotlivé přednastavené kategorie v
jednotlivých letech? Nebo se očekává detailnější členění (dle jednotlivých pracovníků/pracovních
pozic; rozdělení dle workpackages atd.)?
Do aplikace ESOP uveďte, prosím, mzdové/osobní výdaje za jednotlivé pozice v souhrnu (tzn. tak, jak
jsou v ESOPu přednastaveny). V případě potřeby je možné přidat další pozice. V rámci popisu
jednotlivých výzkumných aktivit (záložka „Výzkumné aktivity / Aktivita XY / Personální zajištění
výzkumné aktivity“ je nutné uvést počet pracovníků v předepsané struktuře, přičemž tyto údaje by
měly z hlediska rozpočtovaných nákladů korespondovat se záložkou „Řízení projektu / Mzdová
politika“, kde se uvádí mzdové ohodnocení pracovníků podle jejich funkce / zařazení. Výsledné částky
v rozpočtu by pak měly představovat sumaci uvedených hodnot.

Jakým způsobem se do aplikace ESOP zadávají malé přístroje pod 1 mil. Kč? Nejedná se o přístroje
těsně pod hranici 1 mil. Kč, ale zejména o malé laboratorní přístroje, kterých je plánováno v
projektu velké množství (např. ledničky, mrazáky apod.). Přehled přístrojů by se jejich jednotlivým
výčtem mohl stát značně nepřehledným a objemným - bude možné tyto přístroje zadávat např. v
jednotlivých tématických balících?
Malé přístroje, které budou pořizovány ve velkém množství, je do rozpočtu možno zadávat v
"tématických balících", pokud možno s plánovaným počtem kusů (např. "lednice 25 ks", apod.),
neměl by však být příliš obecný (např. "drobná elektronika"). Současně platí, že individuálně by měly
být uvedeny všechny investiční celky nebo moduly, které bude žadatel pořizovat (včetně specifikace,
zdůvodnění, a časového harmonogramu pořizování). Většina z nich v praxi patrně přesáhne hodnotu
1 mil. Kč. V případě, že se jedná o vybavení, které není součástí investičního celku / modulu, budou
uvedeny individuálně všechny významné položky, tj. položky s pořizovací cenou nad 1 mil. Kč bez
DPH. Předpokládáme, že většina položek bude součástí investičních celků / modulů.

Náklady pracovníků, kteří pracují na obou pracovištích a mají ve smlouvě uvedeno pracoviště v
Praze i v Brně, splňují podmínku způsobilých nákladů?
Způsobilým výdajem je poměrná část úvazku, kdy zaměstnanec pracuje na projektu a zároveň je
přítomen na brněnském pracovišti (za předpokladu, že pracovník má ve smlouvě uvedeno místo
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výkonu práce Prahu i Brno). Cestovné mezi pražským a brněnským pracovištěm není způsobilým
výdajem.

První dotaz se týká k uznatelnosti výdajů mezd. Jak je to s uznatelností odměn. Pokud pracovník
vykonává práci na základě Pracovní smlouvy a dostává odměny, je tato částka uznatelným
výdajem? A dále, jak je to s osobním ohodnocením a jeho uznatelností?
Druhý dotaz je k reinvesticím. V rámci projektu se musí vypracovat plán reinvestic k pořizovanému
majetku. Na kolik let má tento plán reinvestic zpracován?
Ad 1) Uznatelnost odměn je uvedena v revidované verzi Příručky pro žadatele na str. 48. Osobní
ohodnocení je způsobilým výdajem, pro účely OP VaVpI je bráno jako fixní součást platu. Výše a
stejně tak změna osobního ohodnocení musí být písemně doložena.
Ad 2) Plán reinvestic se zpracovává na 15 let od zahájení projektu.

Jakým způsobem je vhodné řešit zhodnocení majetku pronajímatele objektu, v kterém je
realizován projekt. Jedná se o drobné stavební úpravy, jejichž výsledkem bude pravděpodobně
zhodnocení majetku pronajímatele. Je možné řešit snížením nájmu? V tom případě by se ale
pravděpodobně jednalo o příjem projektu. Jaké doporučujete řešení?
Pokud výdaje na stavební úpravy hradí pronajímatel, výše způsobilých výdajů ve formě nájemného
bude omezena výší tržního nájemného, ke kterému se přičtou rozpočítané náklady na investici
ponížené o zůstatkovou hodnotu investice (náklady budou rozpočítány rovnoměrně na celou délku
referenčního období projektu, resp. nájemní smlouvy).
Pokud výdaje na stavební úpravy hradí nájemce a tyto jsou hrazeny z OP VaVpI jako způsobilé výdaje,
bude dalším způsobilým výdajem nájemné snížené o zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení
majetku pronajimatele (zůstatková hodnota bude rozpočítána rovnoměrně na celou délku
referenčního období projektu, resp. nájemní smlouvy). Pokud zůstatková hodnota není na konci
referenčního období rozpuštěna ve snížených nájmech, tvoří nerozpuštěný zbytek zůstatkové
hodnoty „příjem“ projektu (ve smyslu čl. 55 obecného nařízení), o který se snižují způsobilé výdaje.
Upozornění: Nájem je způsobilým výdajem pouze po dobu trvání projektu.

Na základě jakých jednotek bude sledována hospodářská a nehospodářská činnost
žadatele/příjemce? Na základě časového fondu pořízených technologií nebo na základě příjmů
přiřazených technologiím, či zakázkám? Jaký je doporučený systém evidence pro účely VaVpI?
Hospodářská a nehospodářská činnost bude prokazována primárně z nákladů, tj. výkazů hospodářské
a nehospodářské činnosti, které musí příjemce předkládat, se zohledněním časového fondu
pracovníků a časového využití zařízení. Evidence pro účely OP VaVpI musí být dostatečně průkazná a
písemná, např. přístrojový deník, výkazy práce.
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Podstatné je, že v případě projektu VaVpI by neměl být postup odlišný od běžného postupu, který
v takových případech žadatel (příjemce) aplikuje.

Existuje nějaké doporučení ke kalkulaci DPH nad rámec zákona? Například přiřazovat
hospodářskou a nehospodářskou činnost (možnost odpočtu DPH) ke každému stroji, nebo
průměrem k celému projektu?
Nezávazně doporučujeme přiřazovat hospodářskou/nehospodářskou činnost na celý projekt
průměrem, je však nutné postupovat v souladu s platnou legislativou a podle podmínek dohodnutých
s příslušným finančním úřadem.

U ceny přístrojů je nutné uvést ceny z nabídek již předem udělaných nebo je možné uvést
katalogovou cenu? Budou se přikládat eventuelní nabídky?
Pokud již máte konkrétní nabídky, uveďte cenu dle těchto nabídek. Nabídky není třeba předkládat,
nicméně žadatel by měl být vždy schopen plánovanou cenu přístroje zdůvodnit. Konečná cena se
bude samozřejmě odvíjet od výsledku výběrového řízení.

Podle jaké metodiky se má počítat "Zbytková hodnota investice na konci hodnotícího období"
- v ESOPu záložka rozpočet, poslední položka úplně dole?
Zbytková (zůstatková) hodnota investice představuje potencionální tržní hodnotu projektu na konci
hodnotícího období. Zbytková hodnota může být konstruována také např. jako násobek provozního
cash-flow projektu v posledním roce hodnocení. V případě předpokládaného prodeje investice (nebo
její části) potom ve výši předpokládané prodejní ceny. Zbytková hodnota investice by měla nabývat
nezáporných hodnot. Záporná hodnota indikuje nutnost vynaložení výdajů na odstranění investice
(např. demolice stavby, výdaje na recyklaci zařízení, uložení na skládku, apod.).

Kam dávat v rozpočtu výdaje do 40 000 Kč na vybavení center (kancelářský nábytek a jiné vybavení
do 40 000 Kč).
Pokud to bude zahrnuto v kapitole 3, tak se to v ESOPu bude započítávat do start-up grantu. To
potom může ze start-up grantu odebrat průměrně 10%.
Ano, toto vybavení je třeba uvést v plánu tak, jak je zaúčtováno, tedy jako materiál, který je součástí
start-up-grantu.

Podle příručky pro žadatele si příjemci budou buď podávat žádosti o platbu na již zaplacené
faktury, nebo si budou žádat o zálohové platby. V systému ESOP „Harmonogram žádostí o platbu“
tyto odlišné způsoby proplácení nejsou odděleny. Jakým způsobem máme tyto žádosti v této
záložce odlišovat nebo to nemáme vůbec odlišovat a všechno slučovat?
Např., když 1 měsíc po vydání rozhodnutí budeme předkládat jak žádost o ex-ante platbu, tak o expost platbu, tak v systému ESOP tyto dvě platby mám sečíst dohromady a vést je v jednom řádku?
Nebo nějak jinak? A jak toto ošetřit v BENEFIT7?
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Příjemce dotace bude mít zaveden jednotný systém proplácení finančních prostředků. Ve většině
případů se bude jednat o proplácení ex-ante. Není tedy možné podat zároveň žádost o ex-ante a expost platbu. Po vydání Rozhodnutí bude součástí ex-ante žádosti i vyčíslení již uhrazených výdajů,
formálně se však nejedná o ex-post platbu.

Jako veřejná vysoká škola podáváme žádost o dotaci v rámci prioritní osy 2 OP VaVpI. Máme dotaz
týkající se bilance cash flow. Je přijatelné, aby bylo cash flow projektu v kladných číslech? Nebo
musí být cash flow rovno nule? Má toto vliv na přijatelnost projektu?
Provozní cash-flow projektu samozřejmě může být kladné, bilance cash-flow jako taková nemá vliv na
přijatelnost projektu. V případě realizace provozního zisku ale může dojít ke snižování míry podpory s
ohledem na aplikaci příslušných nařízení.

Je možné do uznatelných nákladů zahrnout nákup know-how ze zahraničí, pokud toto know-how
bylo původcem vytvořeno v rámci 6. rámcového programu?
Ano, je to možné. Nemělo by se však jednat o nákup know-how z projektu, na kterém se žadatel sám
podílel, protože přístup k takovému know-how by měl být zajištěn a ošetřen v rámci konsorciální
smlouvy k danému projektu.

Je možné zahrnout odpisy do způsobilých výdajů?
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotace nelze považovat za
způsobilé výdaje.
Způsobilým výdajem však mohou být odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
používaného pro účely projektu po dobu trvání projektu za předpokladu, že nákup takového majetku
není součástí způsobilých výdajů na projekt. Více informací naleznete v aktuální verzi Příručky pro
žadatele OP VaVpI.

Je možné v rámci mobility započíst do uznatelných nákladů projektu v OP VaVpI náklady na provoz
osobního automobilu?
Vzhledem k hospodárnosti výdajů vynaložených v rámci OP VaVpI bude možné nárokovat jízdné
hromadnou dopravou (u vlaku se bude jednat o druhou třídu, v případě nutnosti použití letadla o
třídu ekonomickou). V případě, že je možné se na dané místo (např. konferenci, jednání) dopravit za
použití hromadné dopravy, ale bude využit osobní automobil, bude způsobilý pouze příspěvek na
PHM ve výši jízdného hromadnou dopravou.

Je možné uplatnit ve způsobilých výdajích nákup osobního automobilu a v jakém případě?
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Ne, není možné zahrnout do ZV nákup osobního automobilu, ani amortizaci.

Budou způsobilým výdajem mzdy pracovníků, podílejících se na přípravě projektu, jež bude
realizován mimo hl.m. Praha, kteří ovšem v době přípravy projektu mají místo výkonu práce
Praha? Tento stav je logický. Ještě před zahájením realizace samotného projektu je samozřejmě
velmi obtížné provést změnu výkonu práce a pracovníci dané instituce pochopitelně mají do této
doby místo výkonu práce v Praze, ačkoliv bude vždy zřejmý dopad jejich aktivit do oblasti mimo
hl.m. Prahu - připravovány projekt bude realizován mimo Prahu.
Příspěvek na mzdy pracovníků podílejících se na přípravě projektu, kteří mají místo výkonu práce v
Praze bude způsobilým výdajem, avšak pouze do okamžiku, kdy bude z technického hlediska (např.
po kolaudaci) možné realizační tým přestěhovat a uvést nové místo výkonu práce (mimo Prahu).

Je nevýhodou pro hodnocení projektu, když žadatel zařadí ostatní režijní výdaje (full cost) do
nezpůsobilých a uhradí je sám?
Předpokládáme, že se jedná o případ, kdy nepočítáte s certifikací vnitřní metodiky fullcost. Je
samozřejmě možné zařadit ostatní režijní výdaje do nezpůsobilých, nevýhodou pro hodnocení
projektu to není.

Je z hlediska VaVpI možné, že v prvních letech provozu projektu je CF kladné a až se skončením
start up grantů a nástupem reinvestic se blíží nule. Musí se projekt dostat ze záporných čísel v
rámci CF v době udržitelnosti nebo stačí v hodnotícím období?
Pro ověření udržitelnosti je důležitá tabulka "Zdroje pro finanční udržitelnost" na záložce
"Financování", kde řádek "Zbývá dofinancovat" by měl být nulový ve všech letech hodnotícího
období.

Předpokládáme, že velmi nepříznivé (investičně neproveditelné) hodnota ukazatelů v rámci
hodnocení (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti) jsou vzhledem k
tomu, že jsou vypočítávány bez příjmů v podobě dotace, v pořádku z hlediska hodnocení VaVpI. Je
to tak?
Hodnoty ukazatelů finanční analýzy jsou kalkulovány včetně příjmů z dotace z OP VaVpI. Pro
započtení dotace je ale nutné mít naplánovány, všechny žádosti o platbu - záložka "Financování",
oddíl "Harmonogram žádostí o platby".

Do kdy musí být zpracována/odevzdána „full-cost“ metodika? Do konce výzvy společně s
předložením žádosti o dotaci nebo nějaké pozdější datum? Pokud by to mělo být do konce dubna
(do konce výzvy), tak musím předem říci, že jde o šibeniční termín a myslím, že všichni budou
riskovat to, že metodika nebude zpracována dostatečně kvalitně.
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Vzhledem k tomu, že ŘO OP VaVpI bude udělovat certifikáty pouze metodikám příjemců dotace,
nikoli všech žadatelů, je vhodné, aby metodika byla připravena v době vydání Rozhodnutí.

V jakém jazyce se „full-cost“ metodika předkládá? ČJ + AJ?
Metodika se předkládá pouze v českém jazyce.

Existuje nějaká osnova pro zpracování „full-cost“ metodiky? Jaký rozsah má full-cost metodika mít?
Je její rozsah nějak omezen, např. počty stran? Jaké další informace, kromě samotného popisu by
měla „full-cost“ metodika obsahovat? Atd.
Metodika musí mít podobu směrnice nebo jiné vnitroinstitucionální normy, kterou se řídí účetní a
ekonomická praxe instituce. Metodika musí jasně určovat, jakým způsobem se přiřazují nepřímé/
režijní způsobilé náklady k přímým nákladům projektu.

Kam, do které kolonky v rozpočtu v systému ESOP máme vepsat náklady na opravy (uznatelná
položka 6.4 v Pravidlech způsobilosti výdajů pro běžné projekty v prioritní ose 2). Z
přednastavených položek to jasně nevyplývá.
Opravy uvádějte do služeb.

Je způsobilým výdajem projektu „rezerva rozpočtu“ uváděná ve stavebním rozpočtu investiční části
projektu?
Rezerva rozpočtu uvedená ve stavebním rozpočtu způsobilým výdajem ve fázi plánování je. Jako
způsobilý výdaj při uskutečnění výdaje bude uznána pouze, pokud bude využita v souladu s pravidly
způsobilosti výdajů.

Je pravda, že v našem financování nemusíme v budoucnu plně hradit odpisy ve výši investičních
nákladů projektu OP VaVpI (nemyslím tím z dotačních zdrojů projektu), tzn., že výše re-investic
nemusí být přímo ve výši investic?
Reinvestice musí být naplánovány tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu se zařízením v
odpovídající kvalitě. Může to znamenat, že výše reinvestic není přímo ve výši investic.

Do prvního roku projektu je možné zahrnout výdaje za přípravu projektu atd., jak se musí doložit
například práce člověka, který grant sepsal a je zaměstnancem podávající organizace (např. počet
hodinax200kč)?
Příspěvek na mzdy zaměstnanců žadatele je způsobilým výdajem, pokud je doložen pracovní
smlouvou se zaměstnancem. Pokud zaměstnanec obdržel za přípravu žádosti odměnu, musí být tato
skutečnost také smluvně doložena.
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Je možné převést prostředky na investice do následujícího roku (příklad: v říjnu v roce 2010 má být
dostavena budova, my naplánujeme na rok 2010 investici na stroj, ovšem budovu nestihnou
dokončit a my nemáme kam stroj dát a venku ho nemůžeme nechat ležet, takže bychom ho koupili
v roce 2011)?
Investiční výdaje musí být vyčerpány během prvních tří let trvání projektu. Je třeba investiční část
projektu naplánovat tak, aby nebyla porušena tato podmínka. V případě, že tato podmínka bude
splněna, je možno po dohodě s řídícím orgánem OP VaVpI přesunout investici do zařízení z jednoho
roku do druhého.

Lze do uznaných nákladů projektu VaVpl regionální VaV centra zahrnout do služeb rovněž náklady
na akreditaci laboratoře, případně akreditaci analytického postupu?
Náklady na akreditaci laboratoří se standardně v OP VaVpI nehradí. Žadatelé / výzkumné organizace
musejí mít převažující činnost nehospodářskou („výzkum pro výzkum“) a realizace projektu z OP
VaVpI by měla podpořit primárně tuto činnost. Hospodářskou činnost mohou centra na pořízeném
zařízení provozovat pouze doplňkově k činnosti nehospodářské. Akreditace souvisí s největší
pravděpodobností s činností hospodářskou a do této oblasti nemůže být podpora podle pravidel OP
VaVpI směrována. Nicméně tento typ výdajů je způsobilý v programech a výzvách komplementárního
Operačního programu Podnikání a inovace.

Veřejné vysoké školy stojí před rozhodnutím, jak postupovat v přípravě projektů v otázce týkající
se DPH. Názory VVŠ se liší a dosud zveřejněné odpovědi na webových stránkách MŠMT nejsou
jednoznačné (vyházet z poměru hospodářské činnosti projektu, držet se legislativy a podmínek
příslušného finančního úřadu. Finanční úřady v tomto stadiu závazné stanovisko neposkytují, z
legislativy není zřejmé, zda lze veškerou činnost VVŠ považovat za činnost ekonomickou (vedou se
o tom dlouholeté polemiky bez přijetí závazného stanoviska). Z toho důvodu není jasné, zda VVŠ
musí "poměrovat", nebo mohou použít krácený koeficient, který se jeví vhodnější a uplatňuje se na
VVŠ v ostatních oblastech.
Daň z přidané hodnoty může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem
je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění způsobilým výdajem pouze z
části, je způsobilým výdajem rovněž pouze alikvotní část DPH vztahující se k tomuto plnění. DPH nebo
její část (buďto alikvotní část ve smyslu předchozí věty a/nebo neuplatněná část po krácení odpočtu
daně zálohovým koeficientem v souladu se zákonem o DPH) je způsobilý výdaj pouze za předpokladu,
že příjemce nemá nárok na její odpočet, nebo nárok na odpočet části DPH. DPH je způsobilým
výdajem v plné výši u subjektů, které nejsou plátci DPH. Subjekty, které mohou uplatnit nárok na
odpočet DPH částečně na základě koeficientu, použijí při vykazování v žádosti o platbu (tj. stanovení
sumy způsobilých výdajů) zálohový koeficient. Zároveň nejpozději při první etapě v následujícím roce,
kdy bude v souladu s postupy podle zákona o DPH zjištěn vypořádací koeficient za minulý rok,
provedou příjemci vyúčtování takto nárokované DPH na základě tohoto vypořádacího koeficientu.
Platí, že způsobilým výdajem není DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet.

Mám dotaz ke způsobilosti výdajů na externí služby. Pro žadatele se může stát výhodnější situace,
kdy si externě zajistí služby (např. testy, měření), než nakupovat vlastní přístroje. Zajímalo by nás
tedy, zda je možno takovéto služby, které souvisí s realizací projektu (výzkumnou aktivitou)
zahrnout do způsobilých výdajů projektu v rámci položky 5. Ostatní služby, výdaje, finanční
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poplatky. Nebo zda je lepší v takovém případě zařadit organizaci s příslušným vybavením jako
partnera projektu.
Nakupované služby jsou způsobilým výdajem, pokud je nákup služeb ekonomicky výhodnější než
nákup vlastních přístrojů (za předpokladu, že služby nejsou nakupovány za účelem realizace
komerčních aktivit). Žadatel musí být schopen ekonomickou výhodnost nákupu služeb doložit.

Mohou být příjmy v době udržitelnosti? A v následné době tří let (povinné sledovanosti) platí jaká
pravidla?
Příjmy se uvádějí/ sledují po dobu referenčního období, tj. 15 let.

V rámci projektu je pro řešení dané problematiky nutno na různých energetických jednotkách
stanovovat plynné složky spalin. (jsou nutné pro tyto měření analyzátory O2, N20, NO, NO2,
SO2/SO3, NH3.) Analyzátory je nutné umístit do klimatizované v tomto případě mobilní laboratoře,
umožňující přesun a následné zprovoznění technického vybavení pro měření emisí, včetně
variabilního systému pro sběr, vyhodnocení, zobrazení a záznam dat. Měření budou prováděná na
jednotlivých energetických zdrojích. Jako mobilní laboratoř je míněn speciálně upravený
dodávkový automobil, kde vnitřní klimatické podmínky a umístění těchto analyzátorů umožní
jejich přepravu, provoz, vlastní měření.
Otázka zní: Je dodávkový automobil pro výše zmíněné určení uznatelným nákladem?
Dodávkový automobil, i když se speciálně upraveným interiérem, není způsobilým výdajem.

Obracím se na Vás s žádostí o potvrzení, že náš výklad metodiky je správný. Žadatel je pražská
universita (jedna legální entita), která má jednu z fakult i na Kladně. V rámci projektu OP VaVpI
chce žadatel vybudovat výzkumné centrum umístěné na Kladně, kde by mělo spolupracovat více
fakult této university, včetně kladenské. Jedná se tedy o vystěhování části výzkumného týmu z
Prahy, většina personálu nového centra bude však pokryta z nových pracovníků (doktorandi,
postoktorandi, navrátilé kapacity). Centrum by mělo vzniknout na zelené louce, předmětem
projektu je tedy i stavební část. Plánovaný harmonogram projektu je 12/09 – 11/2013. Stavební
část by měla probíhat 3/2010- 9/2011, přístroji by Centrum mělo být plně vybaveno do 11/2012.
Můj dotaz zní, zda může část start-up projektů začít již s počátkem projektu – tj. zda můžeme část
doktorandů dočasně umístit na kladenskou fakultu, kde by již mohli začít s přípravou jednotlivých
výzkumných aktivit a pokrýt z grantu jejich personální náklady? Výkon práce by již od počátku
projektu měli ve způsobilém regionu, jen by do dostavby centra byli fyzicky umístěni na kladenské
fakultě. Problém spočívá v tom, že pokud tyto mladé pracovníky nezaměstnáme již nyní, je
pravděpodobné, že do konce investiční fáze projektu odejdou do soukromého sektoru nebo do
zahraniční. Prosím o rychlou odpověď, zda je tento postup z hlediska řídícího orgánu možný.
Úhrada personálních nákladů doktorandů ze start-up grantu může být způsobilým výdajem. Žadatel
však musí být schopen předložit plán s časovým harmonogramem zapojení takových pracovníků a
vymezením náplně jejich práce ve vazbě na pořizované investice (zařízení a budovy). Náplň práce
doktorandů musí být v přímé souvislosti s činností vznikajícího centra, tj. pokud příjemce nemá k
dispozici přístrojové a laboratorní zařízení nezbytné pro realizaci projektu (které musí být umístěno
ve způsobilém regionu), nebude schopen věrohodně dokladovat, že mzdové náklady vznikly v přímé
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vazbě na projekt. Jinými slovy mzdy nemohou být považovány za součást projektu, pokud není na
čem pracovat.

Druhý dotaz spočívá v tom, zda je tento případný přechodný nájem prostor v uznatelném regionu
způsobilý z hlediska ŘO. A dále, zda jsou způsobilé náklady, které vzniknou přímo v souvislosti s
projektem mimo Prahu, ale jsou vedeny v účetnictví pražského subjektu. (např. náklady na
přípravu podkladů pro územní rozhodnutí pro centrum, které vzniká mimo Prahu, ale zakládajícím
subjektem je pražská organizace.)
Přechodný nájem je způsobilý, podmínky jsou uvedeny v části 2.12 B 1 b Příručky pro žadatele.
Náklady, které jsou vedeny v účetnictví zakládajícího subjektu se sídlem v Praze, jsou způsobilým
výdajem, je však nezbytné je vhodně oddělit od nákladů pražské organizace (např. hospodářské
středisko).

Bude možné dočasně nevyužité prostory centra (sály, přístroje) pronajmout externím subjektům?
Ano, nicméně bude záležet na nastavení projektu. Pokud by se s pronájmem počítalo dlouhodobě, či
systémově v rámci projektu, bylo by nezbytné upravit způsobilé výdaje projektu dle skutečného
využití prostor projektem. Pokud by se jednalo o krátkodobé aktivity, je možné je realizovat rovněž,
nicméně pouze jako doplňkovou aktivitu, a navíc by v tomto případě tyto aktivity generovaly pro
projekt příjmy, na základě kterých by mohlo dojít k úpravě výše dotace ve smyslu čl. 55 nařízení (ES)
č. 1083/2006. Obě tyto aktivity se nicméně budou považovat za ekonomickou činnost nevýzkumného
charakteru, což může mít dopady na splnění definice výzkumné organizace pronajimatelem. Veškerý
zisk z těchto aktivit navíc musí být reinvestován do výzkumných činností (viz čl. 2.10 Příručky pro
žadatele).

Je možné pražskému partnerovi projektu zaplatit za školení a jiné služby, pokud výstupy budou v
Ústeckém kraji? Výstupem jsou vyškolené osoby, výsledky výzkumu, know-how apod. Partnerem
je VŠ nebo vědecká instituce. A další dotaz: je možné, pokud VŠ bude školit v Ústeckém kraji a
přednášky budou probíhat formou videokonferencí, zakoupit přenosové zařízení z dotace? V tomto
případě by samozřejmě musela být část zařízení instalována v Praze, odkud by bylo vysíláno.
Partnerovi projektu nelze "platit" za školení a jiné služby - partner musí být nedílnou a jedinečnou
součástí projektu, která není dodavatelské povahy (což asi nebude případ "školení a dalších služeb").
Projekt, včetně části na straně partnera, musí být realizován v podporovaných regionech soudržnosti
(viz problematika vystěhovávání z Prahy, nezpůsobilosti výdajů na zaměstnance v Praze apod. řešená
v kapitole 2.5 Příručky pro žadatele). Investiční výdaje v Praze budou vždy nezpůsobilé.

Pokud výsledné VaV centrum bude založeno jako dceřiná společnost výzkumné organizace, a tato
bude poskytovat centru některé služby a dodávky (účetnictví, objednávky neskladovatelných
dodávek apod.), je nutné mít na tyto služby a dodávky také znalecký posudek jako pro dodávky
spřízněných osob?
Ano, je to nutné. Způsobilost výdajů na plnění ze strany spřízněných osob je nicméně omezena, proto
doporučujeme prostudovat kapitolu 2.12 PPŽ, písm. G (tj. znalecký posudek nemusí být dostačující).
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Připravujeme projekt OP VaVpI prioritní osa 2 Regionální VaV centrum. Pro jeho realizaci je nutné
získat územní rozhodnutí na nové parkovací plochy pro centrum, stavební úpravy - rekonstrukce
objektů a instalace nových technologií - nebudou mít územní rozhodnutí, ale pouze stavební
povolení. Investor plánuje pořídit projekt DUR na parkoviště bez výběrového řízení ihned, tak aby
byla splněna jednak lhůta získání územního rozhodnutí do podání stavebního povolení (vlastní
územní řízení je záležitostí cca 70 dní), jednak doklad o podání žádosti o územní rozhodnutí povinná příloha č. 11 Seznamu povinných příloh projektové žádosti, projekty stupně DSP na
parkoviště a vlastní rekonstrukci objektů po výběrovém řízení. Pořizovací cena dokumentace
stupně DUR bude v limitu pro uznatelnost způsobilých výdajů bez výběrového řízení. Je tento
způsob správný?
Pokud předpokládaná cena zakázky nedosahuje limitů uvedených v Pravidlech pro výběr dodavatelů
(a nedošlo ani k účelovému dělení zakázky), není nutné provádět výběrové řízení. Zadavatel bude
nicméně povinen prokázat způsobilost, tj. zejména hospodárnost, efektivnost atd. vynaložených
výdajů - viz část I. Pravidel pro výběr dodavatelů.
(viz také PPŽ příloha č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, II. Zvláštní část)

Předpokládáme stavební úpravy v pronajaté nemovitosti. Je potřebné, aby znalecké nájemné
posuzoval znalec jmenovaný příslušným krajským soudem, nebo lze znalce vybrat v souladu s
Přílohou č. 2 pro výběr dodavatelů?
Musí to být znalec zapsaný v seznamu znalců vedeném příslušným soudem ("znalec s kulatým
razítkem") pro příslušnou oblast, nicméně znalecký posudek bude ve většině případů poskytován jako
služba (tj. nepůjde o povinnost jmenovat znalce soudem). Znalce si v těchto případech tedy bude
možné vybrat, a to při dodržení postupů uvedených v Pravidlech pro výběr dodavatelů.

Na kdy je vhodné situovat začátek projektu (v návaznosti na stavební investice)?
Způsobilé výdaje mohou vznikat pouze v rámci projektu (od jeho zahájení do jeho ukončení), začátek
projektu je proto vhodné zvolit tak, aby odpovídal, resp. předcházel zahájení činností, jež budete
chtít proplatit v rámci způsobilých výdajů.
Je možné, aby start up grant přesahoval dobu realizace investiční části projektu (tzn. rekonstrukce
budovy)?
Start-up může přesahovat dobu realizace investiční části projektu, nemůže nicméně přesahovat délku
celého projektu.
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