
FAQ 

zpracování projektové žádosti 

1. Chápu dobře, že v rámci cílů výzvy se celkový záměr se po finalizaci rozdělí na 2 totožné části 
v poměru 13:1 s odlišností v položkách uvedených v příručce? Budu mít tedy 2 projekty 
v systému Benefit7? 
V IS Benefit musíte zadat dvě projektové žádosti, které jsou obsahově identické, liší se pouze 

v bodech dle záložek specifikovaných v Příručce pro žadatele a příjemce (str. 23), finanční 

prostředky projektového záměru budou mezi oba projekty rozděleny v poměru 13:1 dle cíle 

(Cíl Konvergence 13/14, Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1/14). Ve stejném 

poměru budou rozděleny hodnoty monitorovacích indikátorů a předpokládaná hodnota VŘ.  

K oběma projektovým žádostem musí být přiloženy všechny povinné přílohy. 

2. V projektu máme naplánována výběrová řízení, která spadají do obou žádostí, jak máme VŘ 
rozdělit v Benefitu? 
VŘ musí být v IS Benefit zadáno u obou projektových žádostí – rozdíl bude pouze 

v předpokládané hodnotě VŘ (hodnota rozdělena dle cílů, tzn. na 13/14 a 1/14 hodnoty). 

Do popisu VŘ je nutné uvést celkovou předpokládanou hodnotu zakázky (za oba projekty 

celkem) a její rozdělení dle projektů 

3. Je možné projekt rozdělit do etap po měsíci a odevzdávat Monitorovací zprávy a Žádost o platbu 
po každém měsíci a tím pádem žádat o mimořádnou platbu?  
Tento postup nedoporučujeme. Při jednoměsíčních etapách nedojde ke schválení předchozích 

ŽoP a etapových monitorovacích zpráv a vše je nutné předkládat v pracovních verzích. (viz PPŽP, 

str. 53). Etapy projektu musí být uzavřeným logickým celkem, ukončeny výstupem 

a kontrolovatelné, aby bylo možno ověřit jejich splnění v souladu s výstupem a termíny 

stanovenými v projektové žádosti (viz příloha č. 4 PPŽP, str. 62). Doporučujeme minimální délku 

etapy 3 měsíce. 

4. V příručce na str. 30 je v hodnotících kritériích uvedeno: "Je uvedeno dostatečné složení 
projektového týmu včetně zapojení jednotlivých členů pro všechny fáze projektu." – kde tak 
mám učinit? V Benefitu pro to není prostor – tedy jen do Studie proveditelnosti? 
V Benefitu uvedete složení týmu a popis zapojení člena týmu v jednotlivých fázích projektu. 

Podrobnější informace uveďte do Pokladů pro hodnocení kvality projektu (zde není rozsah 

dokumentu nijak omezen. Studie proveditelnosti není povinnou přílohou projektové žádosti, 

příjemce musí předložit Podklady pro hodnocení kvality projektu dle struktury uvedené v příloze 

č. 2 PPŽP. 

5. Je možné předložit Stanovisko Odboru cestovního ruchu MMR ČR dodatečně? 
Ne, stanovisko Odboru cestovního ruchu je povinnou přílohou projektové žádosti. O stanovisko 

je nutné požádat minimálně 10 pracovních dnů před plánovaným termínem podání žádosti na 

CRR (projektové žádosti lze předkládat do 1. října 2014 do 14 hod). Žadatel musí předložit 

vyplněnou finalizovanou projektovou žádost v Benefit7 a přílohu č. 2 Podklady pro hodnocení 

kvality projektu. 

 


