Seminář pro uchazeče o podporu v rámci
2. veřejné soutěže programu DELTA
Vladimír Kebo - člen předsednictva TA ČR

Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží
Jan Krechl - vedoucí odd. realizace projektů

Martin Kobert - právní úsek
Technologická agentura ČR

Základní informace o programu DELTA
• Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje.

• Schválen usnesením vlády ze dne 28. srpna 2013 č. 668
v účinnosti od 17. 10. 2014 (změna programu ve znění nových
pravidel veřejné podpory).

• Trvání programu: 2014 - 2019
• Veřejné soutěže v letech: 2014, 2015, 2016 a 2017
• Maximální míra podpory na projekt: 74 %

• Dle zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (dále Zákon).
• V souladu s Rámcem, Nařízením a se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech.

2. veřejná soutěž programu DELTA
• Vyhlášena dne: 13. 7. 2015.

• Objem finančních prostředků na první rok řešení: 100 mil. Kč.
• Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt
na celou dobu řešení je omezena na 25 mil. Kč.
• Příjemci podpory:
̶

Podniky (právnické i fyzické osoby) - řešící projekt samostatně
nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost
spolufinancovat projekt z neveřejných prostředků.
̶

Výzkumné organizace - pouze v případě, že je mezi dalšími
účastníky minimálně jeden podnik.

●

Uchazeč musí mít v rámci projektu zahraničního partnera.

●

Zahraniční partner musí mít sídlo alespoň v jedné z těchto lokalit:
Ťiang-su (Jiangsu), Če-tiang (Zhejiang), S´-čchuan(Sichuan),
Tchaj-wanu (Taiwan).

2. veřejná soutěž programu DELTA
●

Zahraniční partner může požádat o podporu tyto partnerské
agentury v případě, že nevyužije vlastní či jiný zdroj financování:

̶

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology (Jiangsu)
̶

Zhejiang Provincial Department of Science and Technology (Zhejiang)
̶

Sichuan Provincial Investment Promotion Bureau (Sichuan)
̶

Ministry of Science and Technology of the Republic of China (Taiwan)

• Adresy příslušných agentur jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Mezinárodní spolupráce

2. veřejná soutěž programu DELTA

• Podniky a výzkumné organizace, které žádají o podporu v ČR
budou podporované TA ČR, zahraniční uchazeči budou
podpořeny technologickými a inovačními agenturami či
jinými obdobnými agenturami, se kterými má poskytovatel
v době vyhlášení veřejné soutěže navázanou spolupráci nebo
musí mít vlastní či jiné zdroje financování.
• Spolupráce mezi poskytovatelem a partnerskou agenturou
nedává partnerské agentuře povinnost tuto podporu vždy
poskytnout.

Soutěžní lhůta
• Soutěžní lhůta: 14. 7. 2015 – 30. 9. 2015

Letter of Intent
• “Letter of Intent” je povinnou přílohou návrhu projektu.
• Potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení
projektu.

• Obsahuje:
̶
̶
̶

̶
̶

shrnutí základních informací o části řešení projektu zahraničním
partnerem
hlavní cíle projektu
důvod spolupráce
požadované výstupy
práva k duševnímu vlastnictví

• Musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za organizaci
zahraničního partnera.
• Musí být kompletně vyplněn v anglickém jazyce.
• Závazná struktura Letter of Intent je uvedena v příloze č. 2
Zadávací dokumentace.

Jak podat/odeslat návrh projektu
• Návrh projektu musí být odeslán prostřednictvím IS Patriot
do 30. 9. 2015 16:30:00 h.
• “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do
IS Patriot” musí být odesláno z datové schránky hlavního
uchazeče do 30. 9. 2015 23:59:59 h.
• Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže
je upraven ve SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů
do veřejné soutěže.
• Odkaz na IS Patriot: https://vyzvy.tacr.cz/

Prokázání způsobilosti uchazeče
• Uchazeč musí splňovat podmínky prokázání způsobilosti dané § 18
Zákona.
• V souladu se SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do
veřejné soutěže a Zadávací dokumentací 2. veřejné soutěže programu
DELTA.

• Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů z ČR ,
způsobilost prokazuje každý zvlášť ze své datové schránky do datové
schránky poskytovatele nejpozději do 30. 9. 2015 23:59:59 h.
• Rozhodující je datum odeslání z datové schránky uchazeče,
který prokazuje podmínky způsobilosti.
• Příklady prokázání způsobilosti jsou k dispozici ke stažení na
internetové adrese http://www.tacr.cz mezi dokumenty k vyhlášení
veřejné soutěže.
• Prokázání způsobilosti se netýká zahraničního partnera.

Podmínky účasti ve 2. veřejné soutěži DELTA
• Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční
partner se sídlem v určených čínských lokalitách Ťiang-su
(Jiangsu), Če-tiang (Zhejiang), S´-čchuan (Sichuan) a na
Tchajwanu.
• Financování projektu ze strany uchazeče a zahraničního
partnera a jejich podíl na řešení projektu musí být vyvážený.

• Návrh projektu musí být předložen zahraničním partnerem
partnerské agentuře, nebo zahraniční partner již řeší projekt
podporovaný partnerskou agenturou s danou tématikou.
• Zahraniční partner může prokázat vlastní či jiné zdroje
financování.
• K návrhu projektu musí být přiložena příloha “Letter of
Intent”.

Doba řešení projektu
●

Termín zahájení řešení projektu:
nejdříve 1. 1. 2016
̶

nejpozději 1. 6. 2016
̶

●

●

Délka řešení projektu:
̶

minimálně 12 měsíců
̶

maximálně 36 měsíců

Nejzazší datum ukončení řešení projektu: 31. 5. 2019

Plánovaná doba řešení projektu se člení na kalendářní roky.

Návrh projektu
• Předkládá se v českém jazyce.

• Musí být úplný a obsahovat veškeré náležitosti stanovené
Zadávací dokumentací a musí být v souladu s ní a veškerými
dokumenty, na které se odkazuje.
• Uvedené informace musí být pravdivé a v souladu se
skutečným stavem ke dni podání návrhu projektu.
• Nesmí obsahovat utajované informace dle zákona č. 412/2005
Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
• Musí být přiložena povinná příloha “Letter of Intent”.
• V souvislosti s podáním návrhu projektu nesmí docházet
k porušování práv třetích osob k duševnímu vlastnictví.

Návrh projektu
• Pokud se na řešení podílí více uchazečů, musí být v návrhu
projektu popsána spolupráce hlavního uchazeče a dalších
účastníků (popis řízení projektu, rozdělení práv, přístup k
výsledkům projektu).
• Uchazeč musí zvolit jeden z hlavních cílů NPOV a až dva cíle
vedlejší.
• Hlavní uchazeč je povinen písemně informovat
poskytovatele o změnách, které nastaly v době od podání
návrhu projektu do případného uzavření Smlouvy/Rozhodnutí
o poskytnutí podpory týkající se právního postavení uchazeče,
údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti, nebo které by
mohly mít jakýkoliv vliv na rozhodování poskytovatele.

Návrh projektu

Návrh projektu

Podporované druhy výsledků
- Patent

• Gprot - Prototyp

●

P

●

Zpolop - Poloprovoz

• Gfunk - Funkční vzorek

●

Ztech - Ověřená technologie

• Nmet - Certifikovaná metodika

●

Zodru - Odrůda

●

Zplem - Plemeno

●

Fuzit - Užitný vzor

●

Fprum - Průmyslový vzor

• Nlec - Léčebný postup
• Npam - Památkový postup

• Nmap - Specializovaná mapa s

odborným obsahem
• R

- Software

Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené platnou
Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací
a hodnocení výsledků ukončených programů.

Na co si dát pozor
●

Termín dosažení výstupu/výsledku a implementace výsledku

●

Podíly aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

●

Soulad s cíli programu DELTA a s cíli NPOV

●

Popis výsledků

●

Popis přínosů

●

Specifikace nákladových položek

●

Rozdělení práv a přístup k výsledkům

●

Popis činnosti zahraničního partnera na projektu

●

Metoda vykazování nákladů

●

Komunikace uchzaeče se zahraničním partnerem

●

Příjemce musí se zahraničním partnerem uzavřít příslušnou
smlouvu (např. Smlouva o účasti na řešení projektu)

Návrh projektu - výsledky/výstupy

Návrh projektu - Podíly AV/EV

Návrh projektu - náklady

Návrh projektu - přehled za uchazeče

Návrh projektu - přehled za projekt

Návrh projektu – kontrola chyb

Hodnoticí proces
●

Hodnotící proces je upraven ve SME-2g Hodnocení návrhů projektů
ve 2. veřejné soutěži programu DELTA.

●

3 oponenti → 3 posudky ve veřejné soutěži.

●

Zpravodaj → souhrnná hodnoticí zpráva.

●

Hodnocení odbornými hodnotiteli - hodnocení ekonomického
zdraví uchazeče a hodnocení vlastnických struktur.

●

Získání informací o zahraničním partnerovi.

●

Hodnocení Radou programu.

●

Hodnocení předsednictvem TA ČR.

●

Při hodnocení budou bonifikovány ty návrhy projektů, u nichž bude
hlavním uchazečem podnik.

●

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny do 31. 12. 2015
na internetové adrese http://www.tacr.cz.

Helpdesk
●

Často kladené otázky a jejich odpovědi jsou k dispozici na
internetové stránce http://www.tacr.cz/hesk/.

Změny oproti 1. veřejné soutěži
●

Nové Všeobecné podmínky (verze 3).

●

Hodnocení vlastnických struktur uchazeče.

●

●

●

Doložení formuláře Pre-existing knowledge, ve kterém bude
popis projektového “background” za předpokladu, že řešitel
projektu v návrhu projektu deklaruje, že bude tento dokument
smluvně vypracován.
Dodržení povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
který vymezuje povinnost zveřejnit účetní závěrku
v Obchodním rejstříku.
Pokud je uchazečem podnik mladší než 1,5 roku - musí
uchazeč předložit finanční plán, kterým prokáže,
že má zajištěné finanční krytí předkládaného projektu a své
činnosti.

Seznam doporučených dokumentů
●
●

●

●

Zadávací dokumentace pro 2. veřejnou soutěž programu DELTA
Příručka pro uchazeče

SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné
soutěže.
SME-2g Hodnocení návrhů projektů ve 2. veřejné soutěži
programu DELTA

●

Příklady prokázání způsobilosti

●

Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory + specifické podmínky

●

●

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední
věstník Evropské unie C 198, 27. června 2014
Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem - Úřední věstník
Evropské unie L 187, 26. června 2014, zejm. čl. 25,28, a 29

Smlouva o poskytnutí podpory

Smlouva o poskytnutí podpory
• Samotná Smlouva o poskytnutí podpory (Smlouva) je krátká -

většina podmínek je ve Všeobecných podmínkách.
• Obsahuje pouze:
̶

Hlavička a preambule
̶

Předmět Smlouvy - závazek poskytovatele poskytnout podporu
a příjemce dosáhnout výsledků a cílů
̶

Konkrétní výši podpory a uznaných nákladů
̶

Přehled příloh - pouze závazné parametry řešení projektu a
Všeobecné podmínky + vztah mezi nimi
̶

Specifické podmínky - doplnění specifik dané veřejné soutěže nad
rámec Všeobecných podmínek
̶

Závěrečná ustanovení (zejména doba platnosti - době řešení + 3
roky)

• Obdobná ustanovení v Rozhodnutí o poskytnutí podpory

(Rozhodnutí)

Všeobecné podmínky

Základní ustanovení (čl. 1 a 2) a čl. 3
• Všeobecné podmínky (VP) jsou součástí Smlouvy i Rozhodnutí

(zde se použijí přiměřeně).

• Závaznost vnitřních předpisů pro příjemce (vždy v platné
verzi).
• Výklad pojmů (čl. 2 ) - zejména příjemce x hlavní příjemce x
další účastník.
• Podmínky poskytnutí podpory (čl. 3) - lhůty pro poskytovatele,
forma poskytnutí, možnosti odložení.

Práva a povinnosti, důsledky porušení - čl. 4 až 9
• V čl. 4 VP je přehled všech povinností příjemce a to dvojího
typu:
Jejichž porušení je považováno za porušení rozpočtové kázně.
Povinnosti na základě obchodněprávního vztahu.
̶
̶

• Těmto povinnostem pak odpovídají důsledky porušení zákona
(čl. 5) a to
̶

Stanovené odvody pro účely vyměření finančním úřadem buď v
přísnějším nebo zmírněném režimu.
̶

Smluvní sankce stanovené buď procentuálně nebo paušálně.

• Hlavní příjemce nese odpovědnost za porušení povinností
i dalšími účastníky.
• Příjemci se doporučuje, aby vše řešil ještě před uplynutím lhůty
pro poskytnutí podpory (buď režimem změnových řízení nebo
oznámením).

Práva a povinnosti, důsledky porušení - čl. 4 až 9
• Smlouva o účasti na řešení projektu (čl. 6) – není přílohou
Smlouvy/Rozhodnutí, ale příjemce má povinnost mít ji
uzavřenou. Jsou stanoveny minimální obsahové požadavky –
TA ČR pracuje na vzoru.
• Vymezeny důvody pro odstoupení (čl. 8) a pro výpověď (čl. 7).
• Institut příjmů z projektů (čl. 9)
̶

Doprovodné příjmy generované během řešení.
̶

Nutno postupovat jako řádný hospodář.
̶

Úroky, příjmy z prototypů, sankce dodavatelům a příjmy
z nepoužitelného majetku.
̶

Příjmy z majetku potřebného k řešení nesmí vzniknout.
̶

Možnost zřídit účet u ČNB a negenerovat tak úroky.
̶

Oproti verzi 2 došlo ve verzi 3 ke zmírnění požadavků
z formálního hlediska.

Informace a mlčenlivost - čl. 10 a 11
• Předkládání informací do IS VaVaI – součinnost příjemce.
• Při informování veřejnosti nutno postupovat v souladu
s Pravidly pro publicitu.

• Důvěrnost informací vztahujících se k řešení projektu.
• Předkládání zpráv (čl. 11) (v souladu s příslušným hodnotícím
procesem):
̶

Průběžná;
̶

Mimořádná;
̶

Závěrečná;
̶

Zpráva o implementaci.

Vlastnická a užívací práva (čl. 12 až 15)
• Majetek potřebný k řešení (čl. 12) – hlavní příjemce a další
účastníci.

• Implementační plán (čl. 13) – právo poskytovatele monitorovat
využívání výsledků až po dobu 3 let.
• Smlouva o využití výsledků (čl. 13) – smlouvu o využití výsledků
možno nahradit čestným prohlášením.
• Práva k výsledkům (čl. 14) – spoluvlastnictví příjemců
za podmínky dodržení pravidel veřejné podpory!!!
• Využití a poskytování (čl. 15) – kombinace pravidel veřejné
podpory a § 16 ZPVV:
̶

Přednostní přístup vkladatele neveřejných prostředků.
̶

Tržní cena, nejvyšší možná protihodnota nebo náklady +
přiměřená zisk.

Náklady a kontroly (čl. 16 až 19)
• Pravidla pro uznané náklady projektu (čl. 16), zejména:
̶

Zásady 3E, podloženy doklady a směřují pouze k řešení.
̶

Zákaz plnění mezi příjemci navzájem.
̶

Matematický výpočet pro náklady na konkrétní výsledek.
̶

Povinnost postupovat dle ZVZ.
̶

Každý náklad je rozdělen v příslušném poměru dle míry podpory.

• Jednotlivé kategorie (čl. 17) – rozvedení zákonné kategorizace.
• Možnosti změn (čl. 18) – odkaz na změnové řízení.
• Kontroly a hodnocení (čl. 19) – povinnosti dle § 13 ZPVV,
odkazy na hodnotící a kontrolní procesy.

Závěrečná ustanovení (čl. 20 až 22)
• Spory smluvních stran (čl. 20) – rozhodovány zpravidla
soudem.

• Obecný odkaz na změnová řízení (čl. 21).
• Ukončení platnosti smlouvy (čl. 22) – 3 roky po ukončení
řešení, odstoupení či výpovědí.

Realizace projektů

Realizace projektů
• Všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem
jako podpora na řešení projektu výzkumu a vývoje mají
charakter účelově určených finančních prostředků.
• Uznané náklady musí být:
̶

Vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně
souviset s řešením projektu.
̶

Způsobilými náklady.
̶

Prokazatelně zaplaceny příjemcem v maximálně době splatnosti
do 30 dnů (tato podmínka se nevztahuje na vyúčtování odpisů),
bez ohledu
na dobu splatnosti stanovenou mezi příjemcem a dodavatelem.
̶

Doloženy průkaznými doklady.
̶

Přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým).
̶

Vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti - 3E.

Realizace projektů

• Způsobilé náklady se vykazují položkách:
̶

Osobní náklady
̶

Investice
̶

Náklady na subdodávky
̶

Ostatní přímé náklady
̶

Ostatní nepřímé náklady

Realizace projektů - osobní náklady
Mzdy, platy, DPČ, DPP

• Odměny
̶

̶

̶
̶

•
•
•
•
•

Jen pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci podle zákona
262/2006 Sb., zákoník práce a podílí se na řešení předmětného
projektu, a nepřevyšují maximální roční součet dvou
měsíčních platů.
platný vnitřní předpis (podle něhož je prokazatelně postupováno
u všech zaměstnanců společnosti).
Může být sjednáno v rámci DPČ.
Nemohou být vypláceny samostatně.

Osobní ohodnocení
Náhrady
OSVČ
Příplatky (např. riziko)
Povinné odvody a platby

Realizace projektů - subdodávky
Náklady na subdodávky
• Představují náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu,
tj. přenesení části výzkumné činnosti projektu na dodavatele.

• Dodavatelem subdodávek nesmí být člen řešitelského týmu ani jiný
zaměstnanec příjemce nebo osoba spojená (ve smyslu § 23 odst. 7
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) s příjemcem.
• Jsou omezeny 20% z celkových uznaných nákladů všech účastníků
projektu za celou dobu řešení, např. dotazníkové šetření, testování,
laboratorní práce, analýzy, kompletace ve speciálním prostředí,
testování funkčního vzorku …
Na tyto náklady již nelze uplatnit odpočet ze základu daně dle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabyla účinnosti
dne 1. 1. 2014 (odpočet na smluvní výzkum).

Realizace projektů - ostatní přímé náklady
Ostatní přímé náklady zahrnují:
• Náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, která jsou výsledkem projektu
(zejména související poplatky, překlady, rešerše, náklady na patentového zástupce)
a náklady na ochranu již vznesených práv k duševnímu vlastnictví potřebného k řešení
projektu.

• Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou
materiál, zásoby, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek.

• Náklady na provoz, opravy a údržbu DHM a DNM využívaného při řešení projektu,
a to ve výši odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití.

• Část odpisů DHM a DNM ve výši odpovídající délce období a podílu předpokládaného
užití tohoto majetku pro řešení projektu, který nebyl pořízen z veřejných prostředků
a není zahrnut do kategorie investice tohoto projektu.

• Cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (náklady na pracovní
pobyty, konferenční poplatky), a s tím spojené cestovní náhrady podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přičemž musí být prokazatelný přínos cesty pro řešení
projektu, tj. zejména je naplněna podmínka aktivní účasti na pracovní cestě,
anebo pracovní cesta je již deklarována ve schváleném návrhu projektu.

• Stipendia uvedená v § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.

Za podmínek existence vnitřního předpisu, prokázání prvotními účetními doklady,
bez započtení zisku a dodržení všech principů uvedených v této části, lze uznat
rovněž plnění mezi organizačními složkami příjemce (tzv. vnitrofaktury).

Realizace projektů - nepřímé náklady
Vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, resp. pouze jejich část určená podle
některé z následujících metod.
Např. administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál
a infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích.

Nepřímé náklady se musí vztahovat k projektu a musí být vykazovány
v souladu s:
•

metodou vykazování skutečných nepřímých nákladů, tzv. metodou „full cost“,
kdy organizace má již existující systém a vnitřní předpis, na jejichž základě
přiřazuje jednotlivé nepřímé náklady danému projektu, takto vykázané
nepřímé náklady musí být podloženy patřičnými účetními doklady
a výše nepřímých nákladů není limitována;
nebo

•

metodou vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby,
tzv. metodou „flat rate“, do výše 20% ze součtu skutečně vykázaných osobních
nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce, kdy takto
vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat patřičnými účetními doklady.

Co je v přímých nemůže být v nepřímých a naopak!

Realizace projektů - 3E
Hospodárnost (Economy)
• Příjemce postupuje hospodárně v případě, že minimalizuje náklady bez ztráty
kvality výstupů/výsledků/cílů.
̶
Hodnocení probíhá na vstupu a v průběhu.
Účelnost (Efficiency)
• Řešení projektů lze považovat za účelné dosahuje-li výstupů/výsledků, jejichž
prostřednictvím naplňuje cíle programu.
̶
Hodnocení probíhá po celou dobu řešení.
Efektivnost (Effectiveness)
• Příjemce postupuje efektivně v případě, že nalezne optimální vztah mezi
“vstupy” a “výstupy”.
• Princip efektivnosti je dosažení nejlepšího vztahu mezi použitými zdroji
a dosaženými výstupy.
• Dosažení požadovaného výstupu při minimalizaci nákladů.
• Dosažení maximálního účinku při předem daných nákladech.
̶
Hodnocení probíhá po celou dobu řešení, u menších projektů zejména
na závěr.

Realizace projektů
Můžeme vyplatit odměny členům řešitelského týmu? ANO v
případě, že:
●
●

●
●

Existuje platný vnitřní předpis (podle něhož je prokazatelně
postupováno u všech zaměstnanců společnosti).
Pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci podle zákona 262/2006 Sb.
Nepřevyšují maximální roční součet dvou měsíčních platů.
V poměru k velikosti úvazku.

Můžeme z projektu zaplatit “to” či “ono”?
●

Je-li náklad nutný k dosažení cíle, výsledku, výstupu a pořízen v
souladu s 3E.

Kam účtovat služby?
●

Dle skutečné povahy služby
̶
Subdodávky
̶
Ostatní přímé náklady

Realizace projektů
Neplánovaný výsledek projektu - Je podporován programem
či ne?
●

Uvedení do průběžné zprávy na samostatném dokumentu (příloze).

Nejsme schopni dodržet termíny
●

V případě, že je problematika řešena včas je možná úprava
závazných parametrů.

Vklad podniku do projektu bude nižší než bylo plánováno
●
●

POZOR - musí být komunikováno mezi partnery
Je nutné udržet míru podpory za projektu.

Prosincové mzdy
●

Náklady spojené se mzdami a platy je možné vyplatit v lednu
následujícího roku z prostředků roku předcházejícího.

Děkujeme za pozornost
www.tacr.cz

