
 

 

Protokol z formálního hodnocení Žádosti o podporu z programu INO:EX 

Název programu INO:EX, výzva 2022 – INO / EX (nehodící se smažte) 

Název Žadatele  

IČO  

Žádost obdržena dne, hod., min.  

 

Formální kontrola 

 Ano/ Ne  

1. Doručení Žádosti    

Byla Žádost předložena dle podmínek Výzvy se všemi přílohami, tj.:  

- obsahuje řádně vyplněnou žádost INO:EX Ano / Ne 

- obsahuje řádně vyplněné ČP (příloha 1) Ano / Ne 

- obsahuje přílohu harmonogram a výstupy (příloha 2) Ano / Ne 

- obsahuje přílohu obchodní plán (příloha č. 3) Ano / Ne 

- je příloha 2 řádně vyplněná, tj.: 

    - obsahuje datum zahájení a ukončení realizace Ano / Ne 

    - obsahuje výstupy projektu Ano / Ne 

    - obsahuje harmonogram (etapy) Ano / Ne 

    - obsahuje částku požadované podpory Ano / Ne 

    - obsahuje položkový rozpočet Ano / Ne 

- nepřekračuje doba realizace nejzazší povolený termín Ano / Ne 

- pokud žadatel získal podporu ve výzvě 2021, má již projekt(y) dokončené a vypořádané Ano / Ne 

Bylo čestné prohlášení podepsáno oprávněnou osobou? Ano / Ne  



 

 

Žadatel dosud nemá v aktuální výzvě schválený projekt stejného typu (INO/EX) jako je posuzovaný 

projekt. 

Ano / Ne  

Na sdíleném disku je nahraný akviziční dotazník vyplněný pro firmu žadatele Ano / Ne  

2. Kontrola uvedených údajů  Komentář 

Jsou identifikační údaje Žadatele v Žádosti uvedeny správně v souladu s příslušným rejstříkem 

(Obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) 

Ano / Ne  

Uvedl Žadatel správně, zda je či není plátcem DPH? Ano / Ne  

Má Žadatel volný limit pro podporu de minimis? Ano / Ne  

Jsou splněny níže uvedené položky ČP, tj. žadatel:  

- je oprávněn k podnikání na území České republiky Ano / Ne  

- má sídlo nebo provozovnu ve Středočeském kraji Ano / Ne  

- není proti Žadateli podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, ani zamítnut návrh 

na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku 

Ano / Ne  

- není v úpadku či v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek nesmí být řešen 

v insolvenčním řízení 

Ano / Ne  

- není na Žadatele vydán inkasní příkaz po předchozím rozhodnutí Komise prohlašující, že 

poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem 

Ano / Ne  

Činí výše požadované podpory minimálně 50.000 Kč a maximálně 200.000 (EX) / 500.000 Kč 

(INO)? 

Ano / Ne  

Činí míra požadované podpory maximálně 65 % uznatelných nákladů? Ano / Ne  

 

 

Výsledek kontroly formální způsobilosti 

Vyhověl: Ano / Ne Nevyhověl (důvod): 



 

 

Komentář hodnotitelů: 

 

Jméno hodnotitele 1:  
Jaroslava Wiedermannová 

Podpis garanta formálního hodnocení (elektronický) 

Jméno hodnotitele 2: 
Pavlína Čapková 

        

 


