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Příloha č. 3 

Orientační harmonogram administrace projektů jak ve fázi 1 (předložení na město) 
a ve fázi 2 (předložení na CRR) 

Orientační harmonogram uvádí jednotlivé kroky administrace projektové žádosti. V případě, že je 
žadatel vyzván k doplnění nebo opravě žádosti, běh uvedených lhůt se přerušuje. 

Tabulka Orientační harmonogram administrace projektů 

 Max. počet pracovních 
dnů od ukončení 

předchozí činnosti 

Počet pracovních dnů 
od předložení projektu 

na město/* 

Příjem projektů na Statutárním městě 
Olomouc 

Výzva zahájena dne 30.11.2011  

Posouzení přijatelnosti projektů 2 2 

Kontrola formálních náležitostí 2 4 

Hodnocení žádosti 5* 6 

Schválení žádosti Řídícím výborem IPRM  10* 16 

Schválení žádosti Radou města Olomouce 5 21 

Zaslání oznámení o zařazení projektu 1 nepočítá se do celkové 
lhůty 

Vystavení a zaslání potvrzení o výběru 
projektu 

1 22 

Předložení žádosti na CRR /** 20** 42 

 
Max. počet pracovních 

dnů od ukončení 
předchozí činnosti 

Počet pracovních dnů 
od předložení projektu 

na CRR/* 

Příjem projektů na CRR 
Od 1. dne příjmu žádosti o podporu na CRR, 

vyhlášeného ve výzvě ŘO IOP, probíhá kontinuální 
příjem do vyčerpání alokace pro tuto výzvu 

Posouzení přijatelnosti projektů1 5 5 

Kontrola formálních náležitostí 2 7 

                                                      
1 CRR žadateli u projektů na regeneraci bytových domů do 5 pracovních dní od posouzení přijatelnosti 
zašle potvrzení o způsobilosti projektu. 
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Ex-ante analýza rizik 5 12 

Kontroly ex-ante 10 22 

Oznámení výsledků kontrol projektů ŘO IOP 10 32 

Schválení projektů ředitelkou ŘO IOP 5 37 

Zaslání Oznámení žadatelům 5 
nepočítá se do celkové 

lhůty 

Vydání Registračních listů (RL) 2 39 

Odeslání RL a návrhu Podmínek Rozhodnutí 3 42 

Lhůta pro vyjádření žadatele k RL a návrhu 
Podmínek 

10 52 

Vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu a strukturálních 
fondů EU („Rozhodnutí ministra“)          

5 pracovních dní od 
schválení projektů 

42 

Vydání  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(„Rozhodnutí“) 

3 měsíce od schválení 
projektů (orientačně 60 

prac. dní) 
97 

Zaslání zkompletovaného Rozhodnutí s 
Podmínkami 

10 107 

/* Předpokládá se, že lhůty budou efektivně kráceny. 

/** Je odpovědností žadatele, kdy předloží projekt schválený městem na CRR 

 


