Úroveň strategie - koncepční část
Příprava a podání žádosti - koncepční část

Hodnocení koncepční části

Realizace

Oznámení o
vyřazení z
hodnocení

IS KP

Z1

Zpřístupnění žádosti v nové
verzi k úpravám v IS KP

Rozpracována

IU1

IP1

IN1

ISg vrácena k
přepracování

ISg zaregistrována

ISg zamítnuta

Z2

IP2

IU2

Finalizována

Schválena
koncepční část ISg

ISg pozastavena

Probíhá hodnocení programových rámců, po vydání AD na
1. programovém rámci probíhá automaticky přechod do
vydán 1. AD
Z3

IP3

IP4

IP5

Vydán 1. AD

ISg schválena/v
realizaci

Realizace ISg
ukončena

Podepsána

automaticky

Podána

Předčasné
ukončení ISg ze
strany nositele

IN2a
Předčasné
ukončení ISg ze
strany MMR - ORP

Kdykoliv od 1. zaregistrování
koncepční části požadováno finální potvrzení
ORP před ukončením (nositel
v IS KP vyjádří zájem ukončit
strategii), ORP v CSSF potvrdí

Úroveň programových rámců
Příprava programového rámce 1-n

Hodnocení programového rámce 1-n

Realizace programového rámce 1-n

Tvrdá podmínka podávání žádostí o
programové rámce možné
až po schválení koncepční
části (v krizové variantě
vypnutí podmínky)

Tvrdá podmínka
- rozpracování
programového
rámce možné až
po zaregistrování
koncepční části

IS KP

Z1

CU1

CP1

CN1

Rozpracován

PR vrácen k
přepracování

PR zaregistrován

PR neschválen

Z2

CP2

CU2

Finalizován

PR schválen

PR pozastaven

Z3

CP3

CP4

CP5

Podepsán

Vydán AD

PR v realizaci

Realizace PR
ukončena

Z4
Podán

CN2b

CN2a

Rozhodnutí
nositele
nerealizovat PR

Rozhodnutí ŘO
nerealizovat PR

Projektová úroveň
Příprava a vyhlášení výzvy

Zjednodušený životní cyklus projektu

Z4

IN2b

Příprava, hodnocení a realizace programového rámce

Příprava, hodnocení a realizace koncepční části

Schvalování PR

Příprava žádosti o podporu
Tvrdá podmínka založení žádosti o
podporu na projekt je
možné až po vydání
AD programového
rámce (neplatí
v případě
implementačního
modelu OPZ+)

Výzva OP

Příprava žádosti o
podporu
(projektu)

Odstoupení
žadatele

Hodnocení a výběr projektu

Vracení žádosti k
doplnění

Žádost vyřazena
z hodnocení

Zaregistrování
žádosti o podporu

Hodnocení a výběr
žádosti o podporu

Ukončení žádosti
ze strany ŘO
(žadatel
nekomunikuje)

Realizace projektu a udržitelnost

Pozastavení
realizace projektů

Uzavření právního
aktu

Realizace projektu

Ukončení projektu

Předčasné
ukončení realizace
projektu ze strany
příjemce

Předčasné
ukončení realizace
projektu ze strany
ŘO

Ukončení doby
udržitelnosti
projektu

