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ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY – 
Doporučená osnova 

Zpráva o činnosti technologické platformy slouží pro účely průběžného hodnocení realizace projektu 

programu Spolupráce – technologické platformy výzvy II - prodloužení. Zpráva o činnosti 

technologické platformy vychází z plánu rozvoje technologické platformy a harmonogramu 

schválených ve studii proveditelnosti. Povinnost předkládat zprávu vyplývá z požadavků programu 

Spolupráce – Technologické platformy a příjemce dotace se k této povinnosti zavazuje v Podmínkách 

poskytnutí dotace (Hlava II Zvláštní část, odst. 6). Příjemce dotace předkládá zprávu 1 x ročně, první 

zprávu příjemce dotace podá nejpozději 1 rok od data přijatelnosti projektu (data schválení registrační 

žádosti). Poslední zprávu podá nejpozději k závěrečné žádosti o platbu. Zprávu odevzdává příjemce 

dotace podepsanou statutárním zástupcem technologické platformy. 

1. Název projektu 

2. Pořadí zprávy 

3. Sledované období 

Příjemce dotace vyplní období, za které je zpráva podávána.  

4. Aktivity technologické platformy za sledované období 

Příjemce dotace vyplní aktivity technologické platformy zrealizované v průběhu sledovaného období. 

Příjemce dotace uvede výčet činností a aktivit, které byly zrealizovány v porovnání s plánem rozvoje 

uvedeným ve studii proveditelnosti. V případě, že došlo k odchýlení oproti plánu, podá příjemce 

dotace vysvětlení. 

5. Činnost vedoucí ke splnění závazných ukazatelů 

Příjemce dotaze popíše způsob zapojení technologické platformy do činností vedoucích k naplnění 

závazných ukazatelů v průběhu sledovaného období. Dále zhodnotí dosažený postup při iniciaci 

projektů definovaných jako závazné ukazatele projektu. 

6. Zapojené subjekty 

Příjemce dotace uvede soupis externích a interních subjektů zapojených do realizace projektu včetně 

popisu způsobu jejich zapojení. 

7. Kalkulace způsobilých výdajů včetně kategorizace 

Příjemce dotace uvede přehled způsobilých výdajů dle rozpočtových položek vynaložených ve 

sledovaném období. 

V …………………………….       Dne:  

 

Podpis: 

 

Upozorňujeme, že oponentní komise je oprávněna na základě průběžného hodnocení 

rozhodnout např. o snížení celkové částky dotace nebo ukončení projektu bez financování.  


