Platné od 24. 8. 2018

Pravidla způsobilosti výdajů programu Expanze – motorová vozidla
V rámci programu Expanze lze pořizovat vozidla, která bude příjemce podpory využívat pro
ekonomickou činnost podporovanou programem.
Vyloučeno je pořizování vozidel k silniční nákladní dopravě a podpora projektů zaměřených
výhradně na pořízení osobních či užitkových automobilů bez specifického určení, pro činnosti
obchodních zástupců či reprezentaci.

Indikativní výčet vozidel, která lze pořídit
a) Speciální vozidla, stavební stroje, traktory pro podporovanou ekonomickou činnost
a speciální přívěsy a návěsy (kat. S a T)
Vozidla k provádění speciálních prací či přepravě speciálních, pevně zabudovaných
zařízení různé konstrukce (na podvozku automobilu či přípojného vozidla s pevnou či
výměnnou nástavbou, s vlastním pohonem či bez pohonu), traktory a traktorové stroje.
Příklady: autojeřáb, buldozer, autorýpadlo, čerpadlo betonu, drtič kamene, montážní vůz,
elektrocentrála, pojízdná prodejna, pracovní plošina, vrtná souprava, dozer
b) Nákladní automobily s účelovými nástavbami (kategorie N)
Nákladní automobily různých druhů určené k dopravě nákladu v podporované činnosti
příjemce podpory (stavební činnosti, distribuce vlastních výrobků atd.).
Příklady: skříňový, sklápěčkový, cisternový, autodomíchávač, mrazírenský, kabelový,
chladírenský
c) Vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob (kategorie M2 a M3)
Vozidla kategorií M2 a M3 určená k přepravě osob, která budou používána pro vnitřní
potřebu příjemce podpory nebo pro účely poskytování komerční přepravy.
Příklady: minibusy a autobusy pro dopravu zaměstnanců či pro městskou, příměstskou,
meziměstskou i dálkovou dopravu
d) Užitkové vozy, lehké užitkové vozy, osobní vozy a jiná vozidla
Užitkové vozy kategorií N1 – N3 a M1, které slouží jako servisní vozidla, dodávky či
nákladní auta pro rozvoz zboží či materiálu, vozidla pro poskytování služeb u zákazníků,
rozvoz jídla, svoz klientů hotelů apod.
Dále lze pořídit vozidla využívaná ke kolejové osobní dopravě, a k činnostem, jako jsou
půjčovny obytných vozidel.
Při pořízení těchto vozidel musí být splněny tyto podmínky:


Vozidlo bude používáno převážně k podporované ekonomické činnosti; vyloučena
jsou vozidla pro silniční nákladní dopravu (CZ-NACE 49.41) a vozidla využívaná
(byť částečně) k činnostem zakázaným (viz body 3g a 3h Výzvy).
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Pořídit lze výhradně nové vozidlo do majetku příjemce podpory, který jej bude
odepisovat; vyloučeno je pořízení formou pronájmu/leasingu.



Pořízení vozidla bude mít přímou vazbu na realizaci podnikatelského záměru,
bude řádně zdůvodněno a konkretizován účel, k němuž bude využíváno.



V případě osobního vozidla (kategorie M1) nepřekročí jeho cena 600 tis. Kč bez
DPH. Limit se neuplatní v případě elektromobilu, automobilu na CNG, plug-in
hybridu či vozu s plně hybridním pohonem.

Příklady: dodávky, pick-upy, kombinovaná vozidla pro přepravu osob a materiálu, osobní
automobily pro poskytování služeb u zákazníků, osobní či servisní kolejová vozidla,
vozidla do půjčoven pro turistické účely - obytné vozy, přívěsy, motocykly
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