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Nápověda k vybraným položkám projektového záměru 

Výzva nositele č. 37 Aplikace ve vazbě na projekty DMS (OPPIK, SC 1.1) 

2. Identifikace předkladatele projektového záměru  

Typ předkladatele záměru – Uveďte do textu pole výzvy „Oprávnění žadatelé“ jeden z níže uvedených typů: 

• Malý podnik 

• Střední podnik 

• Velký podnik 
Více o definici malého a středního podniku viz „Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední 

podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií“: 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/spolecne-prilohy-

dotacnich-programu-op-pik/2017/5/Aplikacni-vyklad-MSP-4-5-2017.pdf  

2.1-2.3 Statutární zástupce, Kontaktní osoba a Další kontaktní osoba 

Elektronicky podepsat projektový záměr musí jedna z výše uvedených osob. Do kontaktních osob je možné vyplnit 

zástupce poradenské firmy. Pro kontaktní osoby není nutné dokládat plnou moc k podpisu od statutárního zástupce 

firmy. 

Případnou žádost o stažení, změny projektového záměru už musí podat a podepsat výhradně statutární zástupce 

firmy (předkladatele projektového záměru). 

3. Popis projektového záměru  

Pole „Stručný popis projektového záměru“ – uveďte anotaci, jednoduché shrnutí Vašeho projektového záměru. 

Pole „Popis aktivit projektového záměru“ - do tohoto pole uveďte mj. i příslušný kód ekonomických činností (CZ-
NACE) Vaší firmy, který odpovídá výstupům projektu. 
Ekonomické činnosti Vaší firmy naleznete v Registru ekonomických subjektů – např. 
na http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/. 

• Zvolte právě jedno konkrétní CZ-NACE dle výstupu projektu. Pouze pokud projekt prokazatelně spadá pod 
více CZ-NACE a jednu hodnotu nejde určit jako hlavní, je možné napsat více hodnot (mělo by ale jít o CZ-
NACE, stanovené výzvou). V případě nejasností je možné tuto záležitost konzultovat s nositelem ITI. 

• Uvádějte kód a název CZ-NACE v nejnižší možné úrovni (nevybírejte souhrnné názvy sekcí označené 
písmenem, nebo názvy kapitol označené dvojmístným číslem, ale konkrétní CZ-NACE označené 4-5místným 
kódem, např. 25.99.0). 

 
Podporované CZ-NACE - viz Příloha č. 2 výzvy ŘO OPPIK https://mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-

podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/2019/2/APL_I_Vyzva_ITI_Ostrava_Priloha-c--2---Podporovane-

kategorie-CZ-NACE.pdf 

 

 

Pole „Popis dopadu (přínosů) projektového záměru na území ostravské aglomerace“  

Do tohoto pole uvádějte všechny dopady a přínosy, které bude mít Váš projektový záměr na území aglomerace.  

Dále v souladu s výzvou nositele č. 37 zde uveďte (pokud je relevantní): 

• Projekt DMS, na který bude projektový záměr navazovat (seznam projektů DMS – viz příloha 1 výzvy 
nositele ITI). 

• Popište zapojení předkladatele do realizace projektu DMS 

• Popište zapojení partnerů projektového záměru do realizace projektu DMS 

• Popište provazbu (integraci) projektového záměru s projektem DMS  

• Dopad realizace projektového záměru na území ostravské aglomerace 

• Přínos realizace projektového záměru a využití výsledku výzkumu pro ostravskou aglomeraci 
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Pole „Lokalizace projektového záměru“ - uveďte zde obec/obce; adresu, kde bude probíhat realizace projektového 

záměru. V případě realizace i mimo území ostravské aglomerace uveďte rozsah prací dle podmínek výzvy nositele ITI. 

Pole „Identifikace partnerů a způsob jejich zapojení do projektového záměru“  

Uveďte zde organizace (partnery), které se budou zapojovat do projektu: 

• základní informaci o partnerovi 

• popis historie spolupráce s partnerem 

• popis zapojení do projektového záměru; popis zapojení do realizace výsledků a výstupu 

• stav zapojení (např. Smlouva o spolupráci) 

• finanční alokace 

• zapojení do udržitelnosti projektového záměru 
 

Poznámka: popište fungující či v souvislosti s projektem navázanou spolupráci i s těmi institucemi či subjekty, které 

nebudou uváděny jako oficiální partner projektu. 

4. Časový harmonogram projektového záměru  

„Předpoklad zahájení realizace projektu“ – uveďte shodné datum jako „Předpoklad zahájení fyzické realizace 

projektu“ 

„Předpoklad zahájení fyzické realizace projektu“ – datum, kdy předpokládáte zahájení realizace projektu; zahájení 

výzkumu a vývoje. Toto datum nesmí být starší než datum Předpokládaného předložení kompletní projektové žádosti 

o podporu do ISKP14+. 

Do pole „Předpoklad ukončení fyzické realizace projektového záměru“: uveďte datum, kdy předpokládáte ukončení 

výzkumu a vývoje; budou ukončeny veškeré aktivity projektu 

v poli „Předpoklad data ukončení realizace projektového záměru“ – datum, kdy předpokládáte předložení závěrečné 

žádosti o platbu, toto datum nesmí překročit nejzazší termín pro ukončení uvedený ve výzvě (31. 12. 2022) 

5. Rozpočet projektového záměru  

Pole „Výpočet dotace z celkových způsobilých výdajů“ - rozpad dotace na EU prostředky a vlastní zdroje proveďte dle 

rozpadu vypočteného v rámci povinné přílohy č. 1 projektového záměru „Výpočet maximální míry dotace 

projektového záměru (viz Příloha č. 9 Rozpočet pro program Aplikace výzvy ŘO č. 01_17_147)“ 

7. Indikátory 

Okomentujte cílové hodnoty indikátorů projektového záměru. 

Zároveň uveďte předpokládané cílové hodnoty ostatních indikátorů uvedených ve výzvě ŘO, se 

slovním komentářem.  

8. Udržitelnost projektu 

Popište mj. způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje realizovaných v rámci projektu. 

 

Zpracováno 1. 10. 2019 


