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Nápověda k vybraným položkám projektového záměru 

Výzva nositele č. 17 Spolupráce - Klastry pro ITI ostravské aglomerace (OPPIK, SC 

1.2) 

1. Identifikace projektového záměru 

Výzva nositele ITI ostravské aglomerace – Vyberte řádek výzvy podle Vámi zvolené aktivity: 

 Výzva č. 17 – Spolupráce – Klastry – Kolektivní výzkum 

 Výzva č. 17 – Spolupráce – Klastry – Sdílená infrastruktura 

 Výzva č. 17 – Spolupráce – Klastry – Internacionalizace klastru 

 Výzva č. 17 – Spolupráce – Klastry – Rozvoj klastrové organizace 
Do každé aktivity (a-d) lze předložit pouze 1 projektový záměr. 

 

2. Identifikace předkladatele projektového záměru  

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

 Malý podnik 

 Střední 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. Není nutné pro kontaktní osoby dokládat plnou moc k podpisu od statutárního zástupce 

firmy. 

Případnou žádost o stažení 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 „Zdůvodnění realizace projektového záměru“ – popište důvody pro realizace projektového záměru (popište zde 

současný nevyhovující stav, který chcete projektem změnit) 

Pole „Popis aktivit projektového záměru“ – u aktivity a) Kolektivní výzkum rozdělte popis podle jednotlivých 

podprojektů, včetně indikativního rozdělení celkových způsobilých výdajů mezi jednotlivé podprojekty. 

Doplňte zde také odvětví činnosti (CZ-NACE), ve kterých se projeví výstupy projektového záměru. Výzvou jsou jako 

oprávněné vymezeny tyto oddíly činnosti CZ-NACE: C10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59, 60, 62, 63. Jako vedlejší 

výstupy projektu lze podpořit oddíly CZ-NACE M 71.2, 72, 73.2, 74.1 S 95.1 

 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. 

 Toto/tato CZ-NACE nemusí mít žadatel v době podání žádosti o podporu uvedené v registru ekonomických 
subjektů a příslušnou podnikatelskou činnost nemusí mít zaregistrovanou ani u příslušného živnostenského 
úřadu. Tato povinnost vzniká žadateli nejpozději k poslední žádosti o platbu. Tuto skutečnost rovněž uveďte 
do tohoto pole.  

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
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
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/
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 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). 

 

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.  

 

Pole „Stav připravenosti k datu předložení projektového záměru“ 

Do tohoto pole uveďte mj. také datum a formu konzultace Vašeho projektového záměru s manažerem ITI v době po 

vyhlášení výzvy nositele ITI (např. osobní konzultace, emailová konzultace rozpracovaného projektového záměru). 

Pole „Lokalizace projektového záměru“ - uveďte zde obec/obce, kde bude probíhat realizace projektového záměru. 

Projekt musí být umístěn na území ostravské aglomerace – viz http://itiostravsko.cz/cs-cz/o-iti/seznam-obci, smluvní 

výzkum v rámci podprojektů je ale možné realizovat kdekoliv, dopady všech aktivit však musejí směřovat na území 

ostravské aglomerace. 

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

Uveďte zde jakékoliv partnerství, které je relevantní pro Váš projektový záměr.  

4. Časový harmonogram projektového záměru  

„Předpoklad zahájení realizace projektu“ – vložte zde datum, od kterého bude projekt a jeho výdaje způsobilé, tj. 

nejdříve předpokládané datum předložení žádosti o podporu (finalizace žádosti je nejdříve možná po obdržení 

Vyjádření o souladu Řídicím výborem ITI, tj. 2. polovina března 2018 - v případě předložení projektového záměru do 

21. 2. 2018, resp. květen 2018 - v případě předložení projektového záměru do 4. 4. 2018)  

„Předpoklad zahájení fyzické realizace projektu“ – za nejdřívější datum pro zahájení fyzické realizace projektu je 

možné zvolit datum předložení žádosti o podporu (viz výše datum „Předpoklad zahájení realizace projektu“) 

Do pole „Předpoklad data ukončení realizace projektového záměru“: uveďte stejné datum jako v poli „Předpoklad 

ukončení fyzické realizace projektového záměru“ – výzvou ŘO je pak stanoveno nejpozdější datum pro ukončení 

projektu na 31. prosince 2021. 

5. Rozpočet projektového záměru  

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

podle rozpadu uvedeného dle zvolené aktivity (a-d) a velikosti podniku (malý, střední).  

Maximální výše dotace (příp. i podprojektu) stanovte v návaznosti na zvolené aktivitě (a-d) a na zralosti klastrové 

organizace. 

6. Finanční plán CZV v Kč v jednotlivých letech (plánované předložení žádostí o platbu) 

Doplňte, jak plánujete (v kterých letech) předkládat jednotlivé žádosti o platbu. 

9. Synergie a integrovanost 

V případě projektového záměru do aktivity d) Rozvoj klastrové organizace povinně uveďte minimálně jeden 

návazný/synergický  projekt Vaší organizace, předložený do současné nebo předchozích výzev OPPIK 2014-2020 

v aktivitách a-c. 

Příloha 1 Indikátory pro hodnocení klastrové organizace 

Vyplňte údaje dle vzoru z přílohy 1 Výzvy nositele ITI. Není třeba dodávat podklady pro tyto údaje (jak vyžadují 

podmínky výzvy ŘO). 

Zpracováno 1. 2. 2018 

http://itiostravsko.cz/cs-cz/o-iti/seznam-obci

