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1. Úvod 

Program SPOLUPRÁCE – Technologické platformy realizuje Prioritní osu 1 Rozvoj výzkumu a vývoje 
pro inovace a specifický cíl 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích  
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na léta 2014 – 2020.  

Jde o program s kolovým systémem sběru žádostí, tedy všechny žádosti o podporu jsou vyhodnoceny 
k jednomu okamžiku a podpora je poskytnuta na základě stanoveného pořadí dle dosažených bodů. 

Cílem této Příručky zpracování Žádosti o podporu v IS KP14+ je podrobně popsat, jak má žadatel 
postupovat při podání žádosti o podporu, tj. jak má vyplnit jednotlivé záložky v žádosti, jak žádost 
podepsat, podat, ale také jak postupovat při vrácení žádosti o podporu k doplnění. 

Žádost o podporu do programu SPOLUPRÁCE – Technologické platformy budete podávat v jednom 
kole – Žádost o podporu – formou elektronických formulářů, které jsou k dispozici v internetové 
aplikaci IS KP14+ (Informační Systém Konečného Příjemce) https://mseu.mssf.cz/index.aspx.  

Pokud podáváte prostřednictvím aplikace IS KP14+ žádost o podporu poprvé, je prvním krokem 
registrace žadatele. Návod pro registraci do IS KP14+ naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
z OP PIK – obecná část, http://www.agentura-api.org/.  

Veškeré doprovodné obrázky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat aktuální 
verzi IS KP14+. Text dokumentu je závazný a má vždy přednost. 

  

https://mseu.mssf.cz/index.aspx
http://www.agentura-api.org/
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2. Založení žádosti o podporu 

Po kliknutí na záložku „Žadatel“ se zobrazí základní plocha se záložkami  „Moje projekty; Nová žádost; 
Seznam výzev; Modul CBA, Moje neaktivní projekty“.  

 

 

Nová žádost  

Po stisknutí této nabídky se zobrazí seznam programů a výzev. Po kliknutí na vybraný program – 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zobrazí seznam výzev za konkrétní 
oblasti podpory, ve kterých je možné založit žádost o podporu. Zvolením jedné z výzev se otevře 
formulář pro vyplnění vlastní žádosti o podporu.  
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3. Záložky žádosti o podporu 

Identifikace operace 

Na záložce „Identifikace operace“ žadatel vyplní „Zkrácený název projektu“ a „Způsob jednání“. Vše 
uloží.  

 

Přístup k projektu  

„Přístup k projektu“ je záložka pro nastavení sdílení konkrétní žádosti o podporu jinému 
registrovanému uživateli aplikace. Pro zadání nového sdílení je nutné stisknout tlačítko „Nový záznam“ 
a ve zpřístupněném formuláři vyplnit uživatelské jméno osoby, která bude žádost sdílet. Případně je 
možné zatrhnout přepínač „Editor“, „Čtenář“ nebo „Signatář“ podle práv, která mají být přiřazena 
nasdílenému uživateli.  

-   Editor - může žádost upravovat  

-   Čtenář -  má umožněn pouze náhled na žádost bez možnosti úprav  

-   Signatář - má pravomoc elektronicky podepisovat dokumenty projektu (včetně žádosti o podporu) 
v celém jeho životním cyklu. Signatářem může být statutární zástupce žadatele nebo uživatel pověřený 
plnou mocí. U každého projektu musí být min. jeden uživatel s rolí signatář! 

Signatáři musí mít před podpisem příslušného dokumentu platný certifikační autoritou zaregistrovaný 
elektronický podpis. 

Jakmile je nastavení sdílení hotovo, musí být potvrzeno tlačítkem „Uložit“. 
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Plné moci  

Proces zmocnění je upraven v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část. Odkaz 
naleznete zde: https://www.agentura-api.org/metodika/  

Kopírovat 

Volbou „Kopírovat“ se zkopíruje celá žádost o podporu do nové žádosti, a to v rámci stejné Výzvy. 

Vymazat žádost  

Volbou „Vymazat žádost“ se odstraní celá žádost o podporu. Po stisknutí volby „Vymazat žádost“ se 
zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete žádost smazat s volbami „OK“ a „Zrušit“. Pokud uživatel použije 
tlačítko „OK“, žádost se nevratně vymaže. Tlačítkem „Zrušit“ se uživatel vrátí zpět  
k vyplňování žádosti o podporu. 

Kontrola  

Volbou „Kontrola“ se spustí kontroly na vyplnění všech povinných polí a další kontroly navázané k 
žádosti tzv. finalizační. Po spuštění kontroly se objeví výsledek operace.  

Pokud kontrola našla chyby a je potřeba něco v žádosti opravit, je výsledkem operace seznam 
jednotlivých chyb. U chyb jsou aktivní odkazy na záložky, ve kterých se problémy vyskytují. Pro 
napravení problémů je možné kliknout přímo na aktivní odkaz, který uživatele nastaví na záložku, kde 
je potřeba chybu opravit. Pokud kontrola nenašla chyby, zobrazí se hláška „Kontrola proběhla v 
pořádku“. 

https://www.agentura-api.org/metodika/
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Finalizace  

Před vlastní finalizací probíhají na žádosti všechny kontroly. Pokud kontrola najde chyby, pak se zobrazí 
jejich seznam s aktivními odkazy a je nejprve potřeba všechny chyby odstranit. Pokud kontrola nenajde 
chyby, pak je žádost finalizována. Při úspěšné finalizaci probíhá na pozádí ukládání tiskové verze žádosti 
a po tuto dobu nelze žádost o podporu podepsat. Z tohoto důvodu doporučujeme vyčkat alespoň 10 
minut a teprve poté žádost o podporu podepsat. 

Storno finalizace  
Provádí se, pokud je z nějakého důvodu potřeba po provedení finalizace žádost upravit. Storno 
finalizace může provést pouze signatář. Po spuštění volby „Storno finalizace“ se objeví záložka „Storno 
finalizace“, která nabídne možnost uvést „Důvod storna finalizace“, nebo je možné ihned kliknout na 
tlačítko „Storno finalizace“ na této záložce. Systém vygeneruje informaci „Na žádosti proběhlo storno 
finalizace“. Po kliknutí na tlačítko „OK“ přepne systém uživatele na první záložku žádosti „Identifikace 
operace“.  

 

 

Tisk  

Tisk spustí vytisknutí žádosti o podporu do PDF (Adobe Acrobat Reader). 
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Projekt 

Na záložce „Projekt“ žadatel vyplní „Název projektu CZ“, „Název projektu EN“, „Anotaci Projektu“, ve 
které stručně popíše předmět předkládané studie proveditelnosti, ze které bude jednoznačně patrné 
zaměření projektu. Dále pak „Předpokládané datum zahájení“ a „Předpokládané datum ukončení“ 
projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023. Žadatel vyplní „Jiné peněžní 
příjmy“ a „Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení“ dle uvedeného vzoru. V programu SPOLUPRÁCE – 
Technologické platformy projekty nevytváří jiné peněžní příjmy ani příjmy dle článku 61. V případě, 
že budou v budoucnu v rámci projektu realizována výběrová řízení, žadatel zaškrtne pole „Realizace 
zadávacích řízení na projektu“. Dále žadatel zaškrtne fafjku u pole „Veřejná podpora“ a vyplní „Režim 
financování“, kde vybere „Ex-post“.  

Informace musí být potvrzeny tlačítkem „Uložit“. 

 

 

 

  



 

11 

 

Popis projektu 

Na záložce „Popis projektu“ žadatel vyplní všechna povinná žlutá pole, v nichž stručně, ale výstižně 
odpoví na jednotlivé otázky. Údaje je nutné uložit. 
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Specifické cíle 

Záložka „Specifické cíle“ je systémem předvyplněna. Je nutné pouze uložit předvyplněné údaje. 

 

Etapy projektu 

Etapa projektu se přidá přes tlačítko „Nový záznam“. Vyplní se „Název etapy“, „Předpokládané datum 
zahájení“, „Předpokládané datum ukončení“ a „Popis etapy“, ve kterém bude stručně uvedeno, co je 
předmětem dané etapy a jaký je její výstup. V „Popisu etapy“ nedoporučujeme uvádět konkrétní 
technologie/plnění, která budou v rámci etapy pořizována, ale spíše se zaměřit na souhrnný výstup 
etapy projektu.  

Předpokládané datum zahájení u první etapy se musí shodovat s předpokládaným datem zahájení 
projektu, které je uvedeno na záložce „Projekt“, stejně tak předpokládané datum ukončení u poslední 
etapy se musí shodovat s předpokládaným datem ukončení projektu, které je uvedeno ve stejné 
záložce. Předpokládaná data zahájení jednotlivých etap se mohou překrývat, nesmí však být mezi 
jednotlivými etapy neuvedené (volné) období. 

Při vyplňování této záložky doporučujeme plánovat trvání etapy na minimálně 3 měsíce s plánovanou 
dotací 500 000 Kč.   
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Indikátory 

V programovacím období 2014 – 2020 v rámci Operačního programu podnikání a inovace  
pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) jsou indikátory rozděleny do dvou skupin, a to: 

 Indikátory povinné k naplnění – žadatel se zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty 

 Indikátory povinné k výběru – monitorovací indikátory 

Na záložce jsou předdefinovány konkrétní Indikátory povinné k výběru vztahující se k programu 
SPOLUPRÁCE – Technologické platformy. Konkrétně se jedná o indikátory: 

1) Povinné k výběru 

 20300 Mezinárodní projekty výzkumu a vývoje 

 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech 

 20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy 

 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi 

 

U indikátorů povinných k výběru, je nutné vyplnit „Cílovou hodnotu a Datum cílové hodnoty“. 
Stanovení cílové hodnoty je popsáno v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část, 
kapitola 7.2, jako datum cílové hodnoty bude vždy uvedeno předpokládané datum ukončení projektu. 

Dále je nutné přes „Nový záznam“ nastavit indikátor povinný k naplnění. Žadatel vždy vybere indikátor 
21902 Společné projekty v oblasti rozvoje a internacionalizace. U tohoto indikátoru je nutné vyplnit 
„Výchozí hodnotu, Datum výchozí hodnoty, Cílovou hodnotu a Datum cílové hodnoty“. Jako výchozí 
hodnota bude vždy uvedena 0, jako datum výchozí hodnoty bude uvedeno datum podání žádosti o 
podporu. Jako cílová hodnota indikátoru 21902 bude vždy uvedeno 3 (počet podporovaných aktivit), 
jako datum dosažení cílové hodnoty bude uvedeno předpokládané datum ukončení projektu.  

Indikátor 21412 Společné projekty VaVaI žadatel vybírá pouze ve stanovených případech uvedených 
v bodě 9.2.9 Výzvy. 
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Horizontální principy 

Na této záložce se vyplní typ horizontálního principu. Editovatelné pole se zpřístupní po označení 
konkrétního typu horizontálního principu. Ze seznamu se pak vybere „Vliv projektu na horizontální 
princip“ a stručně se vyplní „Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip“. V případě 
neutrálního vlivu není nutné záložku „Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip“ 
vyplňovat. Je nutné každý záznam uložit zvlášť. U udržitelného rozvoje (environmentální indikátory) 
není možné z důvodu, že se nejedná o ENVI ukazatel, vybrat Pozitivní vliv. 
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Umístění 

Na záložce „Umístění“ žadatel vyplní „Místo realizace“ a „Dopad projektu“ do úrovně obce. Místo 
realizace a Dopad projektu budou v  žádosti o podporu vždy shodné! Postup je zobrazen na dalších 
obrazovkách. Vybraná obec musí odpovídat Cílovým územím uvedeným ve Výzvě v kapitole 

8 – Územní dimenze. V rámci výzvy SPOLUPRÁCE – Technologické platformy je možné nárokovat si 
pouze jedno místo realizace. 

 

Po kliknutí na tlačítko „Obec“ se žadateli objeví seznam všech obcí, ze kterých žadatel vybírá místo 
realizace projektu. Z tohoto seznamu si vybere konkrétní obec a stisknutím šipky přidá požadovanou 
adresu do místa realizace. Totéž se provede i u „Dopadu projektu“. Uložení se provede proklikem na 
tlačítko „Uložit a zpět“. 
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Po uložení bude výsledná záložka vypadat dle následujícího obrázku. 
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Cílová skupina 

Na záložce „Cílová skupina“ žadatel přes nový záznam z nabízeného seznamu vybere „Cílovou skupinu“, 
konkrétně „Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky)“, doplní „Popis cílové skupiny“ a potvrdí 
tlačítkem „Uložit“. Dále žadatel přes nový záznam z nabízeného seznamu vybere další „Cílovou 
skupinu“, konkrétně „Výzkumné organizace“, doplní „Popis cílové skupiny“ a potvrdí tlačítkem 
„Uložit“. 
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Subjekty projektu 

Na záložce „Subjekty projektu“ žadatel ze seznamu vybere „Typ subjektu“, konkrétně pak 
Žadatel/příjemce. Vyplní „Identifikační číslo“ a klikne na tlačítko „Uložit“. Posléze provede validaci 
subjektu přes tlačítko „Validace“. Tímto proklikem se mu do této záložky načtou data týkající se 
základních informací o žadateli včetně statutárních orgánů. Dále doplní „DIČ/VAT ID“ (pokud je plátcem 
DPH) a ze seznamu vybere „Typ plátce DPH“, rovněž zaškrtne checkbox „Zahrnout subjekt do definice 
jednoho podniku“ viz obrázek níže. Jelikož je v každém projektu plánovaná podpora de minimis, je 
nutné do systému zadat všechny subjekty spadající do definice jednoho podniku. U každého subjektu 
je pak nutné zaškrtnout volbu „Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku“. Dále je nutné u 
žadatele a dalších zadaných subjektů vyplnit „Počet zaměstnanců“, „Roční obrat (EUR)“ a „Bilanční 
sumu roční rozvahy (EUR)“ za celou skupinu (tzn. za propojené i partnerské podniky). V tomto ohledu 
je nutné prostudovat si dokument Aplikační výklad MSP, který naleznete zde: https://www.agentura-
api.org/metodika/msp/.  V dokumentu rovněž naleznete i způsob stanovení kurzu EUR x Kč. Dále 
žadatel vyplní z nabízeného seznamu pole „Velikost podniku“. Veškeré údaje je vždy nutné potvrdit 
uložením. Žadatel nevyplňuje Kód instituciálního sektoru. 

 

 
 

  

https://www.agentura-api.org/metodika/msp/
https://www.agentura-api.org/metodika/msp/
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Adresy subjektu 

Na záložce „Adresy subjektu“ se žadateli automaticky z veřejných rejstříků načte adresa oficiální, 
adresa sídla organizace. Žadatel dále vyplní Adresu místa realizace projektu, a to až do úrovně čísla 
popisného/orientačního. Pokud je adresa oficiální shodná s adresou místa realizace, z „Typ adresy“ 
žadatel vybere „Adresa místa realizace“ a její výběr potvrdí „šipkou směřující doprava“. Následně klikne 
na tlačítko „Uložit“. 

Pro přidání nové adresy nejdříve žadatel klikne na tlačítko „Nový záznam“ a postupně vyplní „Kód 
státu“, „Obec“ a „PSČ“ prostřednictvím seznamu, a to až do úrovně čísla popisného/orientačního a 
uloží. Dále u „Typu adresy“ nastaví „Adresa oficiální“ či „Adresa místa realizace“ a její výběr potvrdí 
šipkou směřující doprava. Bude-li místo realizace projektu realizováno v novém objektu, který se 
připravuje a nemá doposud přidělené konkrétní číslo popisné/orientační, pak se tato záložka 
nevyplňuje. Je však nutné o tom informovat prostřednictvím dokumentu vloženého do Příloh žádosti 
o podporu! 
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Osoby subjektu 

Na záložce „Osoby subjektu“ musí být vyplněna osoba/osoby, které budou mít statut „Hlavní kontaktní 
osoby“ a „Statutárního zástupce“, přičemž může jít o jednu a tutéž osobu nebo o rozdílné osoby. Osoby 
subjektu přidáte prostřednictvím prokliku tlačítka „Nový záznam“, vyplní se „Jméno, Příjmení, Mobil a 
Email“ a současně se zatrhne checkbox „Hlavní kontaktní osoba a/nebo Statutární zástupce“. 

V případě více statutárních zástupců není nutné vyplňovat všechny, počet však musí odpovídat 
způsobu jednání za společnost, který je uveden v Obchodním rejstříku. 

 

 

Účty subjektu 

Na této záložce vyplňte všechna relevantní pole pro žadatele (doporučujeme vyplnit i IBAN). Na zde 
vyplněné číslo účtu bude v případě schválení žádosti o podporu zasílána požadovaná dotace.  
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Účetní období 

Na záložce „Účetní období“ žadatel přes „Nový záznam“ vyplní údaje o svém účetním období, zda 
účtuje dle kalendářního roku nebo hospodářského roku. 

 

 

CZ-NACE 

Na záložce „CZ NACE“ žadatel zvolí právě jedno konkrétní CZ-NACE dle výstupu projektu. Pouze pokud 
projekt prokazatelně spadá pod více CZ NACE a jednu hodnotu nejde určit jako hlavní, je možné vybrat 
více hodnot. Výběr CZ-NACE probíhá obdobným způsobem jako výběr adres, který byl již popsán v 
předchozím textu. V seznamu žadatel označí konkrétní CZ-NACE v nejnižší možné úrovni (nevybírejte 
souhrnné názvy sekcí označené písmenem, nebo názvy kapitol označené dvojmístným číslem, ale 
konkrétní CZ NACE označené 4-5 místným kódem např. 95.21.0)  a klikem na „šipku směřující doprava“ 
provede požadovaný výběr. Následně je nutné použít tlačítko „Editovat vše“ a u vybraného/ých CZ 
NACE zaškrtnout indikátor „Je součástí projektu?“. Po dokončení editace je nutné záznam uložit.  
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Seznam odborností projektu 

Na formulář CZ-NACE tematicky navazuje formulář SEZNAM ODBORNOSTÍ PROJEKTU. Ten slouží pro 
správné losování věcných hodnotitelů, je tedy nutné vždy zvolit takovou kategorii CZ-NACE, která 
oborově odpovídá zaměření výstupu projektu.  

V případě, že zvolíte v předchozím formuláři CZ-NACE obecnou kategorii jako např. 72_Výzkum a vývoj 
či 74_Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, zvolte odbornost tak, aby cílila do některé z 
kategorií zpracovatelského průmyslu či příslušného oboru. 

Veřejná podpora 

Žadatel nejprve vyplní pole „Kombinace veřejné podpory“, kde si z filtru vybere kombinaci veřejné 
podpory „DE MINIMIS“, kód 84561420. Bonifikaci žadatel nevyplňuje, míra podpory je pro všechny 
žadatele stejná, tj. 75%. Jednotlivé částky v Kč se do polí automaticky rozepíšou až po uložení rozpočtu 
a rozpadu financí (viz dále). 
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Rozpočet základní 

Způsob vyplnění rozpočtu je přehledně zobrazen na následujících 2 obrázcích.  

Na této záložce se doplní hodnoty u jednotlivých rozpočtových položek a „Celkové nezpůsobilé výdaje“. 
Do nezpůsobilých výdajů neuvádějte DPH. Ostatní položky jsou součtové a samy se automaticky 
dopočítají. Při volbě konkrétní rozpočtové položky postupujte dle přílohy č. 2 Výzvy – Vymezení 
způsobilých výdajů. 
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Přehled zdrojů financování 

Na záložce „Přehled zdrojů financování“ dochází k výpočtu požadované podpory na základě údajů 
vyplněných na záložkách „Subjekty projektu“ a „Rozpočet základní“. Nejdříve žadatel ze seznamu 
vybere „Zdroj financování vlastního podílu“. Vždy vybere „Národní soukromé zdroje“!  

Po vyplnění „Zdroje financování vlastního podílu“ a uložení žadatel rovnou klikne na tlačítko „Rozpad 
financí“.  

Po změně rozpočtu vždy proveďte opětovný Rozpad financí. 
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Finanční plán 

Počet záznamů na záložce „Finanční plán“ se bude shodovat s počtem etap, které jsou uvedeny  
na záložce „Etapy projektu“. Každý záznam se provede přes tlačítko „Nový záznam“, následně se vyplní 
editovatelné pole, tj. 

 „Datum předložení“, které odpovídá datu, kdy bude předkládána žádost o platbu  
(nejdříve v den předpokládaného data ukončení etapy; u závěrečné žádosti o platbu 
nejpozději do 2 měsíců od plánovaného data ukončení projektu), 

 „Etapu“, která se vybere ze seznamu, ve kterém je počet etap převzat ze záložky „Etapy 
projektu“, 

 „Vyúčtování – Investice“ a „Vyúčtování – Neinvestice“, ve kterém se uvede výše 
způsobilých výdajů plánovaných na etapu   

 

Kategorie intervencí 

Na těchto záložkách se jednotlivá data vybírají z předdefinovaných seznamů. Konkrétně pak: 

1. Tematický cíl  

- Předvyplněno: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

2. Oblast intervence 

- V kolonce „Název specifického cíle“ vyberete „Zvýšit intenzitu a účinnost ve výzkumu, 
vývoji a inovacích“ 

- Poté se Vám zpřístupní kolonka „Název“, kde vyberete „Podpora klastrů a podnikatelských 
sítí, které jsou prospěšné především pro malé a střední podniky“. Do kolonky „Procentní 
podíl“ napíšete „100“. 

- Kliknete na tlačítko „Uložit“. 
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3. Vedlejší téma ESF 

- nevyplňuje se. 

4. Forma financování 

- V kolonce „Název“ vyberete „Nevratný grant“ a kliknete na tlačítko „Uložit“. 

5. Ekonomická aktivita 

- V kolonce „Název“ vyberete tu aktivitu, která odpovídá zaměření projektu, poté kliknete 
na tlačítko „Uložit“. 

6. Mechanismus územního plnění 

- V kolonce „Název“ vyberete „Nepoužije se“, poté kliknete na tlačítko „Uložit“. 

7. Lokalizace 

- Předvyplněno na základě vyplněného místa realizace na záložce „Umístění“. 

8. Typ území 

- Předvyplněno na základě vyplněného místa realizace na záložce „Umístění“. 

 

Klíčové aktivity 

Tato záložka se nevyplňuje. 

 

Čestná prohlášení 

Žádost o podporu není možné podat, dokud na záložce „Čestná prohlášení“ žadatel neodsouhlasí 
všechna uvedená čestná prohlášení. Odsouhlasení se provede po výběru čestného prohlášení a 
zatrhnutím checkboxu „Souhlasím s čestným prohlášením“. 
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Dokumenty 

1. Stanovy technologické platformy/zakládající listina; 

a. Při kontrole žádosti o podporu bude pro účely naplnění podmínky Výzvy bod 4.1 
posuzována platnost stanov příjemce podpory dle data schválení stanov oprávněným 
orgánem žadatele/příjemce podpory. V případě, že má žadatel/příjemce dle zákona 
povinnost zveřejnit změnu stanov ve Sbírce listin Obchodního rejstříku, bude před 
podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace ověřeno, že stanovy předložené v žádosti o 
podporu odpovídají stanovám zveřejněným ve Sbírce listin Obchodního rejstříku. 
Nebudou-li zveřejněné stanovy odpovídat dříve předloženým stanovám, bude tato 
skutečnost posuzována jako nesplnění podmínek Výzvy dle bodu 4.1 a žádost příjemce 
podpory bude zamítnuta.  

b. Co se týče vymezení činností TP, předpokládá se obecný soulad s činnostmi 
technologických platforem, jak jsou vymezeny např. v dokumentu ETP 2020 
(STRATEGY FOR EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORMS: ETP 2020). Ve stanovách není 
nutné mít obsažený přímý odkaz na tento či jiný dokument. 

2. Seznam členů technologické platformy podepsaný statutárním zástupcem technologické 
platformy, a to ve formě čestného prohlášení; 

a. Uvádějte ve formátu IČ člena, obchodní název subjektu a sídlo včetně velikosti podniku 

3. Zápis z jednání technologické platformy dokladující zvolení statutárních zástupců 
technologické platformy (pouze v případě, kdy nelze statutárního zástupce ověřit v Obchodním 
rejstříku); 

4. Studie proveditelnosti dle povinné osnovy; 

5. Strategicko-výzkumná agenda a Implementační akční plán vypracovaný technologickou 
platformou; 

6. Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené ve studii proveditelnosti (např. smlouvy o 
spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy 
pokud je relevantní); 

7. Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis. 
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Omezení velikosti souboru 

Aplikace ISKP14+ umožňuje vkládat jednotlivé soubory až do velikosti cca 100 MB. V případě, že by 
soubor přesahoval tento limit, doporučujeme soubor rozdělit a vložit jej po částech. 
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4. Finalizace, kontrola a podání žádosti o podporu 

Po vyplnění všech výše uvedených záložek doporučujeme provést kontrolu. V případě, že je vše 
v pořádku, kliknete na odkaz „Finalizace“ (to bylo již popsáno na začátku tohoto textu) a poté na 
záložku „Podpis žádosti“, kde připojíte elektronicky podpis. V  záhlaví žádosti o podporu se následně 
objeví nové tlačítko – „Podání“. Po stisku tlačítka „Podání“ se objeví upozornění, zda žadatel chce 
pokračovat v procesu podání žádosti. Stiskem tlačítka Pokračovat akci potvrdí. Žádost je tímto podána. 
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5. Vrácení žádosti o podporu k doplnění 

Žádost o podporu může být žadateli vrácena k doplnění. Podmínky vrácení včetně lhůt jsou uvedeny 
v příloze č. 4 Výzvy Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů. 

Zpřístupnění žádosti k editaci 

Při vrácení žádosti o podporu k doplnění je nutné nejdříve kliknout na tlačítko „Zpřístupnit k editaci“. 
Teprve poté bude možné žádost upravovat. 

Rozpočet základní 

V případě, že je žadateli vrácena obrazovka Rozpočet základní, vytvoří se kopie rozpočtu. Z tohoto 
důvodu je vždy nutné přejít na záložku „Rozpočet základní“. V případě změn rozpočtu provede žadatel 
na nově vytvořené kopii rozpočtu požadované změny. Pokud změny provádět nechce, rozpočet pouze 
vybere a uloží ve stávající podobě. Následně přejde na záložku „Přehled zdrojů financování“ a znovu 
provede rozpad financí. 

 


