Návod pro stažení a vyplnění formulářů EDS – program
ev. č. 127 550 Modernizace plavidel, 5. kolo výzvy
1. Vytvořte ve svém počítači složku/soubor s názvem projektu, na který budete
žádat dotaci.
2. Do vytvořené složky/souboru stáhněte z webu www.opd.cz komprimovaný
soubor podle podprogramu (Podprogram 1 – soubor 127D55200,
Podprogram 2 – soubor 127D55300, Podprogram 3 – soubor 127D55400.
3. Dekomprimujte požadovaný soubor do Vámi vytvořené složky (bod 1).
4. Otevřete složku a soubor EDSFrm.exe a vyplňte formulář v jednotlivých
záložkách podle projektové žádosti.
5. Záložky obsahují:
i.

Identifikační údaje

ii.

Účastník


iii.

Termíny


iv.

vi.

ke všem nabízeným termínům musí být přiřazeno datum
(vypsat) a závaznost ukončení „MAX“(z číselníku)

Cíl


v.

právní forma – fyzické osoby vyberou možnost „zatím
neurčeno“ a svou právní formu specifikují v záložce
„poznámky a komentáře“

lze vyplnit dle Benefit7

Indikátory


kompletní vyplnění indikátorů dle programové dokumentace
ev. č. 127 550 Modernizace plavidel, resp. dle jednotlivých
podprogramů, viz Příloha č. 2 z http://www.opd.cz/cz/plavidla



datum cílové hodnoty představuje datum ukončení projektu
(viz Benefit7), včetně vydání lodního osvědčení

Parametry


vyplnění dle jednotlivých podprogramů

Podprogram 1

Podprogram 2

Podprogram 3

Lodní pohonná jednotka do 310 kW
Lodní pohonná jednotka od 310 kW
Lodní nízkoemisní pomocná jednotka
Stohovací odlehčené kryty v m2
Zvýšení jícnu v m2
Přepravní rám
Příďové dokormidlovací zařízení
Výměna obšívky v m2
Ocelová podlaha v m2
Radarové zařízení
Autopilot

5 500 tis. Kč
8 500 tis. Kč
750 tis. Kč
5 tis. Kč
30 tis. Kč
1 000 tis. Kč
3 600 tis. Kč
16 tis. Kč
5 tis. Kč
500 tis. Kč
250 tis. Kč

vii.

viii.

Bilance


číselný kód 6115 – celkové (i nezpůsobilé) náklady/výdaje
projektu;



číselný kód 6570 – účast státního rozpočtu ČR;



číselný kód 6574 – účast fondu ERDF;



číselný kód 6670 – vlastní zdroje účastníka (způsobilé
náklady/výdaje projektu.

Poznámky a komentáře


lze vyplnit důležitá data, která
předdefinovaných položek formuláře

nelze

zadat

v rámci

6. Je potřebné řádně vyplnit všechny záložky zobrazeného formuláře, výsledek
čtyřikrát vytisknout (tyto výtisky budou součástí 4 pare tištěné verze žádosti) a
uložit do vytvořené složky s názvem žádosti (viz bod 1. výše).
7. Po uložení do složky s názvem žádosti je potřebné tuto složku zkomprimovat
do formátu „zip“ a výslednou zkomprimovanou složku odeslat na:
plavidla@opd.cz .

