
Popis jednotlivých polí sestavy 

 

Číslo a název programu 

Zobrazí se číslo a název operačního programu, z kterého je projekt spolufinancován. 

 

Číslo prioritní osy 

Zobrazí se číslo prioritní osy operačního programu. 

 

Číslo oblasti podpory 

Zobrazí se číslo oblasti podpory operačního programu. 

 

Číslo projektu 

Zobrazí se registrační číslo projektu. 

 

Název projektu 

Zobrazí se oficiální název projektu, který je uvedený v projektové žádosti. 

 

Popis projektu 

Zobrazí se stručný popis projektu (záměr, cíl, realizované aktivity projektu). 

 

Žadatel 

Označení žadatele – příjemce podpory. 

 

IČ žadatele 

Zobrazí se IČ žadatele. 

 

Hosp.právní forma 

Zobrazí se právní forma žadatele. 

 

Hosp.právní forma - skupina 

Zobrazí se, do jaké skupiny právní formy žadatel spadá. 

 

Stav projektu 

Zobrazí se, v jakém stavu/v jaké fázi se projekt nachází. Jednotlivé stavy jsou popsány níže: 
 

P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou – Řídící orgán operačního programu 

vydal a schválil (podpisem) Rozhodnutí/Smlouvu o poskytnutí dotace. Rozhodnutí/Smlouva je 

oboustranně podepsána. Z žadatele o podporu se stává příjemce. 

 

P45 Projekt v realizaci - Projekt je realizován nebo je obnovena realizace; týká se pouze projektu, 

kterému bylo schváleno financování. 

 

P5 Realizace projektu ukončena - Všechny aktivity v rámci projektu byly ukončeny (nebo byly po 

pozastavení ukončeny) a příjemce předložil řídícímu orgánu operačního programu Závěrečnou zprávu 

o realizaci projektu a Žádost o platbu. 

 

P6 Financování projektu ukončeno - Poslední Žádost o platbu byla autorizována řídícím orgánem 

operačního programu a příslušná částka proplacena příjemci. 

 

P7 Výdaje projektu certifikovány - Veškeré způsobilé výdaje projektu byly certifikovány Platebním 

a certifikačním orgánem.  

 



P8 Projekt finálně uzavřen - U projektu byly vypořádány veškeré závazky (spojené s kontrolou ex-

post zahrnující kontrolu udržitelnosti výstupů projektu) vyplývající z Rozhodnutí/Smlouvy o 

poskytnutí dotace. 

 

Datum podpisu smlouvy/rozhodnutí 

Zobrazí se datum podpisu Rozhodnutí/Smlouvy o financování projektu. 

 

Adresa žadatele 

Zobrazí se adresa sídla žadatele. 

 

Kraj žadatele - kód 

Zobrazí se kód kraje, ve kterém žadatel sídlí.  

 

Kraj žadatele - název 

Zobrazí se název kraje, ve kterém žadatel sídlí.  

 

Obec žadatele - kód 

Zobrazí se kód obce, ve které žadatel sídlí. 

 

Obec žadatele – název 

Zobrazí se název obce, ve které žadatel sídlí. 

 

Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace (celkové zdroje) 

Výše celkových zdrojů/výdajů projektu uvedených v Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí 

dotace, resp. se jedná o schválený rozpočet projektu.  

 

Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace (veřejné prostředky celkem) 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z veřejných zdrojů (např. EU fondy, státní rozpočet, 

státní fond) vymezených v Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace (EU zdroje) 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z fondů EU uvedených v Rozhodnutí/Smlouvě o 

poskytnutí dotace. 

 

Proplacené prostředky příjemcům - vyúčtované (veřejné prostředky celkem) 

Řídícím orgánem operačního programu vyúčtované a proplacené veřejné prostředky (např. 

EU fondy, státní rozpočet, státní fond) příjemcům podpory.    

 

Proplacené prostředky příjemcům - vyúčtované (EU zdroje) 

Řídícím orgánem operačního programu vyúčtované a proplacené finanční prostředky z fondů 

EU příjemcům podpory. 

 

Certifikované prostředky (veřejné prostředky celkem) 

Certifikací se rozumí potvrzení správnosti údajů o vynaložených výdajích v souladu 

s předpisy EU a předpisy ČR, předložených řídícími orgány operačních programů Platebnímu 

a certifikačnímu orgánu.  

 

Certifikované prostředky (EU zdroje) 

Certifikací se rozumí potvrzení správnosti údajů o vynaložených výdajích ze zdrojů EU 

v souladu s předpisy EU a předpisy ČR, předložených řídícími orgány operačních programů 



Platebnímu a certifikačnímu orgánu. Výsledkem certifikace je zpracování a zaslání certifikátu 

o vynaložených výdajích spolu s výkazem výdajů a s žádostí o platbu Platebním a 

certifikačním orgánem Evropské komisi.   

 

Kód NUTS 

Zobrazí se kód obce, ve které byl projekt realizován. 

 

Název NUTS 

Zobrazí se název obce, ve které byl projekt realizován. 

 

Pořadí v rámci projektu (filtr) 

Projekt může zasahovat na více míst realizace (území obce). V tomto sloupci je nastaven filtr 

pro zobrazení 1. místa realizace, aby každý projekt mohl být zobrazen pouze jednou.  

 

Počet míst realizace 

Počet míst/počet obcí, ve kterých byl realizován projekt. 

 

Prostředky/zdroje jsou uvedeny v korunách.  


