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Informace ke změnám indikátorů 

v rámci výzvy č. 24 k předkládání žádostí o podporu 

 

Výzva č. 24 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe 

k předkládání žádostí o podporu operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) 

vymezuje požadavky pro žadatele na stanovení hodnoty indikátoru 2 22 10 Počet produktů 

uplatněných na trhu a využívaných uživateli veřejných služeb zajišťovaných nebo 

poskytovaných samosprávou hl. m. Prahy ve vztahu k indikátoru 2 22 02 Počet úspěšně 

ověřených aktivit/konceptů. Konkrétně výzva uvádí, že „žadatel musí v žádosti o podporu 

stanovit cílovou hodnotu indikátoru 2 22 10 minimálně ve výši 50 % cílové hodnoty indikátoru 

2 22 02. ŘO tímto upozorňuje žadatele, že tento požadavek je aplikován na celé období 

realizace a udržitelnosti projektu a bude uveden ve Smlouvě o financování. 

V případech, kdy příjemce v průběhu první fáze realizace projektu či při přechodu mezi fázemi 

dojde k závěru, že do 2. fáze realizace projektu Příprava komercializace má potenciál postoupit 

či postupuje více ověřovaných konceptů, než je stanoven výstupový indikátor 2 22 02, je 

příjemce povinen tuto skutečnost oznámit Řídicímu orgánu. V těchto případech musí žadatel 

předložit ŘO žádost o podstatnou změnu s důkladným a relevantním odůvodněním. Po 

schválení této žádosti dojde k uzavření dodatku ke konkrétní Smlouvě o financování. Náklady 

na ty aktivity, které převyšují původní hodnotu indikátoru 2 22 02 Počet úspěšně ověřených 

aktivit/konceptů, se po uzavření dodatku stávají uznatelnými. Postup pro podání změny se řídí 

kapitolou 11.5.2. Podstatné změny projektu Pravidel pro žadatele a příjemce. 

V návaznosti na tuto skutečnost dojde zároveň k úpravě indikátoru 2 22 10 Počet produktů 

uplatněných na trhu a využívaných uživateli veřejných služeb zajišťovaných nebo 

poskytovaných samosprávou hl. m. Prahy při dodržení výše uvedeného požadavku výzvy. 
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