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Nápověda k vybraným položkám projektového záměru 

Výzva nositele č. 10 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (OPVVV, SC 1.2) 

2. Identifikace předkladatele projektového záměru  

Typ předkladatele - Uveďte dle textu pole výzvy „Oprávnění žadatelé“ jeden z typů organizace pro výzkum a šíření 

znalosti dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/1): 

 Organizační složky státu  

 Příspěvková organizace organizačních složek státu 

 Výzkumná organizace - veřejná vysoká škola 

 Výzkumná organizace - veřejná výzkumná instituce 

 Výzkumná organizace – (ostatní)……… 

 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 

 Ostatní subjekty - …….. 
 

3. Popis projektového záměru  

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

Pole „Popis aktivit projektového záměrů  - Zde uveďte výběr aktivit dle pole výzvy „Podporované aktivity“ 

ve struktuře: 

 povinné aktivity,  

 vybrané povinně volitelné aktivity, 

 volitelné aktivity.  
K jednotlivým aktivitám uveďte činnosti, které budete v rámci jednotlivých aktivit realizovat. Upozorňujeme, že 

na základě výzvy nositele jsou pro předkladatele projektového záměru povinné k výběru také aktivity f) a h). 

 

Pole „Cíle projektového záměru (hlavní cíl a specifické cíle)“  - zde mimo jiné uveďte hlavní a vedlejší oborové 

skupiny jednotlivých výzkumných záměrů.  

Pole „ Popis dopadu (přínosů) projektového záměru na území ostravské aglomerace:“ - součástí tohoto pole mimo 

jiné uveďte, která klíčová odvětví krajské RIS3 strategie / národní RIS 3 strategie a generickou znalostní doménu daný 

projektový záměr naplňuje.   

Pole „Lokalizace projektového záměru “ - uveďte zde místo/místa, kde bude probíhat realizace projektového záměru, 

kde bude umístěna pořízená technologie  

Pole „Identifikace partnerů a způsob jejich zapojení do projektového záměru:“ - zde mj. uveďte partnery zapojené 

do jednotlivých výzkumných záměrů a k nim tyto údaje: 

-  typ partnera (výzkumná organizace, státní podnik, obchodní korporace….. atd.),  
- sídlo (resp. sídlo pobočky) partnera,  
- do které aktivity projektu se budou zapojovat 
- u obchodních korporací uveďte velikost podniku.  
- zda jsou partnerem s finančním/ nefinančním příspěvkem  
- v případě partnera s finančním příspěvkem uveďte předpokládanou míru finančního zapojení (předpokládané 

CZV na partnera).  
Nezapomeňte, že polovina partnerů předkladatele projektového záměru musí mít sídlo na území ostravské 

aglomerace. 

4. Časový harmonogram projektového záměru  

Ve výzvě pro DMS pro ITI je uvedeno mezní „Předpoklad zahájení fyzické realizace projektu“ - toto mezní datum 

nesmí být překročeno v poli „Předpoklad ukončení fyzické realizace projektového záměru“ - vše dle definice 

používaných pojmů obecných pravidel pro žadatele a příjemce (kap. 2).  
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Do pole „Předpoklad data ukončení realizace projektového záměru“: uveďte stejné datum jako v poli „Předpoklad 

ukončení fyzické realizace projektového záměru“ 

5. Rozpočet projektového záměru  

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

dle rozpadu uvedeného pro typ předkladatele v pravidlech pro žadatele a příjemce. Vliv příspěvku dle GBER (varianta 

B, která může být využita u některých soukromých partnerů), ve výpočtu výše dotace nezohledňujte. 6. Finanční plán 

CZV v Kč v jednotlivých letech) plánované předložení žádosti o platbu. 

Uvádějte hodnoty v letech, kdy předpokládáte vyúčtování záloh ax - ante. 


