Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace
prostřednictvím Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projektový cyklus
dotace z OP PIK
úspěšná cesta od žadatele k příjemci podpory
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Podnikatelský
záměr

Hodnocení
projektu
v několika krocích

Základní předpoklad
existence úspěšného
projektu obsahující
konkrétní cíle, rozpočet
a jasný způsob
financování.
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Výběr vhodného
dotačního programu

Hodnocení začíná kontrolou
formálních náležitostí
a přijatelnosti. Následně
prochází věcným
hodnocením a finálně je
posouzeno výběrovou
komisí MPO.

Relevantní výběr lze provést
s pomocí přehledného výčtu
a popisu všech dotačních
programů OP PIK zveřejněných
na webových stránkách.

Nevíte si rady?
Využijte naši
bezplatnou zelenou
linku 800 800 777
nebo některou z našich
regionálních kanceláří.

3/

Žádost o podporu
Nahrání žádosti do elektronického
informačního systému IS KP14+
dostupného na mseu.mssf.cz.
Dnem podání žádosti o podporu
vznikají způsobilé výdaje projektu.

5/

Vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace
Právní akt Rozhodnutí, který vydává Řídicí
orgán OP PIK - MPO obsahuje závazné
podmínky a povinnosti příjemce
pro poskytnutí dotace.
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Realizace projektu
Fáze fyzické i finanční realizace projektu, kdy jsou
realizovány dílčí cíle podnikatelského záměru tak,
aby docházelo k naplňování povinných
indikátorů programu.
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Udržitelnost
projektu
Fáze začínající po dokončení
fyzické realizace projektu a
schválení závěrečné žádosti
o platbu a zprávy o realizaci.
Zpravidla trvá od 3 do 5 let,
podléhá monitoringu
a reportingu a jejím smyslem
je zachování výstupů projektu.
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Žádost o platbu
Nárokované způsobilé výdaje
jsou vždy předkládány
k proplacení ex-post. Společně
s žádostí o platbu se předkládá
Zpráva o realizaci shrnující
klíčové události průběhu
realizace projektu.

Regionální kanceláře

Ústí
nad Labem

Liberec

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Hradec
Králové

Karlovy Vary
Pardubice

Praha

Ostrava

Plzeň

Olomouc

České
Budějovice

Zelená linka
+420 800 800 777

Jihlava
Brno

Zlín

programy@agentura-api.org

Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

Hledáte více
informací ?

