
Nejčastější dotazy IOP 

1. Je nutné předložit žádost v elektronické podobě, nestačí 

předložit projektovou žádost v tištěné formě? 

Projektová žádost pro IOP musí být zpracována v elektronické formě v aplikaci Benefit7 
(přístupné z www.eu-zadost.cz) a zároveň být předložena v tištěné podobě.   

 
2. Nevím, zda zvládnu vyplnit elektronickou žádost v Benefit7. 

Mohu si vyplňování někde vyzkoušet? 

Ano, existuje testovací verze Benefit7: benefit7.mssf.cz   

 
3. Jaké jsou způsobilé a nezpůsobilé výdaje? 

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje se liší v rámci jednotlivých oblastí intervence, blíže viz 
konkrétní Příručka pro žadatele a příjemce. Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí 
výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a musí být 
vynaloženy v souladu s principy:  

• hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),  

• účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu).    

Způsobilé výdaje musí:  

• být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí 
bezprostředně souviset s realizací projektu,  

• být vynaloženy nejdříve po 1. lednu 2007 (realizace projektu nesmí být ke dni podání 
žádosti ukončena). 

Každý způsobilý výdaj, patřičně doložený průkaznými účetními či daňovými doklady, lze 
uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, tzn., že výdaj, na který se vztahuje 
přiznaná podpora, se neuplatní v jiném dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů.  

 
4. Na koho se mohu obrátit, pokud při přípravě žádosti potřebuji 

podrobnější informace? 

Můžete se obrátit na pracovníky poboček CRR ČR, kteří Vám ochotně poradí. Více na 
www.crr.cz/cs/kontakt/pobocky/.

 
5. V informačním systému Benefit7 se mi zobrazuje nová 

záložka EDS/SMVS. Musím jí také vyplňovat? 

V souvislosti se zapracováním systému EDS0/SMVS jsou od 1. dubna 2010 včetně v IS 
Benefit7 ve všech výzvách skryté záložky Potřeby a Zdroje pro starý ISPROFIN (a vypnuté 
kontroly s nimi související), a jsou zobrazeny nové záložky Potřeby a Zdroje EDS. Od 
1. dubna 2010 také nebude možné finálně uložit projektovou žádost v Benefit7, pokud 
nebudou vyplněné záložky EDS/SMVS. S otázkami ohledně vyplňování údajů v Benefit7 se 
prosím obracejte na jednotlivé regionální pobočky CRR ČR. Více na 
www.crr.cz/cs/kontakt/pobocky/. 


