Program DELTA 2

3. veřejná soutěž

CHECKLIST
NASTUDOVAT Zadávací dokumentaci, Přílohu č. 1 - Specifické podmínky
jednotlivých zahraničních organizací, Přílohu č. 2 – Hodnoticí proces, Cíle
NPOV, Všeobecné podmínky a další dokumenty spojené s vyhlášením veřejné
soutěže

ZALOŽIT NÁVRH PROJEKTU V ISTA, při vyplňování návrhu projektu
doporučujeme postupovat dle kapitol seřazených v ISTA (některé mají
návaznost na další kapitoly např. bez uchazečů nelze vyplnit finance)

PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVAT věcné správnosti návrhu projektu během
vyplňování návrhu projektu v ISTA ( X ! ✓ )

KDYŽ NĚCO NEVÍM, podívám se do Zadávací dokumentace či dalších
dokumentů nebo do často kladených dotazů, pokud nenajdu odpověď využiji
Helpdesk nebo využiji záznamy a prezentace z webinářů. Při vyplňování
návrhu projektu využiji nápovědy přímo v ISTA.
OVĚŘIT ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK ve Veřejném rejstříku
(ÚZ za roky 2017, 2018, 2019)

ZAJISTIT účast zahraničního partnera na projektu, dle podmínek v kapitole 3.2
Zadávací dokumentace a Přílohy č. 1 - Specifické podmínky jednotlivých
zahraničních organizací

DOLOŽIT PŘÍLOHY NÁVRHU PROJEKTU
Common proposal, dle kapitoly 3.3 Zadávací dokumentace
k výsledku druhu NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní
správy, do jehož kompetence daná problematika spadá - Formulář pro druh
výsledku NmetS
k výsledku druhu P – patent - patentovou rešerši

ZASLAT
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant - zasílá každý
uchazeč (hlavní uchazeč/další účastník) ze své datové schránky do 14. 7. 2021
(23:59:59 hod.)
Čestné prohlášení o složení konsorcia - zasílá hlavní uchazeč spolupracující se
zahraničními partnery následujících zemí/zahraničních organizací: Brazilská
federativní republika (zahraniční organizace EMBRAPII a SENAI), Korejská
republika (zahraniční organizace KIAT a KETEP), Vietnamská socialistická
republika (zahraniční organizace MOST) a čínská provincie Ťiang-su (zahraniční
organizace JSTD), ze své datové schránky do 14. 7. 2021 (23:59:59 hod.)

PODAT NÁVRH PROJEKTU V ISTA
tuto možnost má pouze vlastník projektu do 14. 7. 2021 (16:29:59 hod.)

VYGENEROVAT A ZASLAT Potvrzení podání elektronického návrhu projektu z ISTA
– zasílá hlavní uchazeč ze své datové schránky do 14. 7. 2021 (23:59:59 hod.)

Checklist slouží pouze jako ilustrativní přehled činností nutných k řádnému podání návrhu projektu,
nejedná se o závazný dokument, který by byl součástí zadávací dokumentace.

