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Předložení věcného záměru

Žadatel

Předložení kompletní žádosti
Žadatel předkládá na
Zprostředkující subjekt
Forma: elektronická /
písemně
Obsah: věcný záměr ve
vazbě na výzvu, základní
finanční
kalkulace,
rámcová
studie
proveditelnosti

Dopracování věcného záměru
Technické parametry projektu projektová dokumentace
Další dokumenty s odkazem na
příslušnou legislativu - např. stavební
zákon
Vyjádření spolupracujících subjektů

3
Předložení
věcného záměru

1
Příprava
programu

2
Výzva

Příprava OP VaVpI

Zpracování výzvy

Dokumenty
Programový dokument
Implementační dokument
Programy podpory
Manuál OP VaVpI
Manuál ZS CERA
Manuál CzechInvest
Dohody o delegování pravomocí na ZS
Příručka pro žadatele
Příručka pro příjemce
Kritéria pro oblasti podpory individuální/velké
projekty
Harmonogram výzev
Registr hodnotitelů
Způsobilé výdaje
Definice studie proveditelnosti

V rámci určité oblasti podpory dle
harmonogramu výzev
Obsah - věcné zaměření dle
specifikace ŘO
Způsob a kritéria hodnocení návrhů
projektů
Způsobilé výdaje
Požadavky
na
prokázání
způsobilosti uchazečů,
Lhůty - příjem, hodnocení
Další podmínky

Kapacity
Organizační struktura - jasný popis pozic
Personální kapacity ŘO a ZS – kvantita – kvalita
Plán školení
Plán technické pomoci

Počátek realizace
Příjemce podpory zahajuje
fázi realizace projektu
Příjemce začíná čerpat
podporu

7
Předložení
kompletní žádosti

8
Hodnocení
věcné

4
5
6
Konec Hodnocení Vyrozumění
výzvy přijatelnosti o přijatelnosti
Hodnocení
přijatelnosti

Vyrozumění
přijatelnosti

o

Hodnocení věcné
Hodnotitelé

Úplnost
a
přijatelnost
ve vazbě na
výzvu
Zabezpečuje
příslušný
Zprostředkují
cí subjekt.

Zprostředkující
subjekt na základě
posouzení
uvědomí žadatele
o přijatelnosti
Výzva
k
předložení
kompletní žádosti

(z
registru hodnotitelů; v
závislosti na oblasti
podpory
a
výzvě
kombinace
externí/
zahraniční) obodují,

příp.
uvedou
doporučení
v
návaznosti
na
výběrová
kritéria
(zkušenosti, odborné
předpoklady,
navrhované řešení,
udržitelnost)
Organizuje
Zprostředkující
subjekt

11
Počátek realizace a
čerpání podpory

10
Schválení
projektu

9
Výběrová
komise
Výběrová komise
Složená v souladu s
pravidly EU (princip
partnerství)
Zástupci
ŘO,
gestorů, sociálních
partnerů, regionů,
příp. návazných OP)
Na
základě
expertního
hodnocení
(obodování)
doporučuje projekty
ke schválení

Schválení projektu
Na základě doporučení
výběrové komise ŘO
vydává Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
a současně Podmínky
přidělení dotace, které
stanový jasné závazky pro
žadatele před zahájením, v
průběhu a po ukončení
čerpání
podpory
(vyvážení
odpovědností
ŘO a příjemcem). A dále
podmínky
pro
vyhodnocení projektu
Vazba na způsobilé výdaje

Řídící orgán

