Příloha č. 5
NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
(pro Výzvy v prioritních osách 1 a 2)
Projektová žádost se skládá z těla Projektové žádosti vyplněného v informačním
systému Benefit7 a příloh. Hlavním zdrojem informací jsou přílohy Projektové
žádosti, pro potřeby řízení projektů je nezbytné zásadní informace ve zkráceném
rozsahu převést do odpovídajících polí v systému Benefit7.
Formulář Benefit7 obsahuje zejména následující informace:
Identifikace projektu, žadatele a partnerů
Kontaktní údaje žadatele a partnerů
Popis projektu
Místo realizace a dopadů projektu
Přehled financování projektu
Vliv projektu na horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj)
Vliv na životní prostředí
Monitorovací indikátory projektu
Přehled a harmonogram výběrových řízení v rámci projektu
Využití nástrojů publicity
Seznam příloh
Přílohy Projektové žádosti žadatel doloží v listinné podobě dle vyplněného seznamu
příloh (záložka Přílohy projektu). Namísto příloh, resp. jejích částí, které v souladu
s podmínkami uvedenými v příloze č. 6 Příručky pro žadatele nejsou pro projekt
relevantní nebo mohou být doloženy později, přiloží žadatel čestné prohlášení o této
skutečnosti (u příloh, jež budou doloženy později včetně předpokládaného data jejich
doložení). V okamžiku předložení Projektové žádosti totiž není nezbytné předkládat
všechny přílohy, resp. všechny části jednotlivých příloh – viz níže uvedený
informativní přehled a detailně příloha č. 6 Příručky pro žadatele – Seznam
povinných příloh Projektové žádosti a text příslušné výzvy pro předkládání projektů:
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Předložení projektové
žádosti
Příprava projektové žádosti

Žadatel předkládá veškeré
relevantní povinné přílohy s
výjimkou:
Přílohy č. 2
Přílohy č. 18
Přílohy č. 19
Přílohy č. 11-15 předkládá
v podrobnosti / rozpracovanosti
požadované přílohou č. 6 PPŽ

Originál

Ukončení procesu
hodnocení
Hodnocení projektové žádosti

Do konce fáze upřesnění
podmínek předkládá upravené
přílohy, a dále veškeré chybějící
přílohy, s výjimkou příloh č. 2 a
18.
Přílohy č. 11-15 předkládá
v podrobnosti / rozpracovanosti
požadované přílohou č. 6 PPŽ a
příslušnou výzvou.
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Vydání
rozhodnutí

Výběr projektu

Realizace

Žadatel předkládá veškeré
chybějící přílohy, neobdrží-li
výjimku ze strany Řídicího
orgánu OP VaVpI.
Velké projekty před vydáním
rozhodnutí absolvují schválení
Evropskou komisí, před jehož
začátkem dodají přílohy č. 2, 18.
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