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SOUHRN ZMĚN A DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE OP ST 

K DATU PUBLIKACE VÝZEV 1,2,3/2022 – STRATEGICKÉ 

PROJEKTY - 30. 11. 2022 

PRŽAP OP ST 

- Text PrŽaP OP ST  

o Seznam změn je uveden na str. 5 PrŽaP OP ST Verze 2.0. 

- Příloha č. 2 – Postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance pracovníky podílející se na realizaci 

projektů OP ST 

o Seznam změn je uveden na titulní straně přílohy. 

- Příloha č. 3 - Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu  

o Seznam změn je uveden na titulní straně přílohy. 

Výzva 

- Výzva 

o Kapitola 3.1 Alokace 

 Doplnění formulace „maximální celková podpora z prostředků EU (formální úprava). 

o Kapitola 3.2 (Tabulka 1) míra podpory u projektů bez veřejné podpory z FST / státního 

rozpočtu 

 Doplnění informace, že se tabulka týká i partnerů s finančním příspěvkem 

(metodické upřesnění). 

 Doplnění způsobilých subjektů o další výzkumné organizace zapsané v Seznamu 

výzkumných organizací (metodické upřesnění). 

o  Kapitola 3.3 Způsob financování 

 Doplnění způsobilých subjektů pro financování ex-ante o další výzkumné 

organizace zapsané v Seznamu výzkumných organizací (metodické upřesnění). 

o Kapitola 10 Dokumenty předkládané žadatelem 

 Doplněna formulace, že Fond může žadatele požádat o dodání dodatečných 

dokladů a dokumentace i po dobu životnosti projektu (metodické zpřesnění). 

o Kapitola 10.1 Dokumenty předkládané k podání žádosti 

 Úprava požadavků na předkládanou dokumentaci v případě, že charakter aktivit 

projektu odpovídá písmenu (i) kapitoly 5 výzvy (obnova území) (metodická změna). 
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 Úprava požadavků na předkládanou dokumentaci v případě, že je projekt zcela 

nebo částečně realizován v území vyžadující sanace a rekultivace území dotčeného 

těžbou ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, 

ve znění pozdějších předpisů (Horní zákon) (metodická změna). 

 Úprava požadavků na předkládanou dokumentaci v případě, že realizace projektu 

bude probíhat v lokalitách, které jsou vedeny v Systému evidence kontaminovaných 

míst (SEKM) (metodické zpřesnění).     

 Přesunutí požadavku předkládání podkladů pro případy, že je uplatněna podpora 

na nákup pozemku nebo jiné nemovitosti z fáze „k podání žádosti“ do fáze „pro 

vydání právního aktu“. 

o Kapitola 12 – Přílohy 

 Doplnění přílohy „Mapové podklady pro vymezení území dotčeného těžbou a 

souvisejícím průmyslem“ – vyplývá ze změn kapitoly 10.1  

- Příloha č. 1 - Závazná osnova studie proveditelnosti a logického rámce 

- Příloha č. 6 – Kumulativní rozpočet projektu 

o Opraveny nefunkční vzorce a doplnění dílčích vysvětlivek. 

o Doplněna možnost volby míry paušálu (3 %, 5 % nebo 7 %). 

o Tabulky jednotlivých (pod)kategorií doplněny o sloupec „Přiřazení subjektu: žadatel, anebo 

název partnera s finančním příspěvkem“. 

o Doplněna možnost editovatelnosti průměrného úvazku členů hlavního administrativního 

týmu, přičemž maximální hodnota týkající se hlavního manažera projektu je 1. 

o Odstranění sazby zákonných odvodů u DPP. 

- Příloha č. 11 - Výběr operací strategického významu 

o Seznam změn je uveden na titulní straně přílohy. 

 

Publikace dokumentu Informace a tipy pro žadatele ve věci vytvoření a úpravy žádosti o podporu v IS 

KP21+ na stránkách www.opst.cz  

 

Upozornění: v souladu s kapitolou 3.6 výzvy (veřejná podpora) jsou nositelé strategických projektů 

instruováno, aby na obrazovce „Veřejná podpora“ v systému IS KP21+ vybrali kombinaci „OPST – 

Strategické projekty“. V průběhu administrace žádosti budou žadatelé vyzváni a instruováni k úpravě 

kombinace dle určení skutečného režimu veřejné podpory. 

http://www.opst.cz/

