
SG I_Příloha č. 9: Obsah předběžné žádosti o podporu 

Pro založení nové žádosti o podporu vyplní žadatelé v MS2014+ následující údaje: 

1. Identifikace operace 
Žadatel uvede zkrácený název projektu, způsob jednání, práva uživatelům a následně 
i podání žádosti o podporu. 

2. Projekt – popis projektu 
Žadatel uvede stručný popis projektu, ve kterém popíše předmět projektového záměru, 
ze kterého bude zřejmé zaměření, aktivity, realizační tým a cíle a přínosy projektu. 
Dále popíše harmonogram projektu (termíny zahájení a ukončení projektu), stupeň 
připravenosti projektu a seznam nákladů.  

3. Specifické cíle 
Žadatel vyplní specifické cíle dle nabízené volby číselníku a uvede % podíl. 

4. Horizontální principy 
Žadatel vyplní specifické cíle dle nabízené volby číselníku a uvede % podíl. 

5. Umístění projektu 
Žadatel vyplní umístění projektu v záložkách „Místo realizace“ a „Dopad projektu“ 
do úrovně obce. 

6. Cílová skupina 
Žadatel uvede cílové skupiny (kategorie podniků), na které je projekt zaměřen 
(mikropodniky, malé a střední podniky, velké podniky). 

7. Žadatel a další subjekty projektu 
Žadatel uvede veškeré podstatné informace o subjektu, včetně názvu a velikosti podniku 
(malý, střední nebo velký podnik). V případě více subjektů žadatel vybere hlavního 
příjemce. Po zadání IČ žadatele a po odkliknutí tlačítka Validace se načtou veškeré údaje 
o subjektu z RES. Dále žadatel doplní počet zaměstnanců, roční obrat, „DIČ/ VAT ID“ 
a ze seznamu vybere „Typ plátce DPH“.  

8. Adresy subjektu 
Žadatel vyplní Adresu místa realizace projektu, a to až do úrovně čísla 
popisného/orientačního. 

9. Osoby subjektu 
Žadatel vyplní kontaktní osoby a statutárního zástupce za žadatele. 

10. Etapy projektu 
Žadatel uveden etapy projektu. 

11. Financování 
Žadatel uveden výši celkových nákladů projektu a výši dotace. 

12. Čestná prohlášení 
Žadatel potvrdí a následně podepíše čestná prohlášení dle vzorů MS2014+. 

13. Plná moc 
V případě podpisu předběžné žádosti o podporu jinou osobou než je statutární orgán 
žadatele, musí být doložena plná moc s pověřením k podpisu a podání předběžné žádosti 
o podporu dle závazného vzoru.  


