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METODIKA ETAPIZACE PROJEKTU 

 
Účelem tohoto metodického pokynu je stanovit pravidla pro dotační projekty, předkládané 
v jednotlivých programech Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen OPPP). 
Tento pokyn stanovuje pravidla, jak budou projekty spolufinancované ze strukturálních fondů 
(SF) EU v rámci OPPP žadateli děleny na jednotlivé etapy při stanovení harmonogramu 
prací a při podávání Žádosti o platbu. 
 
Pravidla pro stanovení etap v harmonogramu prací 
 
(1) U investičních projektů je nutné popsat harmonogram prací co nejdetailněji. Věcné a 

realistické stanovení etap v harmonogramu usnadňuje příjemci dotace (dále jen 
„Příjemci“) i projektovému manažerovi Implementační agentury (CzechInvest, ČEA) 
sledovat průběh prací v rámci projektu a jejich soulad s časovým plánem projektu. 

 
(2) Etapy v harmonogramu projektu musejí vycházet zejména z následujících 

předpokladů: 
- být uzavřeným logickým celkem, 
- být ukončené konsolidovaným výstupem, 
- být kontrolovatelné, tak, aby bylo možno ověřit jejich splnění v souladu 

s výstupem, stanoveným v Žádosti o podporu, a termíny plnění. 
 
(3) Etapy jsou navrhovány žadatelem a jsou uvedeny v Podmínkách, které jsou nedílnou 

součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Pravidla pro stanovení etapizace plateb 
Pravidla pro stanovení etapizace plateb se vztahují pouze na programy, ve kterých Příjemce 
čerpá podporu na projekt formou dotace, s výjimkou programu MARKETING. 
 
(4) Platby jsou prováděny zpětně za již vynaložené prostředky (doložené zaplacenými 

realizačními fakturami - nelze uznat zálohové faktury jako takové; resp. interními 
účetními doklady) a tyto faktury resp. interní účetní doklady musí tvořit logický 
(kontrolovatelný) celek nebo souhrn těchto celků. 

 
(5) Rozdělení plateb na etapy je možné pouze pokud jsou splněny následující  

podmínky: 
a) Minimální délka jedné etapy pro provedení platby je 3 měsíce; 
b) Minimální výše platby dotace za tuto etapu je 500 000 Kč. 

 
(6) Při proplácení prostředků z programu KLASTRY, Opatření 1.4 OPPP jsou tyto limity 

stanoveny na: 
a) Minimální délka jedné etapy pro provedení platby  jsou 3 měsíce. 
b) Minimální výše platby dotace za tuto etapu je 300 000 Kč. 

 
(7) Tyto limity se neaplikují v případě závěrečné etapy. 
 



 
Příloha Manuálu implementace OPPP 

10_03_M_Metodika etapizace 
projektu  

Číslo 
vydání/aktualizace: 

8/0 

Platnost od: 
26.5.2006 

 
 

 
 
 2/2  
 
 
 

(8) Příjemce při sestavování harmonogramu realizace projektu uvádí předpokládané 
termíny podání žádosti o platbu za příslušné etapy projektu. 

 
(9) Rozdělení plateb na etapy je pro Příjemce povinné, pokud plánovaná doba realizace 

projektu přesáhne 18 měsíců. 
 
Odchylky od harmonogramu 
 
(10) V případě, že dojde u Příjemce ke zpoždění v realizaci projektu nebo etapy projektu, 

se postupuje následovně:  
a) Odchylka od harmonogramu projektu uvedeného v Podmínkách je 

tolerována +/- 4 měsíce. Při odchylce, která překročí 4 měsíce je nutno 
požádat prostřednictvím výkonné agentury poskytovatele dotace o změnu 
Podmínek pro poskytnutí dotace formou dodatku k těmto Podmínkám. 

b) Pokud dojde k posunu v realizaci etapy (podání žádosti o platbu) o více 
než jeden měsíc, pokud nežádá o změnu Harmonogramu a Podmínek, je 
příjemce povinen písemně uvědomit příslušnou agenturu. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


