
 
 

 
 

Metodický výklad č. 2 

 

Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí 
 

ŘO OP VVV (dále jen „ŘO“) vydává metodický výklad č. 2 k Pravidlům pro žadatele 

a příjemce – specifická část výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury (dále jen „PpŽP – specifická 

část). 

 

V PpŽP – specifická část, 2. kapitole – Definice používaných pojmů je in-kind příspěvek definován tímto 

způsobem: 

„In-kind příspěvky 

Dodávky částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur 

lokalizovaných v zahraničí. In-kind příspěvek nevstupuje z pohledu způsobilosti výdajů do majetku 

žadatele/příjemce. Nejedná se o věcné příspěvky definované v čl. 69 Obecného nařízení 1303/2013.“ 

K této definici ŘO upřesňuje, že na majetek, který má být vložen do výzkumné infrastruktury ve formě 

in-kind příspěvku, není pohlíženo jako na majetek pořízený z projektu, a to ani v případě, že před jeho 

vložením do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí vstoupí na nezbytně nutnou dobu 

do evidence majetku příjemce/partnera projektu (např. v souvislosti s dodržováním účetních zásad 

a běžné účetní praxe). 

Pokud tento majetek vstoupí na nezbytně nutnou dobu do účetní evidence majetku příjemce/partnera, 

je příjemce/partner oprávněn s tímto majetkem nakládat pouze v souvislosti s jeho vložením 

do výzkumné infrastruktury ve formě in-kind příspěvku1. Na majetek, který má být vložen do výzkumné 

infrastruktury ve formě in-kind příspěvku, který vstoupil na nezbytně nutnou dobu do účetní evidence 

majetku příjemce/partnera, se nevztahuje povinnost monitorování doby využívání majetku pro aktivity 

projektu (např. formou přístrojového deníku). 

Výdaje související s pořízením majetku, který má být vložen do výzkumné infrastruktury ve formě 

in-kind příspěvku, však podléhají běžným požadavkům na prokázání způsobilosti výdaje, 

tj. např. předložení dokumentace k veřejné zakázce vč. smlouvy s vítězným uchazečem, doložení 

faktur, objednávek, dokladů o úhradě, záznamů z účetnictví apod., jsou-li tyto dokumenty pro daný 

případ relevantní. 

 

                                                           
1 Zahrnuje také technické úpravy, provádění testování, měření apod., které jsou nezbytné pro úspěšné vložení in-kind 

příspěvku do výzkumné infrastruktury.  


