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Pravidla etapizace projektu 
Tento pokyn stanovuje žadatelům pravidla pro rozdělení realizace projektu na jednotlivé etapy pro 
stanovení termínů realizace projektu v harmonogramu a zároveň termínů pro budoucí podávání 
Žádostí o platbu (nárokování proplacení dotace na základě již prokázaných způsobilých výdajů). 

Pravidla pro stanovení etap v harmonogramu a rozpočtu 

(1) Etapy v harmonogramu projektu musejí vycházet zejména z následujících předpokladů: 

a) být uzavřeným logickým celkem, 

b) být ukončené konsolidovaným výstupem, 

c) být kontrolovatelné, tak, aby bylo možno při kontrole na místě ověřit 
jejich splnění v souladu s výstupem, stanoveným v Žádosti o 
poskytnutí dotace, a termíny plnění. 

(2) Etapy jsou navrhovány žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Prostřednictvím informačního 
systému jsou jako závazné přeneseny údaje o počtu etap a výši dotace na etapu do Podmínek, 
které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Závazné jsou také termíny 
zahájení a ukončení projektu (viz Podmínky poskytnutí dotace – obecná část, článek 4, bod 2).  

(3) Rozdělení plateb na etapy je možné pouze pokud jsou splněny následující  podmínky: 

a) Minimální výše plánované dotace na etapu je 500 000 Kč. 

b) Plánovaná doba trvání jedné etapy nesmí být kratší než 3 měsíce. 

Tyto limity se neaplikují v případě závěrečné etapy. 

c) Nelze rozdělit na etapy projekt s plánovanou dobou realizace kratší než je 6 
měsíců. 

d) V případě, kdy příjemcem dotace je obec, kraj nebo jejich organizace, nesmí se 
jednotlivé etapy vzájemně překrývat (tj. zahájení následující etapy nesmí být 
dřívější než ukončení etapy předchozí). 

(4) Příjemce dotace může požádat poskytovatele dotace o rozdělení nebo sloučení stanovených 
etap prostřednictvím žádosti o změnu Podmínek. 

(5) Specifická úprava pro program Inovace – Projekt na ochranu práv duševního vlastnictví:  

a. Bod 3 a) Minimální výše dotace na etapu v programu Inovace – Projekt na ochranu 
práv duševního vlastnictví je 30 000 Kč. 

b. Bod (3) c) se neaplikuje. 

c. Přidávají se následující specifické podbody k bodu (3) bod ve znění: 

e) „Projekt lze rozdělit na etapy pouze pokud je podávána žádost na ochranu 
vynálezu prostřednictvím patentu.“ 

f) „Projekt lze logicky rozdělit na 2 etapy, tj. etapa do zveřejnění patentové 
přihlášky a etapa do udělení patentu.“ 

g) „Za ukončení etapy lze považovat pouze zveřejnění přihlášky s pozitivním 
výrokem předběžného průzkumu, tj. nelze proplatit dotaci na výdaje 
spojené s přihláškami, které byly patentovým úřadem v průběhu řízení 
zamítnuty.“ 
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