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Podání žádosti

• Příjem žádostí do 26. 9. 2017

• Datum podání není rozhodující – doporučuje se nenechávat to na 
poslední chvíli – možnost zahlcení systému

• Prostřednictvím webové aplikace – ISKP

• Před podáním žádosti nutno mít kvalifikovaný elektronický podpis
• Buď osoba oprávněná jednat za společnost, případně kdokoliv jiný na základě 

Plné moci

• Žádost je podána odesláním žádosti nikoliv elektronickým 
podepsáním



Formální náležitosti

• Žádost musí být formálně v pořádku jinak nemůže být hodnocena

• Žádost musí obsahovat veškeré dokumenty stanovené ve výzvě 
případně přílohách výzvy

• Formální kontrolu správnosti provádí projektový manažer na API 
(zprostředkující subjekt OPPIK)

• S projektovým manažerem komunikuje žadatel přes depeše v aplikaci 
ISKP

• Doporučujeme sledovat příchozí depeše pravidelně – existence lhůt 
pro doplnění podkladů či informací



Administrace projektu

• Doporučujeme svěřit administraci projektu konkrétní osobě – buď 
interně či externě (nutná zastupitelnost).

• Je nutno pružně reagovat na požadavky vzešlé od poskytovatele 
dotace (projektový manažer API) – hrozí zamítnutí žádosti z důvodu 
nesplnění lhůty.

• V případě problémů s aplikací ISKP doporučujeme ukládat např. 
printscreeny obrazovek pro případnou možnou potřebu.



Hodnocení projektu

• Projekt se hodnotí jak po formální stránce tak i po věcné stránce

• V případě, že je projekt formálně v pořádku, je postoupen do věcného 
hodnocení

• Aby měl projekt šanci na přiznání dotace musí obdržet alespoň 60 
bodů a zároveň splnit všechna binární kritéria

• Hodnocení provádí dva nezávislí hodnotitelé. Výsledkem je průměr 
bodů těchto hodnotitelů. V případě rozporu nastupuje tzv. arbitr, 
který rozhodne.



Výběr projektů

• V rámci 1. výzvy může být vybráno více vzájemně se geograficky 
nepřekrývajících se projektů.

• Vybraným projektům je zasláno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
jehož součástí jsou i Podmínky poskytnutí dotace.

• Po akceptaci Rozhodnutí a podmínek poskytnutí dotace ze strany 
žadatele vydá Poskytovatel dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace



Výběr dodavatele

• V případě, že zakázka bude v hodnotě vyšší než 400 tisíc Kč bez DPH, 
je nutno při výběru dodavatele postupovat dle Pravidle pro výběr 
dodavatele případně dle Zákona o veřejných zakázkách
• Pokud nebude toto dodrženo nebude výdaj uznán za způsobilý a nebude ze 

strany poskytovatele dotace proplacen.



Žádost o platbu

• Žádost o platbu probíhá prostřednictvím aplikace ISKP,

• O proplacení lze žádat pouze u výdajů, které byly prokazatelně 
vynaloženy (zaplaceny),

• O platbu lze žádat po ukončení projektu (etapy projektu),

• Následně proběhne proplacení žádosti na účet, který žadatel uvede v 
žádosti o platbu.



Kontaktní údaje

• email:  pripominky@mpo.cz

• další info:            www.verejnakonzultace.cz


