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Úvod
Program Potenciál realizuje Prioritní osu 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, specifický cíl 1.1.
Zvýšit inovační výkonnost podniků Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost na léta 2014–2020.
Jde o výzvu s kolovým sběrem žádostí. Všechny přijaté žádosti jsou vyhodnoceny k jednomu okamžiku
a dotace je poskytnuta na základě stanoveného pořadí podle dosažených bodů. Po ukončení hodnocení
jsou vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) projektům s vyšším než
minimálním stanoveným počtem bodů a zároveň dle výše disponibilní alokace na programu a Výzvu.
Cílem programu Potenciál je podpora zavádění a zvyšování rozsahu kapacit společností pro realizaci
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí
vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s
výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní
ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu
a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.
Cílem tohoto dokumentu, Pravidla pro Žadatele a příjemce – zvláštní část (dále jen „Pravidla“), je
poskytnout Žadatelům základní informace o způsobu předkládání Žádostí o podporu/projektů a
procesech souvisejících se samotnou realizací projektů.

1 Příprava a podání projektové žádosti
Žádost o podporu do Výzvy Potenciál předložíte formou elektronického formuláře v internetové
aplikaci ISKP14+ https://mseu.mssf.cz/index.aspx.
Pokud podáváte prostřednictvím aplikace ISKP14+ Žádost o podporu poprvé, proveďte nejprve
registraci Žadatele do ISKP14+. Návod naleznete v dokumentu Pravidla pro Žadatele a Příjemce –
obecná část.

1.1 Příprava žádosti o podporu
Žádost o podporu se podává spolu se všemi přílohami pouze elektronicky, nikoliv v papírové podobě.
Podání Žádosti o podporu se sestává z následujících kroků:
1) Založení Žádosti o podporu v aplikaci ISKP14+.
2) Vyplnění analýzy nákladů a přínosů (CBA) – dle příručky pro žadatele.
3) Stažení xls formuláře Finanční analýzy (FFA) ze stránek http://www.agentura-api.org/ekonomickehodnoceni/, jeho vyplnění dle Návodu a nahrání do aplikace ISKP14+ do záložky „Dokumenty“.
4) Vložení naskenované Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát (VZZ) za poslední 2 uzavřená účetní období.
Výkazy nahrajte formou jednoho vícestránkového PDF dokumentu, kde jako první bude Rozvaha,
jako druhý VZZ a jako třetí příloha k účetní závěrce.
5) Vyplnění on-line záložek Žádosti o podporu.
6) Vložení příloh do záložky „Dokumenty“ v aplikaci ISKP14+
Povinnými přílohami Žádosti o podporu jsou:
a) Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy
k účetní uzávěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své
pobočky, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří a zároveň pokud nebyly před podáním
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b)
c)
d)

e)

f)
g)

žádosti o podporu zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se
rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč.
Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis za žadatele (vždy) i za smluvního partnera
v případě realizace projektu s kódem intervence 063.
Dokumenty jednoznačně prokazující vlastnická či jiná práva k nemovitostem, kde bude
projekt realizován:
• V případě, že nemovitost nebo pozemek již je ve vlastnictví žadatele, prokáže tento
svá vlastnická práva dodáním výpisu z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální
mapy.
• V případě pořízení pozemků nebo budov (ve Výzvě VIII. pouze jako nezpůsobilý výdaj)
musí žadatel předložit kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní
a prokázat, že nemovitost patří (budoucímu) prodávajícímu, a to dodáním výpisu
z katastru nemovitostí.
• V případě nájmu budov žadatel předloží nájemní smlouvu uzavřenou mezi žadatelem
a vlastníkem předmětné nemovitosti. Nájemní smlouva musí být sjednána minimálně
po dobu realizace projektu a dále alespoň 5 let od předpokládaného data ukončení
projektu. (Podnájemní smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí nájemní nebudou
akceptovány.)
• V případě novostavby (i formou přístavby), musí žadatel předložit výpis z katastru
nemovitostí prokazující jeho vlastnické právo k pozemku, na kterém bude výstavba
uskutečněna, popř. kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemku,
na kterém má být stavba uskutečněna, příp. výpis z katastru nemovitostí prokazující
100 % vlastnictví pozemku mateřskou nebo dceřinou společností příjemce.
Znalecký posudek soudního znalce o ceně obvyklé know-how a unikátní technologie
v případě, že si příjemce dotace nárokuje takový způsobilý výdaj do rozpočtu projektu.
Přičemž posudek nesmí být ke dni podání Žádosti o podporu starší než 6 měsíců.
Podnikatelský záměr dle povinné osnovy (viz Příloha č. 4 Povinná osnova podnikatelského
záměru)
Položkový rozpočet na podkladě aktuální ceníku ÚRS/RTS/atd.
• V případě stavebních prací musí být rozpočet zpracován pouze v jedné z cenových
soustav tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek
rozpočtu na základě cenové databáze ÚRS nebo RTS.
• Výkazy výměr budou zvlášť zpracovány pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny
dle zvyklostí výše uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu
rozpočtu.
• Položkový rozpočet musí být dělen na způsobilou a nezpůsobilou část, tzn. položky
rozpočtu, které nejsou způsobilé, musí být v položkovém rozpočtu jednoznačně
identifikovány.
• U podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky tak žadatel musí uvést
počty jednotek (ks, kg, m, m2, m3 atd.), cenu za jednotku a náklad celkem (je-li to
relevantní).
• Způsobilé náklady cen stavebních prací jsou stanoveny maximálně do úrovně hodnoty
cen stavebních prací dle katalogu ÚRS nebo RTS, pro dané období, v němž byla žádost
projektu podána.
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•

Pokud je to možné, je nutné rozpočet dokládat bez souborů, kompletů a R-položek.
V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat soubory, komplety nebo R-položky,
je nutné dodat samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek.
• Rozpočty budou předávány a zasílány elektronicky ve formátech: .xls, .orf.
U požadovaných souborů položkových rozpočtů se musí jednat o exportní soubory
software pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů.
h) V případě, že součástí projektu je dodávka technologie a žadatel disponuje cenovými
nabídkami na dodávky veškeré nakupované technologie (může být souhrnně i jednotlivě),
doplní žadatel tyto nabídky do žádosti o podporu. Zároveň musí být součástí projektu
detailní popis nakupované technologie včetně technické specifikace výkonových či jiných
parametrů daného zařízení. V případě linek či složených zařízení je nezbytné doložit rozklad
ceny.
i) Podepsaný Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi velkým podnikem1
a malým nebo středním podnikem2 v případě, že žadatelem je velký podnik (kód
intervence 063).
j) Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy
o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu –
vždy pokud je relevantní, u projektů, s výskytem stavebních prací Žadatel předkládá k plné
žádosti o dotaci projektovou dokumentaci).
k) Plná moc – pouze v případě, chce-li osoba oprávněná dle obchodního rejstříku jednat za
žadatele, umožnit třetím osobám v určitém rozsahu jednat. Vzorový formulář najdete na
webu API. Plné moci se dokládají pouze přes záložku „Plné moci“ v levé navigační liště.
7) Ověření dat Žádosti o podporu, její podpis oprávněnou osobou a odeslání.
Výzva stanovuje poslední možné datum prvního podání Žádosti o podporu na 26. srpna 2021 do
15:59:59. Řídící orgán však může zastavit příjem při dosažení dvojnásobku požadované dotace
v přijatých Žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu.

1.2 Vyplnění a podání Žádosti o podporu
Po provedení registrace Žadatele, vybrání Výzvy a přípravě dokumentů, které jsou součástí každé
Výzvy, přejde Žadatel na vyplňování Žádosti o podporu vlastního projektového záměru.
Údaje v Žádosti o podporu musí být vždy plně v souladu s informacemi, které jsou uvedeny
v Podnikatelském záměru a jeho přílohách.
Více v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část, nebo v sekci video návody IS KP2014+

Formuláře a obrazovky Žádosti o podporu:
Záložky pro vyplnění máte zobrazeny v sloupci v levé části stránky IS KP14+. Textová pole, která musíte
povinně vyplnit, jsou podbarvena žlutě.

Identifikace operace
Na této záložce vyplňte „Název projektu“.
Kliknutím na ikonu vedle pole „Způsob jednání“ vybere jednu z nabízených možností.
Typ podání ponechte „Ruční“. Po finalizaci a podpisu Žádosti o podporu musíte Žádost o podporu ještě
podat. Zadané údaje uložte tlačítkem „Uložit“.
1
2

Velký podnik ve smyslu Přílohy č. 1 Nařízení EU č. 651/2014.
Malý nebo střední podnik ve smyslu Přílohy č. 1 Nařízení EU č. 651/2014.
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Projekt
Vyplňte pole „Název projektu CZ“. Do „Anotace projektu“ stručně uveďte, co je předmětem projektu.
Dále vyplňte „Předpokládané datum zahájení“, „Předpokládané datum ukončení“. Projekt je možné
zahájit nejdříve v den podání žádosti o podporu. Lze však nastavit zahájení projektu na pozdější datum
(po podání Žádosti o podporu). Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30.6.2023.
V části „Příjmy projektu“ vyberte možnosti, že projekt nevytváří žádné příjmy!
V části „Doplňkové údaje“ vyberte další možnosti, jako např. jestli v rámci projektu proběhne realizace
zadávacích řízení (veřejných zakázek) na projektu apod.
Zatrhněte checkbox „Veřejná podpora“.
Zadané údaje uložte tlačítkem „Uložit“.
Pokud jste zvolili možnost, Realizace zadávacích řízení projektu, přejděte na záložku „Veřejné zakázky“
klikněte na tlačítko „Založit VZ“.

Popis projektu
Vyplňte stručně, ale zároveň věcně všechna žlutá (povinná) textová pole tak, aby z nich při kontrole
bylo zcela zřejmé, co je předmětem a cílem projektu, jaké problémy řeší apod. V případě, kdy je
žadatelem velký podnik předkládající projekt s kódem intervence 065, uveďte, jaký pozitivní dopad na
životní prostředí bude realizace předkládaného projektu mít. V případě projektu velkého podniku
s kódem intervence 063 zde uveďte přínos jeho partnerství s malým nebo středním podnikem.
Pokud bude projekt realizován v novém objektu, který se připravuje (bude stavěn/ staví se) a nemá
doposud přidělené konkrétní číslo popisné/orientační, specifikujte je na záložce „Popis projektu“,
uvedením parcelních čísel dotčených pozemků a katastrálním územím.

7

Pokud bude výstup činnosti výzkumu a vývoje zaměřen do CZ NACE 10 – Výroba potravinářských
výrobků, 13 – Výroba textilií nebo 24 – Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství,
vyplňte do některé z kolonek na záložce „Popis projektu“ rovněž i kód celní produkce, který se vztahuje
k CZ NACE výstupu projektu (viz obrázek níže). Pokud výstup projektu nespadá do žádného zvýše
uvedených CZ NACE, pak kód celní produkce nevyplňujte! Kódy jednotlivých produktů jsou uvedeny ve
Společném celním sazebníku EU. Tento dokument je možné dohledat na webu Celní správy ČR. Dbejte
na to, abyste při vyplňování Žádosti o podporu měli k dispozici jeho aktuální verzi pro daný rok.

Specifické cíle
Kliknutím na ikonu vedle pole „Název“, vyberte z nabídky cíl „Zvýšit inovační výkonnost podniků“.
Do kolonky „Procentní podíl“ napište hodnotu 100. Potvrďte tlačítkem „Uložit“.
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Etapy projektu
Etapu projektu v Žádosti o podporu založte tlačítkem „Nový záznam“. U každé etapy vyplňte „Název
etapy“, „Předpokládané datum zahájení“, „Předpokládané datum ukončení“. Dále u každé etapy do
pole „Popis etapy“ stručně uveďte, co je jejím předmětem, popř. jaký je její výstup.
Předpokládané datum zahájení u první etapy vyplňte tak, aby bylo shodné s předpokládaným datem
zahájení celého projektu na záložce „Projekt“. Předpokládané datum ukončení závěrečné etapy se
musí shodovat s předpokládaným datem ukončení celého projektu (viz záložka „Projekt“). Doby trvání
jednotlivých etap na sebe musí navazovat, případně se mohou překrývat. Ukončení několika etap u více
etapového projektu však nesmí připadat na stejný den. Plánovaná délka každé etapy nesmí být kratší
než 6 měsíců. Předpokládaná dotace nesmí být nižší než 500 000 Kč. Výjimka se vztahuje na poslední
etapu viz Etapizace projektu.

Indikátory
V záložce jsou předdefinovány indikátory vztahující se k programu Potenciál.
Indikátory povinné k výběru
•
•
•
•

20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi
21410 Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace
20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV3 – ženy

Indikátor povinný k naplnění
•

24102 Počet nových rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť podniků

Co jaký indikátor zahrnuje, lze dohledat v části 5.2 Indikátory tohoto dokumentu.

3

VaV – výzkum a vývoj
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Jak správně vyplnit informace k indikátorům:
Klikněte na konkrétní indikátor (označí se zeleně). Zpřístupníte tím povinná pole k vyplnění.
•

•

•

21410, 20400 a 20702 - „Výchozí hodnota“ bude vždy 0, „Datum výchozí hodnoty“ musí být
identické s datem prvního podání Žádosti o podporu, „Cílová hodnota“ bude vždy 0, „Datum
cílové hodnoty“ se musí shodovat s předpokládaným datem ukončení celého projektu (viz
záložka „Projekt“, max. 30.6.2023).
Pokud žadatel v průběhu realizace bude chtít přijmout nové zaměstnance uvede to do
Podnikatelského záměru. Naplnění indikátoru prokážete až v Závěrečné zprávě o realizaci, kde
tuto skutečnost můžete uvést k příslušnému indikátoru doložíte tuto skutečnost předepsanými
dokumenty (např. pracovní smlouvou apod.). Při podání žádosti, ale platí že cílová hodnota
bude 0.
Datum výchozí hodnoty se vyplní pouze u indikátoru 21410, po jeho vyplnění dojde
k automatickému propsání ke zbylým indikátorům.
20000 - „Výchozí hodnota“ bude vždy 0 „Datum výchozí hodnoty“ musí být identické s datem
prvního podání Žádosti o podporu, „Datum cílové hodnoty“ se musí shodovat s
předpokládaným datem ukončení celého projektu (viz záložka „Projekt“, max. 30.6.2023).
Žadatel indikativně odhadne cílovou hodnotu. Indikátor se načítá kumulativně za celou dobu
realizace projektu a v době udržitelnosti.
24102 - indikátor povinný k naplnění – „Výchozí hodnota“ bude vždy 0, „Datum výchozí
hodnoty“ musí být identické s datem prvního podání Žádosti o podporu, „Cílová hodnota“ bude
1 a více (záleží na počtu míst realizace), „Datum cílové hodnoty“ se musí shodovat s
předpokládaným datem ukončení celého projektu (viz záložka „Projekt“, max. 30.6.2023).
Na níže vloženém obrázku je znázorněno, jak má být správně vyplněna záložka Indikátory. Datum
výchozí a cílové hodnoty musí být upraveno dle skutečnosti každého projektu. To samé platí pro
cílovou hodnotu u indikátoru 24102.
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Horizontální principy
Klikněte na konkrétní princip (označí se zeleně). Zpřístupníte tím povinná pole k vyplnění.
Z číselníku vyberte „Vliv projektu na horizontální princip“. Pokud zvolíte „Vliv projektu na
horizontální princip“ jiný než neutrální, jste povinen vyplnit (stručně) pole „Popis a zdůvodnění vlivu
projektu na horizontální princip“. Kromě toho budete povinen doplnit zdůvodnění v Závěrečné zprávě
o realizaci. Doporučujeme proto použít neutrální vliv.

Umístění
Na této záložce vyplňte „Místo realizace“ a „Dopad projektu“, přičemž obě hodnoty musí být shodné.
Přes tlačítko „Obec“ vstupte do číselníku. Zde můžete název obce hledat buď přechodem mezi
jednotlivými stránkami seznamu, jejichž čísla jsou vlevo dole nebo, zadejte hledanou hodnotu do
prvního řádku a potvrďte klávesou Enter. Následně hledanou hodnotu označte a šipkou vpravo přesune
do pravého sloupce. Takto postupně vybere všechny obce, kde bude projekt realizován. Následně
klikněte na „Uložit a zpět“.
Obdobně postupujte v části pro „Dopad projektu“.
Ještě jednou připomínáme, že místo realizace a místo dopadu musí být shodné a uvedeny pouze za
územní jednotku Obec (viz obr. Úroveň = Obec).

Cílová skupina
Kliknutím na ikonu vedle pole „Cílová skupina“ vyberte ze seznamu možnost „Podnikatelské subjekty
(malé, střední a případně velké podniky)“. Do textového pole „Popis cílové skupiny“ uveďte pouze
název zvolené cílové skupiny „Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky)“!
Volbu potvrďte tlačítkem „Uložit“.
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Subjekty
V kolonce „Typ subjektu“ vyberte nejprve možnost „Žadatel/příjemce“. V programu Potenciál může
být u projektu pouze jeden Žadatel/příjemce. Vyplňte „IČ“ a klikněte na tlačítko „Validace“. Systém z
registru načte název společnosti, datum jejího vzniku, právní formu a seznam statutárních zástupců.
Vraťte se k údajům na záložce kliknutím na tlačítko „Zpět“.
Vyplňte „DIČ/VAT ID“, pokud bylo společnosti přiděleno.
Vyplňte pole „Počet zaměstnanců“, „Roční obrat (EUR)“, „Bilanční suma roční rozvahy (EUR)“. Pokud
je Žadatel je dle Přílohy č. 1 Nařízení EU 651/2014 propojeným nebo partnerským podnikem, uveďte
souhrnné údaje za celou skupinu. Podrobnější informace o problematice je možné dohledat na webu
Agentury pro podnikání a inovace.
Zvolte „Typ plátce DPH“, označte příznak „Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku“.
Vyberte odpovídající „Velikost podniku“. V případě, že je Žadatelem velkým podnikem a podává
projekt s kódem intervence 063, vyplňte do záložky „Subjekty projektu“ veškeré údaje i za smluvního
partnera (malý nebo střední podnik). Jako „Typ subjektu“ u partnera vyberete „Partner bez finančního
příspěvku“ (kód 22).
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Adresy subjektu
Na této záložce vyplňte adresy, které se váží k projektu. V prvé řadě je to adresa oficiální (adresa sídla
Žadatele). Z číselníku podobně jako při volbě místa realizace a místa dopadu projektu (viz záložka
Umístění) nejprve vyberte obec. Následně v číselníku (viz obr. níže), do kterého se dostanete kliknutím
na ikonu vpravo vedle kolonky „PSČ“, vyberte hledanou adresu. V části „Typ adresy“ označte možnost
„adresa oficiální (adresa sídla organizace)“ a šipkou vpravo přesuňte do pravého sloupce.

Pokud je zvolená adresa zároveň adresou místa realizace, vyberte a přesuňte do pravého sloupce i
možnost „Adresa místa realizace“. V případě, že adresa místa realizace se liší od oficiální adresy, po
uložení oficiální adresy (přes tlačítko „Uložit“) klikněte na tlačítko „Nový záznam“ a výše uvedeným
postupem vyplňte údaje povinné k vyplnění, jak je uvedeno výše. V části „Typ adresy“ vyberte pouze
možnost „Adresa místa realizace“. Místo realizace na záložce „Adresy subjektu“ se musí shodovat s
místem realizace, uvedeném v záložce „Umístění projektu“.
Pokud bude projekt realizován na více adresách, je třeba zde všechny tyto adresy uvést. Bude-li projekt
realizován v novém objektu, který se připravuje a nemá doposud přidělené konkrétní číslo
popisné/orientační, pak se nevyplňuje, viz. „Popis projektu“.
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Účty subjektu
Vyplňte číslo účtu Žadatele o podporu. U projektu s vydaným Rozhodnutím po schválení a Žádosti o
platbu, pošle poskytovatel dotaci na účet Žadatele uvedený na této záložce. Vyplňte proto pole:
„Název účtu příjemce“, „Kód banky“, „Měna účtu“, „Stát“, „Základní část ABO“.

Účetní období
Na záložce „Účetní období“ vyplňte údaje o svém posledním uzavřeném účetním období (za které byly
doloženy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát). Pole „Účetní období“ validuje další údaje záložky „Subjekty“,
především počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční sumu. Je tedy potřeba vyplnit účetní období ve
shodě s těmito údaji.

CZ NACE
V dolní části stránky v části „Kód“ vyberte pouze CZ-NACE hlavního výstupu projektu – ideálně vybíráte
pouze jeden kód.
K datu podání Žádosti o podporu musíte mít v registru živnostenského podnikání zapsánu živnost
odpovídající zvolenému CZ-NACE hlavního výstupu projektu.
A. Výběr relevantního CZ-NACE
1) Vyberte příslušnou stránku s požadovaným kódem CZ-NACE, který vyjadřuje hlavní výstup
projektu a odpovídá obsahu záložky „Popis projektu“.
2) Klikněte na konkrétní CZ-NACE (označí se zeleně)
3) Klikněte na šipku směřující vpravo. Výběr je hotov.

B. Odstranění nežádoucího CZ-NACE
1) Vyberte nežádoucí CZ-NACE z pravého sloupce. K urychlení označení použijte tlačítko
klávesnice Ctrl+ levé tlačítko myši.
2) Klikněte na šipku vyznačující směr vlevo, která přesouvá nežádoucí CZ-NACE pryč.
3) Následně se Vám zobrazí okno pro potvrzení, kde kliknete na OK a nežádoucí CZ-NACE
se z levé strany vymažou.
C. Potvrzení hlavního CZ-NACE do projektu
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1) Kliknutím na tlačítko „Editovat vše“, se Vám zobrazí možnost navázat daný CZ-NACE do
projektu „Je součástí projektu“.

D. Příznak „Je součástí projektu“
1) Po stisknutí tlačítka „Editovat vše“, se Vám zobrazí check box „Je součástí projektu“. Po
kliknutí na check box se zobrazí zatržítko.
2) Po kroku jedna klikněte na tlačítko „Uložit vše“

V souvislosti se zvoleným CZ NACE na záložce „Seznam odborností projektu“. Odbornost odpovídá
prvním dvěma číslům z CZ NACE jak je zřejmé z následujícího obrázku. Po vybrání klikněte na „Uložit“.

Veřejná podpora
A. Pro to, aby byla záložka „Veřejná podpora“ aktivní je nutné mít na záložce „Projekt“ zatržený
check box „Veřejná podpora“. Na záložce „Veřejná podpora“ rozbalte možnosti výběru druhu
veřejné podpory.
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B. Poté, co se Vám rozbalí možnosti výběru vyberete u „Kombinace veřejné podpory“ hodnotu
„584801329 | OP PIK Potenciál GBER čl. 26“.
C. Kliknete na tlačítko „Uložit“.

Rozpočet základní
Tlačítkem „Editovat vše“ zpřístupníte kolonky pro vyplnění jednotlivých rozpočtových položek
s výjimkou součtových, které se po ukončení editace dopočítají. Celkových výdajů (zahrnují Celkové
způsobilé výdaje a Celkové nezpůsobilé výdaje) a dále Celkových způsobilých výdajů (minimální výše
investice do dlouhodobého majetku činí 4 mil. Kč v případě MSP a 10 mil. Kč v případě VP) a Celkových
nezpůsobilých výdajů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do
výše 100 mil. Kč (včetně). V tomto formuláři se doplní hodnoty u jednotlivých rozpočtových položek,
tj. položek označených 5 místním kódem a Celkové nezpůsobilé výdaje. Ostatní položky jsou součtové
a samy se automaticky dopočítají. Rozhodující pro výběr konkrétní rozpočtové položky je její budoucí
zaúčtování, tzn. zda vstupuje do majetku (investiční). Dodržujte vnitřní limity Výzvy u položek Budovy a
Celkové způsobilé výdaje – investiční – nehmotný majetek.
Při volbě konkrétní rozpočtové položky postupujte dle přílohy Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů a
dle Příručky způsobilých výdajů. Oba tyto dokumenty naleznete na stránkách Agentury pro podnikání
a inovace
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Přehled zdrojů financování
Jako zdroj financování vlastního podílu vždy vyberte možnost „Národní soukromé zdroje“. V kolonce
% podíl vlastního financování, zadejte hodnotu 50,00 a klikněte na tlačítko „Uložit“. Pokračujte
kliknutím na tlačítko „Rozpad financí“ a na tlačítko „Uložit“. Po tomto kroku se mu vyplní všechny
ostatní údaje na záložce.

Finanční plán
Počet záznamů na záložce „Finanční plán“ musí být roven počtu etap, 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 předkládaná Žádost o platbu
(nejdříve v den předpokládaného data ukončení etapy),
• „Etapu“, která se vybere ze seznamu, ve kterém je počet etap převzat z formuláře Etapy
projektu, etapa musí být na finanční plán navázána,
• „Vyúčtování – Investice“, ve kterém se uvede součet investičních způsobilých výdajů
plánovaných na etapu,
Po vyplnění všech záznamu doporučujeme kliknout na tlačítko „Kontrola shody částek finančního
plánu a rozpočtu“. ISKP14+ ověří, zda hodnoty ze záložky „Rozpočet základní“ jsou shodné s
hodnotami záložky „Finanční plán“. Zadané údaje uložte tlačítkem „Uložit vše“.
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Kategorie intervencí
V tomto formuláři se jednotlivá data vybírají z předdefinovaných seznamů. Pro program Potenciál
konkrétně pak:
1. Tematický cíl – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, Zvýšit inovační výkonnost
podniku, 100 %.
2. Oblast intervence – se vyplňuje přesně dle metodiky Kategorizace – kód intervence, která je
dostupná na stránkách Agentury pro podnikání a inovace, konkrétně pak:
• U žadatele MSP
▪ Vždy 100 % intervence do kódu 056
• U žadatele VP
▪ Buď 100 % intervence do kódu 065 v případě, že se jedná o projekt s významným
pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové
hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu. Žadatel v Podnikatelském záměru
vyčíslí dopad na nízkouhlíkové hospodářství v podobě CO2 nebo na klima v podobě
CO2, nebo emisí metanu nebo jiných relevantních energetických ukazatelů, popřípadě
vyčíslí/popíše úsporu vody v rámci adaptace proti změně klimatu.
▪ Nebo 100 % intervence do kódu 063 pokud je v rámci projektu uplatňována přímá
spolupráce VP s MSP.
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3. Forma financování – Nevratný grant, 100%
4. Ekonomická aktivita – dle zaměření projektu, nejlépe dle CZ NACE Hlavního výstupu
projektu
5. Mechanismus územního plnění = Nepoužije se
6. Lokalizace – předvyplněno, vyplní se pouze procentní podíl dle počtu míst realizace projektu
7. Typ území – předvyplněno, vyplní se pouze procentní podíl dle počtu míst realizace projektu

Čestná prohlášení
Žádost 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“ a kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Dokumenty
Do záložky „Dokumenty“ vložte všechny povinné přílohy Žádosti o podporu, které jsou definovány ve
Výzvě. Případně můžete doložit další doplňující dokumenty. V samotné Žádosti o podporu jsou
nastaveny tři hlavní povinné dokumenty – „Prohlášení k žádosti o podporu“, „Finanční výkazy“ a
„Podnikatelský záměr“. Do těchto záložek vložte relevantní dokument přes tlačítko „Připojit“.
Vyčkejte až se dokument nahraje a následně uloží. Pro přidání dalšího dokumentu použijte tlačítko
„Nový záznam“, vyplňte povinné pole, připojte dokument a uložte.
Pro smazání dokumentu použijte tlačítko „Smazat záznam“.
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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 formuláře, ve kterých se problémy vyskytují. Pro
napravení problémů je možné kliknout přímo na aktivní odkaz, který uživatele nastaví na formulář
(záložku), kde je potřeba chybu opravit. Pokud kontrola nenašla chyby, zobrazí se hláška: Kontrola
proběhla v pořádku.

Finalizace
Po vyplnění všech výše uvedených formulářů doporučujeme provést kontrolu. V případě, že je vše v
pořádku, kliknete na odkaz „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. Finalizaci je možné
stornovat tlačítkem „Storno finalizace“ v horní šedé liště (objeví se až po provedení finalizace), poté
na záložku „Podpis žádosti“, kde připojíte elektronicky podpis. Po tomto kroku je nutné kliknout na
tlačítko Podat žádost.
Tlačítko je dostupné pouze uživateli s rolí signatáře. V případě, že vám bude Žádost o podporu
vrácena k doplnění, je třeba nejprve tlačítkem „Storno finalizace“ žádost odemknout. Poté je možné
měnit údaje.
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2 Hodnocení projektů
2.1 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
Žádost o podporu je nejdříve posuzována z hlediska splnění podmínek formálních náležitostí a kritérií
přijatelnosti.
Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií
v podobě: splněno / nesplněno / nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné
vyžádat odstranění vad žádosti) / nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt
nevztahuje).
V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti,
označených jako napravitelné, bude žadatel vyzván k odstranění vad žádosti (nikoliv k dopracování)
žádosti o podporu přes MS2014+, a to ve lhůtě 8 pracovních dnů ode dne, který následuje po předání
výzvy k odstranění vad žádosti. Po odstranění vad žádosti o podporu ze strany žadatele hodnotitel
opětovně ověří formální náležitosti prostřednictvím MS2014+, kde vyznačí, že došlo k odstranění vad
žádosti.
Žádost o podporu může být vrácena maximálně dvakrát. Pokud žadatel ve lhůtě 8 pracovních dnů
nekoná, tj. nepředá žádné odstranění vad žádosti, nebude už znovu vyzván k odstranění vad žádosti
a žádost hodnotitel zamítne pro nesplnění formálních náležitostí.
Žádost o podporu, kde místo povinné příloh(y) je (jsou) vložen(y) prázdný(é), popř. zcela nerelevantní
dokument(y), API zamítne bez vracení k opravě.
V případě opětovného nesplnění jednoho napravitelného kritéria podmínek přijatelnosti a formálních
náležitostí musí být Žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále
kontrolovány formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, ani provedeno věcné hodnocení).
U kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti je stanoveno, zda se jedná
o napravitelné, či nenapravitelné kritérium. V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem
nenapravitelné musí být Žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.
Zdrojem informací pro všechna kritéria jsou Žádost o podporu v MS2014+ a její přílohy, popř.
veřejné rejstříky.

2.2 Věcné hodnocení
V rámci věcného hodnocení žádosti o podporu bude hodnoceno na základě přiměřené aplikace
interních metodik Řídicího orgánu splnění zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
Projekty budou hodnoceny dle kritérií pro hodnocení schválených Monitorovacím výborem OP PIK.
K žádosti o podporu budou hodnotiteli vyhotoveny dva na sobě nezávislé odborné posudky.
Pokud se posudky hodnotitelů k jedné žádosti o podporu od sebe liší hodnotami u vylučovacích nebo
bodových kritérií či výsledkově tak, že jeden posudek je doporučující a druhý nedoporučující, případně
je-li rozdíl mezi získanými body větší než 25 bodů, o výsledku věcného hodnocení rozhodne třetím
posudkem arbitr tzv. arbitrážním hodnocením. Arbitrovo hodnocení je třetím nezávislým názorem,
výsledek hodnocení se stanoví následovně:
• Ze všech zpracovaných hodnocení (včetně arbitrova) se vylučuje to hodnocení, které je od
ostatních nejvzdálenější (počítáno z výsledku na úrovni celého hodnocení, nikoli z výsledků
v rámci jednotlivých kritérií), výsledkem je průměr mezi dvěma bližšími hodnoceními.
•

V případě shodných odchylek se výjimečně při výběru projektů vychází ze všech tří hodnocení,
výsledkem je průměr ze všech tří hodnocení.

Kritéria pro věcné hodnocení jsou rozdělena na čtyři základní kategorie (A-D)
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A Vylučovací kritéria (ANO x NE)
B

Připravenost žadatele k realizaci projektu (hodnotící kritérium, max. 27 bodů)

C

Potřebnost a relevance projektu (hodnotící kritérium, max. 68 bodů)

D Specifická kritéria (hodnotící kritérium, max. 5 bodů)
Kategorie B až D věcného hodnocení jsou bodovací (obsahují pouze hodnotící kritéria) – přidělený
počet bodů se může pohybovat v uvedeném bodovém rozpětí dle posouzení hodnotitele.
Po vyhodnocení kategorie A jsou dále vyhodnoceny kategorie B až D.
Každá kategorie obsahuje prostor pro komentář k bodovému hodnocení, který je nedílnou součástí
posudku projektu provedeného hodnotitelem. Prostor pro komentář může být dle potřeby rozšířen.
V tomto komentáři musí hodnotitel vlastními slovy zdůvodnit výši bodového hodnocení. Pro naplnění
kritérií programu je povinností mít ve všech vylučovacích kritériích kladné hodnocení, resp. vylučovací
kritéria musí být splněna všechna. Součet bodů za kategorie B až D je celkovým bodovým
ohodnocením projektu.
Projekt může získat maximálně 100 bodů. Minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií
programu a schválení projektu je 60. Podpořeny budou nejlepší projekty dle počtu bodů až do
vyčerpání alokace výzvy.
U kritérií je doplněn komentář a/nebo návodné otázky pro hodnocení.
Nesplnění kritérií programu zakládá důvod pro neschválení žádosti o podporu.
Hodnotitel je povinen použít konkrétní body uvedené u jednotlivých hodnotících kritérií nebo bodové
rozpětí.

2.3 Výběr projektů
Po vytvoření dvou na sobě nezávislých hodnotících posudků je projekt v případě kladného hodnocení,
tj. po převedení do pozitivních stavů PP23a nebo PP23b, projednán Výběrovou komisí. Rozhodnutí
výběrové komise je přijímáno hlasováním jejích členů, přičemž pro schválení rozhodnutí je zapotřebí
nadpoloviční většiny kladných hlasů všech přítomných osob, v případě rovnosti hlasů je rozhodující
hlas předsedajícího jednání výběrové komise.
Výběrová komise má pravomoc projednávané projekty nedoporučit, resp. neschválit k podpoře, pouze
však z následujících důvodů:
a) v případě dvou nedoporučujících posudků hodnotitelů či jednoho nedoporučujícího posudku
hodnotitele a jednoho nedoporučujícího posudku arbitra;
b) v případě prokázaného překryvu projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné
klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu;
c) disponibilní prostředky ve Výzvě neumožní projekt podpořit v dostatečném rozsahu a není
zároveň vytvářen zásobník projektů;
d) ve Výzvě jsou uvedeny další limity (např. podíl financí určený pro jednu skupinu subjektů) či
další podmínky podpory a projekt nelze podpořit s ohledem na tyto limity;
e) v případě prokázaného pochybení/excesu při hodnocení projektu některým z hodnotitelů
nebo při zjištění nových závažných odborných skutečností, které hodnotitel v době
prováděného hodnocení nemohl znát, a tyto prokazatelně brání vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
f)

v případě, kdy výrok AR byl „nedoporučuji“ či „doporučuji s výhradou“ a žadatel dle názoru VK
neprokázal dostatečným způsobem schopnost finančně realizovat projekt.
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Výběrová komise má v souladu se schváleným programovým dokumentem OP PIK a v souladu s Řídící
dokumentací OP PIK (Operační manuál OP PIK) pravomoc projednávaný projekt vrátit k vyjádření se
k jejím výhradám, které musí být v zápise z jednání výběrové komise konkrétně formulovány a musí se
na nich konsensuálně shodnout všichni členové výběrové komise, a to výhradně z následujících
důvodů:
a) pokud má vážné pochybnosti o relevantnosti posudku hodnotitele/ arbitra nebo jeho určité
části a potvrzení této pochybnosti by zjevně mělo vyústit v nedoporučení projektu
k financování;
b) v případě podezření na procesní pochybení v některé etapě hodnocení projektu;
c) v případě zjištění nových závažných skutečností spojených s odbornými specifikami daného
projektu, které by podle názoru členů výběrové komise mohly vést k odlišnému závěru
hodnotitelů, pokud by tyto skutečnosti jim byly v době hodnocení známy.
V takovém odůvodněném případě důvody tohoto kroku však musí být dostatečně konkrétní, aby bylo
jasné, na co má/mají hodnotitel/é reagovat, a musí být uvedeny písemně. Tento postup smí být použit
pro příslušný případ pouze jednou.
Výběrová komise doporučuje/nedoporučuje k financování, příp. doporučuje s výhradou.

2.4 Žádost o přezkum
Každý žadatel může podat Žádost o přezkum proti výsledku dané části procesu schvalování projektů,
ve které neuspěl, pouze jednou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení.
Je nutné, aby žadatel v Žádosti o přezkum uvedl veškerou argumentaci, protože k pozdějším podáním
a doplněním nebude přihlédnuto. Více uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK - obecná
část.
•

Projektová žádost byla buďto vyřazena PM pro nesplnění formálních náležitostí, nebo nebyla
doporučena ke schválení hodnotiteli, při věcné kontrole. V těchto případech může žadatel
podávat Žádost o přezkum bezprostředně po změně stavu žádosti do stavů označených PN.

•

Stav projektu byl shledán jako úspěšný, ale bylo zde navrženo krácení ZV. Krácení dotace
navržené hodnotiteli v průběhu věcného hodnocení není důvodem pro podání Žádosti o
přezkum. Žadatel proti krácení CZV může podat Žádost o přezkum až po jeho projednání VK,
resp. po potvrzení krácení VK. Žadatel pak v této fázi podá Žádost o přezkum rozhodnutí VK
(výběrové komise). Jiný druh Žádosti o přezkum není akceptován.

3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
3.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Po vyhodnocení projektu Žadatel obdrží depeši, v jejíž příloze obdrží návrh Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k jeho akceptaci a výzvu k doložení všech povinných příloh dle Výzvy.
Lhůta pro akceptaci Rozhodnutí a doložení všech Povinných příloh, které jsou požadovány k podpisu
Rozhodnutí, činí standardně 10 pracovních dní od zaslání výzvy k akceptaci Rozhodnutí. Pro doložení
všech povinných příloh (např. stavebního povolení) může být u konkrétní výzvy stanoven pevný termín
(deadline), který je žadatelům oznámen v depeši s návrhem Rozhodnutí.
V případě, že Žadatel akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, informuje o této skutečnosti
projektového manažera odpovědí na původní depeši. Zároveň jako přílohu této depeše zašle Povinné
přílohy, které jsou požadovány v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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Požadované dokumenty v okamžiku podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které Žadatel dokládá:
a) Podepsané D7_5_F_ Čestné prohlášení příjemce k RoPD, opatřené elektronickým podpisem.
Je nutné, aby byl elektronicky podepsán přímo dokument Čestného prohlášení osobou
oprávněnou jednat za příjemce dotace, případně lze doložit plnou moc nebo pověření apod.
b) U projektů, jejichž hlavní výstup projektu (CZ-NACE) spadá do kapitoly 21 – „Výroba základních
farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků“, doloží žadatel dokument, ze kterého
bude patrné, že je zapsán v databázi schválených výrobců léčiv nebo v seznamu povolených
výrobců a kontrolních laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
c) V případě novostavby nebo technického zhodnocení stavby v rozsahu, které vyžaduje územní
a stavební řízení, musí žadatel doložit stavební povolení s vyznačením právní moci nebo
účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební
povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby.
d) V případě stavebních uprav, které nepodléhají stavebnímu řízení bez ohledu na to, zda se jedná
o způsobilý výdaj, či nikoliv, doloží žadatel vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující
tento fakt. Doložení této skutečnosti formou čestného prohlášení není akceptovatelné.
e) Údaje o spojených podnicích (Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace) za žadatele i za
smluvního partnera v případě, že žadatelem je velký podnik (kód intervence 063).
f) Podepsanou smlouvu o spolupráci VP a MSP (kód intervence 063)4.
g) Pro vybraný vzorek projektů na vyzvání také vyplněný Formulář pro posouzení podmínky
podniku v obtížích obsahující čestné prohlášení, že žadatel není podnikem v obtížích ve
smyslu čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
V případě, že by žadatel chtěl v projektu provádět povolené změny, může prostřednictvím žádosti o
změnu v ISKP14+ požádat o změnu údajů projektové žádosti. O této skutečnosti informuje rovněž
projektového manažera prostřednictvím depeše. Po schválení žádosti o změnu se bude opakovat výše
uvedený postup s upraveným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

3.2 Ověření velikosti podniku a podmínek transparentního balíčku
Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace je u každé žádosti o podporu prováděno ověření údajů
o velikosti podniku, které žadatel uvedl v žádosti o podporu. Pro správné vyplnění všech údajů za
propojené i partnerské podniky prosím postupujte dle návodů zveřejněných na webu Agentury pro
podnikání a inovace.
V případě, kdy žadatel v žádosti o podporu deklaruje svůj statut jako MSP a při kontrole bude zjištěno,
že tento statut nesplňuje, bude Žádost o podporu automaticky zamítnuta.
Dále je před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace prováděna kontrola podmínek tzv.
transparentního balíčku, která se skládá ze tří následujících bodů:
a) Zveřejnění účetních závěrek – v Obchodním rejstříku bude ověřeno, že jsou žadatelem
zveřejněny účetní závěrky, případně že žadatel doložil potvrzení elektronické podatelny
Obchodního rejstříku, kopii samotného podání a dokumenty určené k zveřejnění, a to v
případě žadatelů, kteří mají povinnost uveřejňovat účetní závěrku stanovenou zákonem.
b) Zápis v evidenci skutečných majitelů – v evidenci skutečných majitelů bude ověřeno, že žadatel
má zapsány skutečné majitele.
c) Kmenové listy – v Obchodním rejstříku bude ověřeno, že žadatel s právní formou s.r.o. nemá
podíly ve formě kmenových listů.
4

Smlouva bude podepsána osobami oprávněnými jednat za jednotlivé subjekty. Pokud bude smlouva podepsána v
zastoupení, je nutné dodat i dokument, který danou možnost zastoupení upravuje (plná moc, pověření apod.).
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V případě schválení projektu bude poskytovatelem podpory vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce a jehož vzor je
jednou z příloh Výzvy.

4 Realizace projektu
4.1 Žádost o změnu
V případě, že v průběhu přípravy/realizace Vašeho projektu dojde ke změnám, které jsou v rozporu s
Žádostí o podporu či s Rozhodnutím a Podmínkami o poskytnutí dotace, nebo nastane situace
vyžadující změnu projektu, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit prostřednictvím formuláře v
aplikaci IS KP14+ min. dva týdny před tím, než nastane skutečnost, která se změny týká (např. dva
týdny před termínem ukončení etapy / projektu). Více uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce
OP PIK - obecná část nebo v sekci video návody.
Žádosti o změnu nejsou akceptovány a přijímány během věcného hodnocení žádosti (tj. od schválení
Žádosti o podporu z hlediska formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti až po rozhodnutí
výběrové komise).
Podle závažnosti změn, jejich vlivu na povahu projektu, a povinnosti vyplývající ze schválené Žádosti o
podporu a Rozhodnutí a Podmínek poskytnutí dotace, lze změny rozlišovat na změny, které mají
informativní charakter, a změny, které je nutné schválit poskytovatelem dotace. O povaze změny
rozhoduje vždy poskytovatel dotace, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Změny, jejichž charakter ovlivňuje projekt, jsou důvodem pro provedení nového hodnocení. V případě,
že změny nejsou v souladu s pravidly programu a vyhlášené Výzvy, mohou být zamítnuty nebo mohou
vést k ukončení projektu.
Doporučujeme každou změnu projektu před jejím provedením nejprve konzultovat s příslušným
projektovým manažerem, aby bylo možné předejít případným negativním dopadům této změny na
poskytnutou podporu!
Postup podání žádosti o změnu
1)
Vytvoření Žádosti o změnu
• V levé navigační liště kliknete na záložku „Žádost o změnu“

25

•

V této záložce budete mít všechny dosud vytvořené Žádosti o změnu. Pokud podáváte první žádost
o změnu budete mít tuto záložku prázdnou
• K založení nové Žádosti kliknete na „Vytvořit žádost o změnu“
• Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit žádost o změnu“ se Vám vytvoří žádost s pořadovým číslem ve
stavu Rozpracována.
2)
Výběr obrazovek
• Kliknete na „Výběr obrazovek pro vykázání změn“ - zde si vyberete obrazovky u kterých chcete
vykazovat změnu a zvolíte „Ulož a zpět“
• Vyplníte povinné okno „Odůvodnění ŽoZ“
• Uložíte
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3) Vykázání změn
• Poté, co uložíte, vrátíte se zpět na úvodní obrazovku, kde máte zobrazeny vybrané
obrazovky ke změně.
• V levém sloupci si již můžete vybrat záložku přímo k editaci změny, která je barevně
označena z šedé na bílou.
4) Vkládání příloh
• Na záložce „Žádost o změnu“ přes tlačítko Výběr obrazovek pro vykázání změn“ vyberte
obrazovku „Dokumenty“. V žádosti o změnu v levém sloupci najdete ještě tlačítko
„Dokumenty pro ŽoZ“. Nahrané dokumenty v této záložce se však nepropisují do Příloh
projektu. Pro vkládání příloh proto používejte pouze záložku „Dokumenty“ a nikoliv
„Dokumenty pro ŽoZ“, žádost o změnu bude jinak vrácena k opravě.

4.2 Veřejné zakázky
Příjemce dotace se v rámci zadání veřejné zakázky řídí příslušnými Pravidly pro výběr dodavatelů (dále
jen „PpVD“) platnými ke dni vyhlášení Veřejné zakázky či podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Příjemce má dále povinnost, zveřejnit veřejnou zakázku také v Databázi VZ, kde budou uvedeny pouze
základní informace. Detailní informace o veřejné zakázce budou obsaženy na profilech příslušných
zadavatelů v rozsahu stanoveném PpVD.
Příjemce předkládá zakázky ke kontrole do modulu Veřejných zakázek systému ISKP14+ v různých
fázích, a to dle předpokládané hodnoty dané zakázky.
•
•

Nadlimitní zakázky předkládá před vyhlášením zakázky, dále před podpisem smlouvy a také po
podpisu smlouvy.
Podlimitní zakázky se předkládají ke kontrole zakázky až po podpisu smlouvy.

Podlimitní VZ předložené ke kontrole před vyhlášením nebo před podpisem smlouvy nebudou
kontrolovány.
Nadlimitní Veřejné zakázky
Nadlimitní veřejné zakázky jsou stanovené příslušnou předpokládanou hodnotu, která je uvedena
v Pravidlech pro výběr dodavatelů (pro každý rok může být stanovena různá výše předpokládané
hodnoty pro nadlimitní zakázku, více uvedeno v PpVD).
V rámci ISKP14+ příjemce vyplňuje u nadlimitních zakázek postupně stavy VZ „Plánována“, „Zahájena“
a „Zadána“. Do záložky Přílohy pak nahrává kompletní dokumentaci dle příslušné fáze dané zakázky.
Podlimitní Veřejné zakázky
Podlimitní veřejné zakázky (dle PpVD) jsou v předpokládané hodnotě pod hranicí Finančního limitu pro
nadlimitní veřejnou zakázku.
V rámci ISKP14+ příjemce vyplňuje u podlimitních zakázek, pouze stav VZ „Zadána“, do záložky
„Přílohy“ pak nahraje kompletní dokumentaci Veřejné zakázky. Po vyplnění všech povinných polí (žlutá
pole), příjemce provede Kontrolu, pokud je vše v pořádku, Finalizuje a následně provede Podání VZ.
Vložení dodatku
Pokud v rámci realizace zakázky vznikne nutnost vytvoření Dodatku k smlouvě, vkládá ho příjemce co
nejdříve do ISKP14+ k Veřejné zakázce. Opět provede aktivaci relevantní VZ přes tlačítko „Změnit VZ“.
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Veškeré informace k Dodatku se vkládají do záložky „Údaje o smlouvě a dodatku“, kde si zvolí Typ
právního aktu „Dodatek“, vyplní datum podpisu Dodatku a případně novou cenu (pokud se cena
nemění uvede se cena ve smlouvě). Podepsaný Dodatek a případné přílohy vloží do záložky „Přílohy“.
Provede Kontrolu, Finalizaci a zakázku Podá.

Postup vkládání zakázek do modulu VZ
V rámci předkládání ke kontrole v ISKP je nutné nejprve VZ založit v modulu Veřejné zakázky (levá
navigační lišta)

Předložení VZ ke kontrole před jejím vyhlášením
Příjemce v této fázi kontroly předkládá do ISKP14+ návrh Oznámení, Zadávací dokumentace vč. všech
příloh. Postup, jak vyplnit příslušná pole v ISKP14+ jsou uvedena v níže vložených obrázcích.
•

Vyplnit Pracovní název VZ a Název VZ – měl by odpovídat skutečnému předmětu plnění.

•

Vyplnit Stav VZ – Záložka Veřejné zakázky – kliknutím na roletku se zobrazí relevantní stavy.
Příjemce vybere pouze stav „Plánována“ a uloží.

•

Stav VZ: Záložka Veřejné zakázky – Stav Plánována – po kliknutí na tlačítko „uložit“ se zobrazí
povinná pole (žlutá pole), které je nutné vyplit. Šedá pole jsou nerelevantní k vyplnění. Zeleně
zvýrazněná pole žadatel vyplní dle relevantních údajů.
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•
•
•

Předpokládaný druh VZ: příjemce vyplní druh VZ dle povahy zakázky Dodávky, Služby, Stavební
práce.
Přílohy – příjemce vloží relevantní přílohy dle stavu zakázky v případě před vyhlášením vloží
návrh Oznámení, ZD vč. příloh.
Příjemce po vyplnění všeho relevantního a nahrání příloh klikne na tlačítko Kontrola. Pokud
systému nenalezne chybu, lze pak VZ Finalizovat a následně Podat.

Předložení VZ ke kontrole před podpisem smlouvy
Příjemce v této fázi kontroly předkládá do ISKP14+, veškeré dokumenty v rámci realizace VZ do doby
před podepsáním smlouvy (Oznámení, podepsaná ZD vč. příloh, Evidenční listy, Jmenování komise, ČP
komise o neexistenci střetu zájmu a mlčenlivost, Hodnotící tabulky, Protokoly, ČP zadavatele, Nabídku,
Oznámení o výsledku a další). Postup, jak vyplnit příslušná pole v ISKP14+ jsou uvedena v níže
vložených obrázcích
•

Změna VZ – v této fázi se nezakládá nová VZ, ale provede se změna relevantní veřejné zakázky
přes tlačítko v modulu Veřejných zakázek „Změnit VZ“.
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•

Změna stavu VZ – záložka Veřejné zakázky – z původního stavu „Plánována“ změní Příjemce
stav na „Zahájena“ a uloží. Po uložení se zobrazí nová žlutá pole povinná k vyplnění.

•

Do záložky Přílohy Příjemce nahraje relevantní dokumenty Veřejné zakázky, provede
následnou kontrolu přes tlačítko Kontrola, dále Finalizaci a Podání VZ.

Předložení VZ ke kontrol po podpisu smlouvy
Příjemce v této fázi kontroly předkládá do ISKP14+, veškeré dokumenty v rámci realizace VZ po podpisu
smlouvy (podepsaná Smlouva, přílohy, Dodatky a další). Postup, jak vyplnit příslušná pole v ISKP14+
jsou uvedena v níže vložených obrázcích
•
•

Změna VZ – v této fázi se nezakládá nová VZ, ale provede se změna relevantní VZ přes tlačítko
v modulu Veřejných zakázek „Změnit VZ“.
Změna stavu VZ – záložka Veřejné zakázky – z původního stavu „Zahájena“ změní Příjemce
stav na „Zadána“ a uloží. Po uložení se zobrazí nová žlutá pole povinná k vyplnění. Zde je nutné
vyplnit i šedé pole – Skutečně hrazená cena vážící se k projektu (i přes, že ještě uhrazena
nebyla).
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•

Záložka Dodavatelé – Příjemce vyplní IČ vítězného dodavatele a provede Validaci a uloží.

•

Záložka Údaje o smlouvě a dodatku – Příjemce vybere Typ právního aktu „Smlouva“ a uloží.
Na tomto základě žadatel vyplní relevantní údaje uvedené ve smlouvě. Pole „Dodavatel“
vybere Příjemce vítězného dodavatele, kterého přidal na záložce Dodavatelé.
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•

Záložka Etapy – na této záložce vybere Příjemce příslušnou Etapu, ke které se VZ váže a vyplní
částky uvedené na záložce Veřejné zakázky a Údaje o smlouvě a dodatku. Částky se musí
shodovat, nebo systém v rámci Kontroly pak upozorní na chybu.

•

Záložka Údaje o smlouvě a dodatku – po vyplnění záložky Etapy je nutné se vrátit na záložku
Údaje o smlouvě a dodatku a vyplit nově zobrazená žlutá pole
Do záložky Přílohy Příjemce nahraje relevantní dokumenty Veřejné zakázky, provede
následnou kontrolu přes tlačítko Kontrola, dále Finalizaci a Podání VZ.

•

4.3 Žádost o platbu
Žádostí o platbu se ukončuje každá jednotlivá etapa projektu a také celý projekt. Příjemce podpory
žádá o proplacení částky za vynaložené prostředky schválené v rámci projektu. Součástí Žádost o
platbu je také Zpráva o realizaci, která slouží především k popisu reálného stavu projektu a k vykázání
povinných atributů žádosti, jako je naplnění indikátorů, povinné publicity, harmonogramu atd.
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Průvodce podání Žádosti o platbu naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK - obecná
část dále můžete využít návodku a dokument nejčastější chyby v ŽoPl.
Následující informace jsou relevantní pouze pro žadatele programu Potenciál a odráží nejlepší praxi
a postupy, které vedou ke zrychlení administrace a zpřehlednění vykazovaných Žádostí o platbu.

Postup při vyplňování Zpráv o realizaci (ZoR, ZZoR)
Etapy: u každé Zprávy je potřeba vykázat danou etapu, a u té vyplnit údaje o skutečném datu zahájení
a ukončení a také zahrnout krátký popis dané etapy do pole Popis etapy. Datum skutečného ukončení
etapy se vždy musí vztahovat ke konkrétní skutečnosti (typicky k datu poslední úhrady nebo datu
posledního DÚZP v dané Žádosti o platbu).
Indikátory: u každé Zprávy je potřeba vykázat všechny indikátory a vyplnit Dosaženou hodnotu a
Datum dosažení cílové hodnoty. U průběžných etap budou typicky dosažené hodnoty rovny nule a
nenulové hodnoty projekt dosáhne a vykáže až při závěrečné etapě. Datum dosažení cílové hodnoty u
indikátorů musí být shodný s datem skutečného ukončení dané etapy.
Harmonogram projektu obsahuje pole Skutečné datum zahájení (projektu) a Skutečné datum
ukončení (projektu). Skutečné datum zahájení se vyplňuje při úvodní etapě projektu. Skutečné datum
ukončení se vyplňuje až při závěrečné etapě projektu. Data skutečného zahájení a ukončení projektu
se musí shodovat s daty skutečného zahájení první etapy a data skutečného ukončení závěrečné etapy.
Povinnou publicitu projektu je potřeba vykázat nejpozději při závěrečné etapě projektu nebo lze její
splnění vykázat v dřívějších etapách, pokud již reálně nastalo. Doporučujeme vždy vykázat dvě formy
splnění povinné publicity, a to formou zveřejnění na webových stránkách a formou plakátu/stálé
pamětní desky. U vykázané publicity na webu vyplňte do pole Komentáře také odkaz na web, kde lze
zveřejněnou publicitu dohledat. Ideální je k povinným prvkům publicity na webu také přidat informace
a o zpřístupnění podpořené infrastruktury dle Návodu Zpřístupnění podpořené infrastruktury jiným
uživatelům.

Postup při vyplňování Žádosti o platbu
Obecné přílohy nahrávat do obrazovky Přílohy
•
•
•
•
•
•
•

Kopie smlouvy o bankovním účtu.
Kopie účetních dokladů (faktur).
Kopie úhradových dokladů (výpis z účtu).
Výpis z analytického účetnictví vztahující se k projektu.
Fotodokumentace pořízených položek.
Fotodokumentace prvků povinné publicity.
Fotodokumentace nebo otisk z webu prokazující zveřejnění možnosti zpřístupnění podpořené
infrastruktury jiným uživatelům (Žádost o platbu za závěrečnou etapu).

Specifické přílohy nahrávat do obrazovky Dokumenty u konkrétního dokladu v soupisce
•
•
•

Kopie smluv nebo objednávek.
Kopie dodacích listů/předávacích protokolů/zjišťovacích protokolů.
Kopie inventárních karet majetku.

V případě stavebních prací dále také:
•

Kopie stavebního deníku (v případě stavebních prací, k prokázání data započetí stavby);
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•
•

Kopie záznamu o převzetí dokončené stavby nebo její části (v případě stavebních prací
vstupující do způsobilých výdajů);
Kolaudační souhlas/rozhodnutí (v případě stavebních prací, bez ohledu na jejich způsobilost)
(kolaudační souhlas/rozhodnutí lze nahradit výlučně povolením k předčasnému užívání stavby
nebo rozhodnutím o povolení zkušebního provozu);

5. Monitoring a indikátory
5.1 Monitoring
Monitoring Žádostí o podporu/projektů probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Jeho
hlavním cílem je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů, porovnávání získaných informací
s výchozím předpokládaným plánem/Podnikatelským záměrem a poskytování zpětné vazby z hlediska
realizace projektu. Příjemce reportuje stav a pokrok v realizaci projektu ve zprávách o realizaci projektu
a po ukončení realizace projektu ve zprávách o udržitelnosti projektu. Více v dokumentu Monitoring
projektu
Zprávy jsou podávány elektronicky prostřednictvím IS KP14+. Příjemce bude průběžně mít v aplikaci
ISKP14+ k dispozici veškeré zprávy vč. informace, o jaký typ zprávy se jedná a k jakému datu je třeba
je vyplnit. Frekvence podávání zpráv a informací je stanovena v Rozhodnutí a Podmínkách poskytnutí
dotace a může být generována v MS2014+.
Příjemce je sám odpovědný za včasné předložení všech zpráv. Řídicí orgán ani zprostředkující subjekt
nemají povinnost upozorňovat na termín podání jednotlivých typů zpráv!
Příjemce opatří všechny zprávy elektronickým podpisem (obdobně jako u Žádosti o podporu).
Povinnost k vyplnění zprávy vzniká příjemci na základě vydání Rozhodnutí a Podmínek poskytnutí
dotace.
Monitorování jednotlivých projektů v dotačních programech je prováděno prostřednictvím
následujících typů zpráv:
• Zpráva o realizaci projektu (ZoR).
• Závěrečná zpráva z realizace projektu (ZZoR).
• Zpráva o udržitelnosti (ZoU, ZZoU).
Detailní návod pro vyplnění a podání jednotlivých typů zpráv je uveden v Pravidlech pro Žadatele a
příjemce OP PIK - obecná část případně dokument Průvodce zprávami z realizace pro příjemce (ZoR,
ZZoR, ZoU, ZZoU).

Vykazování otevřeného přístupu k podpořené infrastruktuře
Program podpory Potenciál je vyhlašován jako Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu v
režimu definovaném čl. 26 případně 27 Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. V
souvislosti s tím má příjemce dotace mimo jiné povinnost umožnit přístup k podpořené infrastruktuře
více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek a cena účtovaná za provoz nebo
užívání infrastruktury musí odpovídat ceně tržní.
Kromě zveřejnění informace o možnosti přístupu k infrastruktuře na webových stránkách příjemce
dotace, je vyžadováno, aby příjemce dotace vykazoval způsob zpřístupnění a využití jinými uživateli
prostřednictvím ZoU.
Příjemce dotace vyplní do každé podané ZoU na obrazovku „Realizace, provoz / údržba výstupu“
informaci, jakým způsobem umožnil přístup jiným uživatelům k podpořené infrastruktuře (kde a jak
bylo zveřejněno) a zda byla někým reálně využita. V kladném případě popíše, kdo služeb využil, k
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jakému účelu a za jakou cenu. V případě, že v období, za které příjemce předkládá monitorovací zprávu,
neprojevil o přístup k infrastruktuře nikdo zájem, uvede tuto skutečnost rovněž do popisu. Dále zde
uvede odkaz na webové stránky, kde je informace o přístupu k podpořené infrastruktuře zveřejněna.

5.2 Indikátory
V Žádosti o podporu a v jednotlivých typech zpráv a informacích o pokroku v realizaci projektu se
příjemce setká s tzv. projektovými indikátory. Tyto projektové indikátory se dále rozlišují na:
•
•

Indikátory povinné k naplnění – u těchto indikátorů se příjemce zavazuje k dosažení cílové
hodnoty, a to do předem určeného data.
Indikátory povinné k výběru – tento druh indikátoru nemá stanovenou cílovou hodnotu, a
tedy ani žádný určený termín plnění. Příjemce je však povinen tyto indikátory vyplňovat a
poskytovat řídícímu orgánu OP PIK přehled o skutečných hodnotách indikátorů.

V případě indikátoru 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
vykazuje žadatel přírůstky cílové hodnoty v rámci jednotlivých zpráv, přičemž uvedený přírůstek je
žadatel povinen vždy doložit uzavřenou pracovní smlouvou v předmětném období, za které je zpráva
podávána.

Název

Jednotka

Sledované období

Definice

Indikátory povinné k naplnění – závazné se stanovenou cílovou hodnotou
24102 Počet
pracoviště ZoR – k datu
Počet fyzických
nových,
výzkumných
ukončení etapy
rozšířených či
pracovišť/center
ZZoR – k datu
modernizovaných
podniků, u nichž došlo
skutečného plnění
výzkumných
v rámci podpory k
Indikátoru
pracovišť podniků
založení, modernizaci či
povinného k
naplnění, nejpozději rozšíření výzkumné
infrastruktury, tj. k
k datu plnění cílové
investicím do budov,
hodnoty
z podmínek ZoU – k zařízení či přístrojů
využívaných k výzkumným
datu
účelům.
podání zprávy

Indikátory povinné k výběru – monitorovací bez stanovené cílové hodnoty
21410 Tržby
mil. Kč/rok Poslední
Tržby z vlastních nových nebo
podpořených
uzavřené
inovovaných výrobků a služeb
podniků v
účetní období týkajících se předmětu projektu.
důsledku
Tím se myslí také organizační a
zavedené
marketingová inovace daného
inovace
typu. Hodnota se vykazuje od data
uvedení nového nebo
inovovaného výrobku na trh, popř.
od zavedení nového procesu
výroby, a to až do doby ukončení
monitorovacího období projektu.
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Poznámka

Indikátor se načítá
kumulativně
za celou dobu
realizace projektu a v
době udržitelnosti.
Výchozí hodnota v
žádosti bude vždy 0.
Cílová hodnota
odpovídá počtu míst
realizace.

Cílová hodnota, pokud
bude systémem
vyžadována, je vždy 0.
Počáteční hodnota je
vždy 0.

Hodnota daného indikátoru je
měřená jako počet všech nově
vytvořených pracovních míst
obsazených výzkumnými
pracovníky přepočítaných na FTE.
Pracovní místo je přímým
výsledkem implementace nebo
realizace projektu, musí být
obsazeno a zvýšit celkový počet
výzkumných pracovních míst v
organizaci. Podpořená instituce
může být nová nebo existující.
V případě projektů VaV může být
trvání zaměstnání kratší
("projektová podpora"). Pozice
vytvářené v různých projektech se
sčítají (v případě, že všechny
uvedené projekty pobírají
podporu); toto není považováno za
vícenásobné započítání.
20702 Počet
FTE
ZoR/ZZoR – k Počet nově vytvořených
nově
(fulltime
datu ukončení pracovních míst (FTE) pro ženy v
vytvořených
equivalent etapy/projektu oblasti VaV generovaných
pracovních míst, –
programem. Hodnota daného
ZoU – k datu
zaměstnanci
ekvivalent podání zprávy indikátoru je měřená jako součet
VaV
jednoho
všech nově vytvořených FTE
pracovníka
pracovních míst pro ženy v oblasti
– ženy
na plný
VaV, tj. dána součtem FTE úvazků
úvazek)
všech žen – zaměstnankyň VaV v
podpořeném projektu.

Cílová hodnota, pokud
bude systémem
vyžadována, je vždy 0.
V rámci jednotlivých
zpráv jsou vykazovány
přírůstky. Systém
hodnoty automaticky
kumuluje za celou
dobu realizace
projektu a v době
udržitelnosti

20000 Počet
podniků
spolupracujících
s výzkumnými
institucemi

Žadatel i odhadne
cílovou hodnotu tohoto
indikátoru a uvede ji do
žádosti o podporu a ve
zprávách z realizace.
Indikátor se načítá
kumulativně za celou
dobu realizace projektu
a v době udržitelnosti.
Výchozí hodnota
v žádosti bude vždy 0.

20400 Počet
nových
výzkumných
pracovníků v
podporovaných
subjektech

FTE
(fulltime
equivalent
–
ekvivalent
jednoho
pracovníka
na plný
úvazek)

podniky

ZoR/ZZoR – k
datu ukončení
etapy/projektu
ZoU – k datu
podání zprávy

ZoR/ZZoR – k
datu ukončení
etapy/projektu
ZoU – k datu
podání zprávy

Počet firem, které spolupracují s
výzkumnou institucí na projektech
v oblasti VaV. Alespoň jeden
podnik a jedna výzkumná instituce
se musí účastnit realizovaného
projektu. Spolupráce musí trvat
alespoň po dobu trvání projektu.
Firma: organizace, produkující
výrobky nebo služby k uspokojení
potřeb trhu s cílem dosáhnout
zisk. Vědecká instituce:
organizace, jejích primární činností
je VaV.
Příjemce vyplní indikátor, pokud
pořízení výzkumné infrastruktury
vedlo k zahájení spolupráce s VO
na projektu VaV.
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Cílová hodnota, pokud
bude systémem
vyžadována, je vždy 0.
V rámci jednotlivých
zpráv jsou vykazovány
přírůstky. Systém
hodnoty automaticky
kumuluje za celou
dobu realizace
projektu a v době
udržitelnosti

6 Užitečné odkazy
•
•

•
•
•
•

Program Potenciál a jeho výzvy
METODIKA- Pravidla pro žadatele a příjemce OP PIK – obecná část, Etapizace projektu,
Kategorizace typu změn, Pravidla způsobilosti a publicity, Prohlášení k žádosti o podporu,
Prohlášení k RoPD, Monitoring projektu, Průvodce zprávami z realizace pro příjemce, Žádost o
platbu v MS2014+
Výběr dodavatele
Definice MSP
Ekonomické hodnocení
Video návody

7 Seznam kontaktních míst
•
•
•

V případě specifických dotazů, týkajících se programu POTENCIÁL se prosím obracejte na:
Vedoucí programu: kim.kralik@agentura-api.org
Programový specialista: katerina.hyblerova@agentura-api.org
V případě obecných dotazů, nebo konzultací, se obracejte na:
Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a investice (RK API) sídlí ve všech krajských
městech České republiky. V případě zájmu se mohou zájemci na RK API obracet buď písemně,
nebo telefonicky, popřípadě si mohou domluvit osobní konzultaci. http://www.agenturaapi.org/kontakty/
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