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Elektronický formulář žádosti je k dispozici na internetové stránce www.kr-vysocina.cz, 
www.rrav.cz ve standardním formátu Excel. Soubor má několik listů mezi nimiž lze jednoduše 
přepínat na spodní liště. Vlastní formulář žádosti, který vyplňuje žadatel, je obsahem listu třetího  
„I.-Žadatel“. 

Než přistoupíte k vyplňování žádosti, prostudujte pozorně Postupy pro žadatele a jejich přílohy a 
přečtěte si upozornění v úvodu formuláře žádosti - nadepsané DŮLEŽITÉ! (list 2). 

Při vyplňování formuláře v Excelu dodržujte stanovený rozsah jednotlivých rámečků, aby nedošlo ke 
ztrátě informací.  

Závěrem ověřte, že jsou splněny všechny požadavky uvedené v kontrolním seznamu v kapitole 2.3 
Postupů. 

V případě potřeby dalších informací se obracejte na Sekretariát (RRA Vysočina). 

 

Shrnutí 

Zpracujte stručný souhrn informací poskytnutých v žádosti (max. 1/2 strany A4). 

 

1. ŽADATEL  

 

1.1. Název a kontaktní údaje 

Uveďte úplný název žadatele, jeho sídlo, případně adresu kanceláře či poštovní adresu, pokud jsou 
tyto odlišné od sídla žadatele. Žadatel musí být fyzická nebo právnická osoba založená v České 
republice.  

Uveďte kontaktní údaje osoby určené pro případné jednání o žádosti včetně e-mail adresy, pro 
zajištění komunikace na pracovní úrovni. Kontaktní osoba nemusí být statutárním zástupcem žadatele. 

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo zplnomocněnou osobou zastupující 
statutárního zástupce.  

 

1.2. Popis žadatele (max. rozsah 1 strana A4) 

Podejte ucelený a výstižný popis žádající instituce zahrnující: 
• stručnou základní informaci o organizaci, právní formě,  
• stručnou informaci o jejích hlavních současných aktivitách, způsobu vedení a řízení organizace 

a jejích zdrojích (včetně finančních) 
• uveďte informace o zkušenostech s řízením obdobných projektů.  

 
Přiložte výroční zprávu z minulého roku, finanční výkazy, apod., pokud to považujete za vhodné.  
 

Sekretariát provádí nezbytné posouzení (právního a daňového stavu, apod.) týkající se oprávněnosti 
žadatele při žádosti o grant v souladu s legislativou ČR. Přiložte dokumenty, které jsou podkladem pro 
zpracování zdůvodněného stanoviska Sekretariátu a dokládají oprávněnost, a na jejichž základě 
Sekretariát provádí posouzení (především přílohy P1, P2c, P5, P9, P10). 

 

1.3. Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o grant z FM? 

Popište stručně, jak jste se dozvěděli o možnosti získat podporu z Finančního mechanismu 
EHP/Norska (prostřednictvím veřejné výzvy či jiným způsobem?) - max. 1-2 věty. 
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2. POPIS SUB-PROJEKTU  

 

2.1. Název sub-projektu  

Název bude krátký a výstižný; může mít vazbu na území, účel či časový rámec operace. 

 

2.2. Východiska a zdůvodnění 

Stručná informace v rozsahu max. 1 A4 o návaznosti na příslušné regionální či sektorové strategie, 
která se vztahuje k předkládané operaci. Touto strategií může být například Program rozvoje kraje, 
mikroregionální strategie, strategie svazků obcí nebo případně národní politiky. Informace bude 
opatřena podrobnou anotací zdroje (název dokumentu, verze, strana, odstavec), vč. odkazu 
umožňujícího vyhledání zdroje. 

Popište základní kontext sub-projektu a vysvětlete proč má být realizován. Popište  jasně  problém, 
který chcete sub-projektem řešit či vyřešit. Je sub-projekt součástí rozsáhlejšího projektu či nějaké 
strategie? Pokud ano, vysvětlete vazby. 

Pokud tato strategie či projekty, na které má předkládaný sub-projekt vazbu, přesahují národní hranice, 
vysvětlete podrobně tento přeshraniční aspekt(y) a uveďte, kterých zemí se týká.  

 

2.3. Aktivity a harmonogram  

Popište podrobně aktivity sub-projektu, kdy a jakým způsobem budou realizovány. Uveďte podrobný 
výčet aktivit a indikativní harmonogram činností včetně odhadovaného data zahájení a ukončení každé 
z nich.  

Stanovte jednotlivé etapy sub-projektu a uveďte náklady na jejich realizaci. Ukončení jednotlivých 
etap či jejich jasně měřitelných částí je jednou z podmínek pro uvolnění plateb. Harmonogram aktivit 
musí odpovídat plánu finančních toků (část 3.2 Žádosti - Rozpočet), zejména v části zabývající se 
výdejem finančních prostředků. 

Stručně popište, proč jste pro realizaci sub-projektu zvolili daný způsob realizace - aktivity.  

Uveďte relevantní geografické souvislosti sub-projektu (národní, regionální, sub-regionální, území 
města, oblasti či jiné) a přiložte mapu, je-li to vhodné. Popište cílovou(é) skupinu(y) vašeho projektu.  

Pokud je pro předkládaný typ sub-projektu požadována studie proveditelnosti, postupujte při její 
přípravě v souladu s Přílohou 6 Postupů pro žadatele - Metodika pro zpracování zjednodušené studie 
proveditelnosti. 

 

2.4. Cíle a indikátory 

Uvedená  tabulka v Žádosti o podporu rozlišuje tři úrovně cílů – celkový cíl, účel a výsledky.  

Celkový cíl je dopad sub-projektu z dlouhodobého hlediska na hlavní cílové skupiny. Pokud je to 
možné, žadatel uvede kvantifikované indikátory u výsledků a účelu sub-projektu. Pouze v případě, kde 
je to reálné, žadatel uvede celkové objektivní indikátory na úrovni celkového cíle sub-projektu.  

Pro účely průběžného i následného hodnocení sub-projektu je nezbytné také uvést, jaké hodnoty mají 
stanovené indikátory před zahájením realizace sub-projektu. Pokud je třeba, mohou být tyto hodnoty 
dále slovně okomentovány. 

Účel je promítnutí výsledků do praktického bezprostředního efektu, resp. to, o co se v sub-projektu 
snažíme z krátkodobého hlediska. Může jím být např. počet zrekonstruovaných kulturních památek, 
zvýšení počtu turistů apod.  

Výsledky jsou přímými výstupy projektu, např. m2 rekonstruované budovy.  
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Cíle a indikátory jsou provázány s řadou podmiňujících faktorů v tabulce logického rámce sub-
projektu, který je povinnou přílohou každé žádosti. V každém případě doporučujeme nejdříve pečlivě 
zpracovat tuto přílohu a teprve poté zpracovat část 4.4 žádosti. Při přípravě logického rámce sub-
projektu postupujte v souladu s Přílohou 9-P4 Metodika pro zpracování logického rámce.  

Následující tabulka podává přehlednou informaci o struktuře logického rámce. Podrobnosti v 
Příloze 9-P4. 

 

Popis sub-projektu Indikátory Zdroje pro ověření  Předpoklady 

Celkový cíl 

Jak přispěje sub-projekt 
k naplnění celkových 
strategických cílů příslušné 
prioritní oblasti (dopad) 

 

Jakým způsobem budete 
plnění celkového cíle 
poměřovat – kvantitativně, 
kvalitativně i z časového 
hlediska? 

Kde budete informace o 
dosažení cíle 
(indikátorech) získávat? 

 

Účel 

Jaký másub-projekt přínos 
pro cílovou(é) skupinu(y) 
v krátkodobém horizontu? 

Jakým způsobem budete 
plnění účelu sub-projektu 
poměřovat – kvantitativně, 
kvalitativně i z časového 
hlediska? 

Kde budete informace o 
dosažení účelu sub-
projektu (indikátorech) 
získávat? 

Pokud se podaří dosáhnout 
účelu sub-projektu, jaké 
předpoklady musí být 
splněny, aby se podařilo 
naplnit i celkový cíl sub-
projektu? 

Výsledky  

Okamžité výstupy sub-
projektu – produkty, služby 
– co bude výsledkem sub-
projektu.  

Jakým způsobem budete 
naplňování plánovaných 
výsledků sub-projektu 
poměřovat – kvantitativně, 
kvalitativně i z časového 
hlediska? 

Kde budete informace o 
dosažení výsledků 
(indikátorech) získávat? 

Pokud se podaří dosáhnout 
plánovaných výsledků sub-
projektu, jaké předpoklady 
musí být splněny, aby se 
podařilo naplnit i účel sub-
projektu?  

Činnosti 

Jednotlivé kroky-činnosti, 
které je třeba učinit, aby 
bylo dosaženo 
plánovaných výsledků 

  

Pokud dojde k uskutečnění 
všech aktivit, co je 
předpokladem dosažení 
plánovaných výsledků sub-
projektu? 

 

 

2.5. Řízení projektu 

2.5.1. Partnerství 

Uveďte, zda je žádost předkládána pouze jedním žadatelem nebo v rámci partnerství. Ve druhém 
případě uveďte také plný název a kontaktní osobu u každého z partnerů (ve stejné struktuře jako u 
předkladatele). 

Popište stručně roli každého partnera v předkládaném projektu, případně popište specifické 
implementační uspořádání např. založení organizace pro řízení sub-projektu apod. V tomto případě 
jsou povinnou přílohou žádosti doklady o partnerství (viz Příloha 2 - Pokyny pro zpracování příloh). 

 

2.5.2. Řídící struktura včetně finančního řízení  

Vyplňují všichni žadatelé. Popište jakým způsobem bude sub-projekt řízen a koordinován. Popište 
jasně strukturu, role a odpovědnosti při řízení a koordinaci sub-projektu. Pro ilustraci můžete případně 
přiložit k žádosti schéma znázorňující řídící strukturu. V popisu by mělo být rovněž stručně 
vysvětleno, jakým způsobem bude zajištěno finanční řízení sub-projektu, včetně předkládání zpráv, 
monitorování, kontroly a auditu.  
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2.6. Technické/technologické aspekty 

Pokud je to relevantní vzhledem k charakteru sub-projektu, vysvětlete, proč jste zvolili navrhovaný 
technický/technologický postup a prokažte využití nejlepší dostupné techniky/technologie. Tento 
požadavek může být splněn ve studii proveditelnosti. 

 
2.7. Další zpracované žádosti  
 
2.7.1. Fond pro přípravu projektů 

Uveďte, zda příprava sub-projektu byla spolufinancována z Fondu pro přípravu projektů či z jiného 
grantového zdroje. Pokud ano, uveďte tyto zdroje a částky, které jste z nich obdrželi. V případě, že jste 
žádali o grant z Fondu pro přípravu projektů, uveďte datum předložení žádosti a/nebo písemného 
oznámení o udělení grantu.  

  
2.7.2. Další žádosti zpracované v souvislosti s tímto sub- projektem 

Uveďte, zda byla jiným poskytovatelům podpory (EU, mezinárodní finanční instituce, národní 
instituce apod.) předložena žádost o podporu tohoto sub-projektu či souvisejících projektu(ů). Pokud 
ano, uveďte, kterým poskytovatelům byla žádost předložena a zda byla vybrána pro přidělení podpory 
či byla zamítnuta. Uveďte o jakou částku(y) bylo žádáno a důvody pro případné zamítnutí. Pokud 
žádost(i) byla(y) schválena(y), uveďte částku(y) získané podpory.  

 

 

3. ROZPOČET A FINAN ČNÍ ZDROJE  

 

3.1.   Požadovaný  grant a celkové náklady operace 

Uveďte požadovanou částku grantu v  Kč (např. 1 150 150 Kč) a celkové oprávněné náklady sub-
projektu v Kč. Výše grantu jako podíl na celkových oprávněných nákladech sub-projektu 1 
v procentech (%) je poté vypočtena automaticky (např.: celkové oprávněné náklady sub-projektu 
2 300 300 Kč; požadovaný grant 1 150 150Kč€, tj. 50% celkových oprávněných nákladů sub-
projektu). Veškeré finanční částky budou zaokrouhleny na celá čísla. 

Celkové oprávněné náklady sub-projektu v Kč jsou celkové náklady sub-projektu bez veškerých 
neuznatelných nákladů nutných pro financování sub-projektu. Oprávněné náklady jsou uvedeny v  
Postupech pro žadatele - Příloze 5.   

Uveďte výši neuznatelných nákladů spojených s operací a uveďte, které náklady jsou neoprávněné, 
včetně nákladů, které byly vynaloženy před datem rozhodným pro jejich oprávněnost. Výše celkových 
nákladů operace včetně neoprávněných nákladů je vypočtena automaticky.  

 

3.2. Rozpočet  

Vyplňte tabulku uvedenou v žádosti. Rozpočet musí prokázat finanční udržitelnost sub-projektu 
(tj. prokázat, že příjmy a výdaje jsou naplánovány tak, aby v průběhu realizace sub-projektu nedošlo 
k deficitu finančních zdrojů). Žadatel musí prokázat zajištění dostatečných finančních zdrojů na 
zajištění plynulé realizace sub-projektu. Zdroje (tj. platby z FM, předfinancování na české straně do 
doby platby z FM, zajištěné spolufinancování atd.), které budou průběžně k dispozici, musí minimálně 
krýt postupně nabíhající náklady sub-projektu.   

                                                 
1 Termín oprávněné náklady je používán v rozpočtu, v cash-flow se již jedná o oprávněný výdaj. 
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Rozpočet je formulář v tabulce Excelu, která má dva provázané listy – rozpočet a finanční zdroje. 
Vyplněním listu „Finanční zdroje“ se automaticky aktualizuje údaj o celkových finančních 
prostředcích v listu „Rozpočet“. Ve sloupcích rozpočtu nahraďte obecný termín „rok“ skutečnými 
jednotlivými roky, v nichž bude operace realizována. Podrobný rozpočet sub-projektu se předkládá ve 
formě samostatné přílohy pouze v případě, že k jejich zpracování žadateli nepostačuje prostor 
vyhrazený v žádosti (např. v případě rozpočtu stavby v rozsahu soupisu prací a dodávek) 

V případě sub-projektu, který generuje příjmy, bude možné vyžadovat dodatečné informace k sub-
projektu týkající se období po jeho ukončení. V těchto případech se projekt bude řídit Směrnicí pro 
projekty generující příjmy. (Tato směrnice nebyla Kanceláří finančního mechanismu zatím 
zpřístupněna.) 

Budou uvedeny základní položky oprávněných nákladů. Pokud nemůžete zařadit oprávněný náklad 
projektu pod žádnou z již uvedených položek (kategorií), je možné přidat další položku. Maximálně je 
možné přidat 4 další nákladové položky. 

 

3.3. Finanční zdroje 

Tabulka v žádosti uvádí přehled finančních zdrojů, z nichž bude sub-projekt financován. Žadatel musí 
prokázat, že je v průběhu realizace sub-projektu schopen financovat z těchto zdrojů nabíhající náklady 
sub-projektu (viz též Prohlášení o spolufinancování, Příloha 9-P2c). 

Za finanční zdroje uvedené jako spolufinancování žadatele se považují granty a dotace, které dostává, 
poskytnutý úvěr, příspěvky členů organizace apod.  

V rámci FM EHP/Norska může být požadováno poskytnutí zálohy až do výše 10% celkové částky 
přiděleného grantu. Tento požadavek musí být v této části žádosti řádně zdůvodněn a pokud bude 
zdůvodnění akceptováno RŘV bude žadateli záloha poskytnuta. 

Žádost o poskytnutí zálohy a její řádné zdůvodnění musí být uvedeny v této části žádosti.  

 

3.4.  Finanční a ekonomická analýza 

Pro investiční sub-projekty je vyžadována finanční a ekonomická analýza,  které jsou v těchto 
případech povinnou přílohou žádosti zpracovanou v rámci studie proveditelnosti. Metodika pro 
zpracování zjednodušené studie proveditelnosti je popsána v Příloze 6.  

Finanční analýza je důležitá zejména u sub-projektů generujících vlastní příjmy. V těchto případech 
musí žadatel doložit, jakým způsobem kalkuloval % požadovaného grantu na celkových oprávněných 
nákladech sub-projektu. 

Informace budou uvedeny ve Směrnici pro projekty generující příjmy (Tato směrnice nebyla 
Kanceláří finančního mechanismu zatím zpřístupněna). 

Ekonomická analýza posuzuje sub-projekt z širšího celospolečenského hlediska. 

 

3.5.  Dodatečné přínosy 

Žadatel musí vysvětlit, jaký dodatečný přínos požadovaný grant představuje a vysvětlit, jak by operace 
byla realizována bez této podpory. Uveďte, zda by byl sub-projekt realizován v omezeném rozsahu a 
jaké aktivity by nebyly realizovány nebo proč by došlo k prodloužení doby realizace sub-projektu a 
jak by se tato skutečnost projevila v časovém harmonogramu a zda by nebyl ohrožen úspěch sub-
projektu.  

Pokud se sub-projekt může realizovat podle plánu i bez požadovaného grantu, podejte vysvětlení, proč 
žádáte o jeho přidělení. 
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4. LEGISLATIVA SOUVISEJÍCÍ S  OPERACÍ  

4.1. Legislativa a  procedury  

Uveďte: „Legislativa České republiky je v souladu s relevantní legislativou EU vztahující se 
k následujícím oblastem“, a vyjmenujte platné ČR zákony. V případě veřejných zakázek uveďte 
stručný popis typů očekávaných zakázek (stavební práce, dodávky zboží a služby). Pro prokázání 
souladu s legislativou vztahující se k životnímu prostředí uveďte, jak bylo postupováno a zda byla 
zpracována EIA. Dále vyplňte pokud je realizace sub-projektu podmíněna nějakým právním aktem či 
procedurou v rámci jurisdikce České republiky, Evropského společenství, mezinárodních soudů či 
jakéhokoli jiného státu. Uveďte relevantní podrobnosti.   

4.2. Certifikáty a povolení 

Uveďte veškeré národní či lokální certifikáty/povolení, které budou požadovány před zahájením či 
v průběhu realizace sub-projektu (např. územní rozhodnutí). Podejte stručnou a jasnou charakteristiku 
jednotlivých certifikátů/povolení, s uvedeným číslem jednacím a datem vydání, případně datem 
předpokládaného vydání.  

 

5.  PUBLICITA  

Uveďte jakým způsobem zajistíte publicitu sub-projektu a stručně popište toto zajištění - cíle, cílové 
skupiny, opatření a metody implementace, rozpočet a odpovědnost za implementaci. Pokud je prostor 
vyhrazený této části ve formuláři žádosti nedostatečný, můžete přiložit plán publicity jako zvláštní 
přílohu.  

 

6.  RIZIKA A ŘÍZENÍ RIZIK   

Realizace každého sub-projektu je spojena s určitými riziky. Uveďte rizika, která má předkládaný sub-
projekt a návrh na jejich minimalizaci. Může jít o rizika spojená se zdroji financování, se získáním 
potřebných povolení a osvědčení, s veřejnými zakázkami apod.  

Údaje uváděné v této části žádosti jsou dále rozpracovány v povinné příloze žádosti Matice analýzy 
rizik, která je u investičních IP součástí zjednodušené studie proveditelnosti, v ostatních případech 
samostatnou přílohou žádosti – (viz Pokyny pro zpracování příloh a Příloha 9-P3c). 

 

7.  HORIZONTÁLNÍ TÉMATA  

Horizontální témata se týkají nejrůznějších aspektů operace a jsou společná operacím zaměřeným na 
různé prioritní oblasti. Jsou důležitá pro zajištění kvality sub-projektu a udržitelnosti jeho výsledků. 
Podejte stručnou informaci k těm uvedeným horizontálním tématům, která jsou relevantní pro váš sub-
projekt.  

7.1.  Udržitelný rozvoj 

Trvale udržitelný rozvoj je komplexní koncept, který v sobě integruje oblasti dopadů a rozvoje 
životního prostředí a ekonomické a sociální rozměry lidského úsilí.  
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7.1.1.  Životního prostředí 

Popište, jakým způsobem sub-projekt přispěje k trvalé udržitelnosti z pohledu ochrany životního 
prostředí a jak budou napravovány potenciální negativní dopady na životní prostředí. Pokud je to 
relevantní, musí být povinnou přílohou žádosti posouzení vlivu sub-projektu na životní prostředí 
(EIA). Respektuje projekt zásady preventivnosti? 

7.1.2.  Ekonomický 

Uveďte, jak bude z dlouhodobého pohledu zajištěna životaschopnost sub-projektu po ekonomické 
stránce. Jak, kdy a kým budou využívány výsledky sub-projektu. Jak budou po ukončení sub-projektu 
kryty náklady na údržbu a provoz? Pokud je to relevantní, uveďte, jak bude zajištěno naplnění 
principu „znečišťovatel platí“?  

7.1.3.  Sociální  

Sociální dialog - Uveďte jak sub-projekt přispívá k  sociálnímu dialogu (dialog v rámci tripartity, 
dialog mezi zaměstnaneckými organizacemi a sdruženími zaměstnavatelů a subjekty občanské 
společnosti).  

Sociálně znevýhodněné skupiny - Uveďte stručně potenciální sociální přínosy a výhody, které sub-
projekt přinese, např. začleňování znevýhodněných skupin obyvatel včetně jejich přímého zapojení do 
přípravy sub-projektu, případně uveďte, jaká možná sociální znevýhodnění sub-projekt přinese a jak 
budou napravena.  

7.2.  Rovnost příležitostí  

Uveďte jak projekt přispívá k prosazování rovných příležitostí. 

7.3. Zásady dobré správy 

Aspekty dobré správy byly již do značné míry pokryty v jiných částech žádosti (např. část 3, 5, 7.1 a 
7.2). Pokud má operace souvislost s některými dalšími aspekty dobré správy, popište je. 

7.4. Bilaterální vztahy 

Pokud je to relevantní, uveďte, jak sub-projekt přispívá k posílení vztahů se státy EHP/ESVO. 
Bilaterální vztahy jsou chápany poměrně široce, jako spolupráce mezi partnery ze států EHP/ESVO a 
ČR, ať už na úrovni národní (mezi státy), regionální (mezi regionálními celky), místní (na úrovni 
obcí), spolupráce NNO, podnikatelských subjektů (spolupráce s komerčními aspekty) či smíšené typy 
spolupráce (kombinace některých z předchozích typů).  

 

8.  PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  

V seznamu uvedeném v žádosti zatrhněte, které přílohy k žádosti přikládáte a závěrem uveďte úplný 
seznam všech dalších příloh. Abyste se ujistili, že jsou přiloženy všechny přílohy relevantní pro Vaši 
žádost, využijte přehled příloh uvedený v tabulce uvedené v části 2.2. Postupů pro žadatele a v Příloze 9. 
Při číslování příloh dodržujte jejich označení uváděné v Postupech.  

 

9. PODPIS 

Žádost musí být podepsána oprávněným zástupcem žadatele, tj. statutárním zástupcem žadatele nebo 
osobou zplnomocněnou jej zastupovat.  
 


