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ETAPIZACE PROJEKTU 
Tento pokyn stanovuje žadatelům postup pro rozdělení realizace projektu na jednotlivé etapy pro 

stanovení termínů realizace projektu v harmonogramu projektu a zároveň finančního plánu projektu 

pro budoucí podávání Žádostí o platbu (nárokování proplacení dotace na základě již prokázaných 

způsobilých výdajů).  

Etapové projekty nebudou akceptovány v programu Technologie pro mikropodniky a Inovační 

vouchery. 

Tato pravidla se nepoužijí na programy Marketing, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – 

Technologické platformy a Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví s výjimkou 

bodu (5) tohoto pokynu. 

V rámci programu Školicí střediska musí být položky v rámci křížového financování uvedeny v jedné 

etapě a jejich realizace musí následovat po dokončení investiční fáze projektu. 

Pravidla pro stanovení etap projektu a finančního plánu 

(1) Etapy v harmonogramu projektu vychází zejména z následujících předpokladů: 

a) jsou uzavřeným logickým celkem, 

b) jsou ukončené konsolidovaným výstupem, 

c) jsou kontrolovatelné, tak, aby bylo možno při kontrole na místě ověřit 

jejich splnění v souladu s výstupem, stanoveným v Žádosti o 

poskytnutí dotace, a termíny plnění. 

(2) Počet etap projektu určuje počet položek ve finančním plánu. Platí pravidlo, že 1 etapa = 1 

žádost o platbu. Etapy jsou navrhovány žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Termíny etap 

nejsou závazné s výjimkou termínu ukončení projektu (ukončení poslední etapy projektu).  

(3) Rozdělení plateb na etapy je možné, pouze pokud jsou splněny následující podmínky: 

a) Minimální výše plánované dotace na etapu je 500 000 Kč. 

b) Plánovaná doba trvání jedné etapy nesmí být kratší než 3 měsíce. 

Limity dle bodů a) a b) se neaplikují v případě závěrečné etapy. 

c) Nelze rozdělit na etapy projekt s plánovanou dobou realizace kratší než je 6 

měsíců. 

(4) Příjemce dotace může požádat poskytovatele dotace o změnu etap projektu a změnu 

finančního plánu prostřednictvím žádosti o změnové řízení. 

 

 


