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ÚVOD
Aplikace eCBA Server 1.0 slouží pro zdůvodnění projektu a standardizované elektronické vyhodnocení
finančních a socio-ekonomických aspektů projektových žádostí ucházejících se o podporu z prostředků
ROP Jihovýchod v programovacím období 2007-2013. Výstup z aplikace plně nahrazuje studii
proveditelnosti v rozsahu vyžadovaném při implementaci ROP JV a analýzu nákladů a výnosů (CBA).
Aplikace je plně v souladu s čl. 55 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, Pracovním dokumentem č. 4
Evropské komise „Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů“ (vydaném Generálním
ředitelstvím pro regionální politiku), Metodickou příručkou pro projekty vytvářející příjmy (vydané
MMR, NOK 2011, verze 2 – v současnosti zapracován přístup dle Pracovního dokumentu č.4 EK),
Metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a
Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 a Pravidly způsobilých výdajů pro programy
spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013.
Držitelem autorských práv k aplikaci je společnost eCBA s.r.o. (www.ecba.cz). Aplikace může být
použita pouze za účelem podání projektové žádosti pro ROP Jihovýchod.
Systémové požadavky





OS Windows 98 a vyšší, internetový prohlížeč IE 6 a vyšší, Fire Fox 2.0 a vyšší;
minimální rozlišení obrazovky 1280 x 1024;
Adobe Reader (min. od verze 6.0) pro tisk výstupů;
připojení na internet.

Upozornění
Návod k obsluze aplikace eCBA a vzorové příklady jsou zpracovány za účelem usnadnění přípravy
projektové žádosti o podporu z prostředků ROP. Dokumenty byly připraveny společností eCBA s.r.o. a
nemusí vždy plně odrážet stanovisko agentury odpovědné za implementaci programu. Veškeré údaje a
pokyny jsou tedy uvedeny jako informativní a společnost eCBA s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za
případné zamítnutí zpracovávané žádosti.
Struktura aplikace a ovládání
Aplikace je tvořena jednotlivými záložkami, které na sebe logicky navazují. Pro přesun mezi záložkami
používejte tlačítka „Zpět“ a „Pokračovat“, která jsou umístěna v zápatí každé stránky.

Výjimkou je úvodní stránka aplikace, která obsahuje tlačítko „Nový projekt“ pro vytvoření čistého
projektu a tlačítko „Pokračovat“ pro zahájení editace již rozpracovaného projektu (název aktuálně
rozpracovaného projektu je zobrazen vpravo nahoře, pod identifikací uživatele.

Pro rychlý přesun na správu projektů, tvorbu nových projektů, zrušení projektů (tlačítko „Projekty“) a
správu žadatelů, zadávání nových žadatelů (tlačítko „Žadatelé“) je nutné používat funkční lištu
v záhlaví každé záložky (tlačítka zobrazeny oranžově). Dále tato lišta obsahuje tlačítko „Odhlásit“
k odhlášení ze systému.

Pro rychlý přesun mezi jednotlivými záložkami je možné používat tlačítkovou lištu v záhlaví každé
záložky. Všechny záložky prostřednictvím této lišty jsou dostupné pouze u finálně uložených projektů
(viz dále) a jsou zobrazeny modrou barvou. Záložka, na které se právě nacházíte je zobrazena zelenou
barvou. Při přechodu mezi záložkami, při editaci projektu je nezbytné dodržovat logickou posloupnost
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záložek (krok vpřed je možný pouze o 1 záložku, krok zpět o libovolný počet záložek). Záložky mezi
kterými se můžete přesouvat jsou zobrazeny modře, na záložky zobrazeny šedou barvou se nelze
z důvodu logické posloupnosti posunovat. Při prohlížení projektu je možný libovolný přechod mezi
záložkami, vždy ale pouze do místa, které bylo naposledy předmětem úprav (navštíveno v režimu
editace).

Základní údaje = identifikace žadatele a projektu, volba oblasti podpory, harmonogram projektu;
Zdůvodnění = základní údaje projektu;
Konkurence = analýza cílových skupin, konkurence;
Fin. zdraví = rekapitulace finančního zdraví žadatele;
Investice = zadání rozpočtu projektu v realizační fázi;
Provoz = identifikace provozního cash-flow projektu;
Financování = návrh úvěrového financování, výpočet finanční mezery, výpočet výše podpory;
Hodnocení financování = přehled cash-flow projektu, výpočet požadavků na vlastní financování,
výsledkové ukazatele z finanční analýzy pro ROP;
Dopady = zadání předpokládané míry a počtu dopadů spojených s realizací projektu;
Obrázky = možnost vkládání obrázkové přílohy;
Rizika = analýza rizik projektu, eliminace rizik;
Finalizace, tisk = finální uložení projektu, tiskový výstup z projektu (do .pdf).
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1. ECBA - SPRÁVA PROJEKTŮ
Aplikace umožňuje správu více projektů jedním uživatelem. Uživatel (autor projektu) může být na
základě tiskového výstupu identifikován. Aplikace je dostupná vždy k aktuální výzvě ROP Jihovýchod.
Hodnocení projektů v oblastech podpory, které nejsou kryty aktuální výzvou, může mít omezenou
funkčnost. Po zahájení výzvy doporučujeme vždy založit nový projekt (hodnocení). Aplikace není
určena k archivaci dat, v případě nutných systémových změn může v období mezi výzvami dojít
k odstranění rozpracovaných projektů. Po kliknutí na název jednotlivého projektu se projekt otevře
v režimu prohlížení.

Popis symbolů používaných ve Správě projektů
Stav projektu
symbol rozpracovaného projektu, projekt lze dále upravovat
symbol finálně uloženého projektu, projekt nelze dále upravovat
symbol registrovaného projektu ze strany ÚRR, projekt nelze dále upravovat
symbol podpořeného projektu, nelze dále upravovat, lze kopírovat
symbol zamítnutého projektu, nelze dále upravovat, lze kopírovat
symbol vyřazeného projektu, nelze dále upravovat, lze kopírovat
Ostatní používané symboly
Tyto symboly se zobrazují v případě, že je uživateli dovoleno danou akci provést
symbol pro režim prohlížení projektu, v tomto režimu nelze projekt upravovat
symbol pro režim editace projektu, úprava a finální uložení projektu jsou možné
symbol pro vytvoření kopie aktuálního projektu, kopii projektu je možno dále upravovat
symbol pro možnost sdílení projekty s ostatními uživateli (viz. Sdílení projektu)
symbol pro zrušení projektu, opatrně, operace zrušení projektu je nevratná
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1.1 Sdílení projektu
Sdílení projektu umožňuje více uživatelům práci na jednom projektu bez ztráty dat.
Využitím symbolu - je uživateli umožněno sdílení daného projektu s jinými uživateli. Stisknutím
symbolu + je nutno zadat e-mail uživatele, kterému má být projekt zpřístupněn. Poté mohou všichni
uživatelé, kterým je přidělen přístup k projektu, s daným projektem pracovat. Při změně u
kteréhokoliv uživatele je projekt uložen všem uživatelům dle poslední změny.
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2. PARAMETRY PROJEKTU - ZÁLOŽKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Záložka slouží k základní specifikaci projektu. Je nutné vyplnit všechny položky (jinak se zobrazí
chybové hlášení – červeně pod tabulkou). Zadává se název projektu, zvolit příslušný program, prioritní
osu, oblast podpory (v případě dopravní infrastruktury nutno zadat podoblast podpory), typ projektu
(projekt zakládá veřejnou podporu, projekt nezakládá veřejnou podporu a generuje příjmy, projekt
nezakládá veřejnou podporu a negeneruje příjmy) a v poslední řadě se zadává časový harmonogram
realizace projektu (datum zahájení provozu – zahájení fyzické realizace projektu, ukončení projektu –
ukončení fyzické realizace projektu).

Název projektu – zadejte stručný a výstižný název, v souladu s názvem projektu v systému Benefit7,
v případě vytváření kopií hodnocené žádosti pozor na umazání vkládaného textu (kopie).
ROP, prioritní osy, a oblasti podpory - vyberte příslušný program, prioritní osu, oblast a případné i
podoblast podpory, v rámci které budete žádat o podpor. Pozor, výběr oblasti podpory má vliv na
nastavení některých položek v aplikaci, z toho důvodu doporučujeme výběr oblasti podpory provádět
na začátku zpracování a potom již s touto volbou nepracovat (přepínání mezi různými oblastmi
podpory může vést ke ztrátě již vyplněných dat).
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3 ŽADATEL – ZÁLOŽKA ŽADATEL
Druhá záložka slouží k identifikaci žadatele. Zadávání dat je zahajováno výběrem žadatele
prostřednictvím tlačítka „Výběr žadatele a jeho finančního zdraví“ (pod tabulkou žadatel).

Pomocí tlačítka „Výběr žadatele a jeho finančního zdraví“ se zavádí nový žadatel nebo se vybírá
žadatel z dříve uložených dat (symbol „Vybrat žadatele do projektu“). Zadaná data lze editovat
(možnost změny dat), kopírovat nebo zrušit.

Zavedení nového žadatele spočívá v identifikaci žadatele a vyplnění příslušné tabulky pro výpočet
finančního zdraví. Pro jednotlivé právní formy žadatele jsou k dispozici rozdílné zadávací tabulky a
postupy. K vyplnění údajů finančního zdraví žadatele je vždy nutné zadat oficiální název žadatele,
platné IČO, právní formu, způsob vedení účetnictví a poslední uzavřený účetní rok (u některých
právních forem, kde probíhá automatický přenos dat ze systému ARIS MF ČR se uzavřený účetní rok
nezadává). Detailní postup zadávání dat pro vybrané právní formy je uveden dále. Výsledek hodnocení
finančního zdraví - F - indikuje nevhodnost žadatele pro podporu z prostředků programu.

Kraj nebo jeho organizace, právnické osoby se závazkem veřejné služby, právnické osoby s účastí
obce nebo kraje – finanční zdraví se nevyhodnocuje, po zadání identifikačních polí lze přímo použít
volbu „Uložit“ pro uložení žadatele do seznamu žadatelů.
Obec, organizace obcí, svazky obcí – data jsou přejímána ze systému ARIS MF ČR, u obcí je nutno
zadat počet obyvatel obce (pozor, nelze zpětně editovat) u organizací obcí je nutno zadat IČO a počet
obyvatel zřizovatelské obce, u svazku obcí je nutno zadat názvy, IČO a počty obyvatel všech členských
obcí (pozor, neuvedení IČO nebo počtu obyvatel u některé z členských obcí může mít za následek
negativní hodnocení finančního zdraví svazku). Po zadání všech požadovaných údajů použijte volbu
„Vyhledat účetní údaje obce v online systému ARIS MFČR“. Data budou automaticky načtena a bude
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proveden výpočet finančního zdraví. Načítání dat ze systému ARIS je závislé na jeho dostupnosti a
kapacitě připojení, může trvat i několik minut. V případě neúspěšného spojení (nedostupnosti systému
ARIS) opakujte prosím pokus o načtení dat později. V případě úspěšného načtení dat nelze již žadatele
dále editovat.
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Malé a střední podniky – v závislosti na způsobu vedení účetnictví je prováděn výběr mezi „podvojným
účetnictvím“ a „daňovou evidencí“, v souladu se skutečností je vybrán poslední uzavřený účetní rok a
vyplněna příslušná tabulka. Pro získání výsledků je nutno použít tlačítko „Uložit“. Data jsou zadávána
v souladu s příslušnými účetními výkazy, v případě podvojného účetnictví v tisících Kč, v případě
daňové evidence v jednotkách Kč.
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Veřejné a neveřejné NNO, malé a střední - v závislosti na způsobu vedení účetnictví je prováděn výběr
mezi „jednoduchým a podvojným účetnictvím“, v souladu se skutečností je vybrán poslední uzavřený
účetní rok a vyplněna příslušná tabulka. Pro získání výsledků je nutno použít tlačítko „Uložit“. Data
jsou zadávána v souladu s příslušnými účetními výkazy, v jednotkách Kč.
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4. ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU – ZÁLOŽKA ZDŮVODNĚNÍ
Záložka slouží k bližší specifikaci projektu. Je nutné vyplnit všechny položky.
4.1 Stručný popis projektu
Pole sloužící k zadání stručného popisu projektu. Uveďte jednotlivé aktivity, které vedou k realizaci
projektu, kvantifikujte výstupy (např. počet lůžek, pracovních míst, velikost plochy, apod.), popište
způsob zajištění provozu. Vyjadřujte se stručně a výstižně, vyhněte se prosím kopírování rozsáhlých
textů.

4.2 Definice problému a způsob jeho odstranění
Pole k popisu výchozí situace - problému, který je v rámci projektu řešen, dále je nutno uvést jakým
způsobem přispěje realizace projektu k odstranění tohoto problému.

4.3 Popis technického řešení projektu
Pole slouží k popisu způsobu technického řešení projektu, pokud není obsažen v technické zprávě v
projektové dokumentaci. Případně je možné zde uvést další potřebné informace nezbytné k upřesnění
základních souvislostí projektu. Vyhnětete se prosím kopírování rozsáhlých textů.
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4.4 Identifikace cílových skupin projektu
Pole k popisu a určení velikosti cílových skupin, pro které je projekt určen. Nutné vyplnit a provést
odhad dopadu realizace projektu na jednotlivé cílové skupiny, velikost dopadu kvantifikovat, pokud je
relevantní uvést způsob výpočtu. Nutné dbát na zajištění souladu zde uvedeného počtu osob se
záložkou „Dopady“.

4.5 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty
Pokud je relevantní, pole lze využít k popisu ovlivnění dalších cílových skupin projektu, základních
multiplikačních efektů projektu (pokud existují). Případně lze pole využít pro další komentář.

4.6 Marketingový mix
Pole k vymezení jednotlivých produktů, které vzniknou realizací projektu a popsání jejich
marketingového mixu, tj. za jakou cenu budou nabízeny, jakým způsobem budou propagovány a kde
bude možná jejich spotřeba.
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5. ANALÝZA KONKURENCE – ZÁLOŽKA KONKURENCE
Záložka sloužící k analýze územního dopadu, konkurence a veřejné podpory.
5.1 Zájmové území projektu
Nutno vybrat jeden územní dopad výstupů projektu a popsat zájmové území projektu. Např.
koupaliště v malé obci bude mít místní dopad, středně velký aquapark bude mít regionální dopad,
apod.

5.2 Obdobná zařízení v regionu
Pole k identifikaci obdobných zařízení v zájmovém území projektu. U každého konkurenčního subjektu
je nutné uvést název, stručný popis (případně včetně kapacity, rozměru) a vzdálenost v km od místa
realizace řešeného projektu.

5.3 Významné konkurenční výhody projektu
Pole k popisu významných výhod projektu proti stávající nebo vznikající konkurenci.
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5.4 Veřejná podpora
Vyberte typ projektu s ohledem na poskytnutí veřejné podpory, nastavení typu projektu má vliv na
výpočty v aplikaci. Obecně projekt, který zakládá veřejnou podporu, může ohrozit volné tržní prostředí
(tj. výstupy projektu nebo alespoň jejich část je na relevantním trhu již poskytována za komerčních
podmínek a/nebo může existovat konkurence, která bude realizací Vašeho projektu ovlivněna).
U projektů nezakládajících veřejnou podporu (tj. neohrožujících trh, jedná se o ryze veřejný projekt,
výstupy nejsou komerčně nabízeny na trhu, neexistuje konkurence na trhu, která by mohla být
ovlivněna) se rozlišují projekty generující příjmy (vznikne jakýkoli příjem v provozní fázi, bez ohledu na
jeho velikost nebo velikost provozních výdajů) a projekty negenerující příjmy. Na projekty
nezakládající veřejnou podporu a generující příjmy se vztahuje čl. 55 Nařízení Rady (ES) 1083/2006.
Aplikace dle zadaných dat automaticky přepočítává (na principu finanční mezery) maximální míru
podpory těchto projektů.
Do textového pole uveďte informace, které Vás vedly k výběru daného typu projektu (jakým
způsobem realizace projektu ovlivňuje či neovlivňuje tržní prostředí.
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6. IDENTIFIKACE POLOŽEK PRO FINANČNÍ C-F – FÁZE REALIZACE PROJEKTU – ZÁLOŽKA INVESTICE
Záložka sloužící k zadání výdajů a příjmů v realizační fázi projektu. Všechna data musí být v souladu
s příslušnými hodnotami zadanými v systému Benefit7.
6.1 Investiční výdaje projektu
Údaje zadávejte v souladu s daty Vašeho projektu na záložce „Rozpočet“ v systému Benefit7. Je nutné
začlenit výdaje do příslušných let. Plátci DPH uvádějí částky bez DPH, neplátci včetně DPH.
Podnikatelské subjekty musí provést začlenění investic do odpisových skupin (slouží k orientačnímu
výpočtu daně z příjmu). Předpokládanou dobu životnosti zadávejte v letech. Volba doby životnosti
ovlivňuje výpočet zbytkové hodnoty Vašeho projektu.

V případě způsobilých výdajů vznikajících před zahájením (registrací) projektu (např. projektová
dokumentace), uveďte tyto výdaje v roce zahájení projektu bez ohledu na datum jejich skutečného
vzniku (např. projektová dokumentace byla hrazena v roce 2007, projekt je zahajován v roce 2008,
výdaje na projektovou dokumentaci jsou tedy zahrnuty do roku 2008).
6.2 Zbytková hodnota
Zbytkovou hodnotu Vašeho projektu ovlivňuje zadaná doba životnosti. Pokud se lze domnívat, že
vypočtená zbytková hodnota investice neodpovídá realitě, proveďte sami výpočet a zadejte
předpokládanou hodnotu do příslušného pole. Pro zohlednění zadané hodnoty je nutné také označit
příslušné pole „Používat zadanou zbytkovou hodnotu investice“ a vyplnit v tomto případě povinné pole
„Komentář“.
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6.3 Neinvestiční výdaje projektu
Údaje zadávejte v souladu s daty Vašeho projektu na záložce „Rozpočet“ v systému Benefit7. Je nutné
začlenit výdaje do příslušných let. Plátci DPH uvádějí částky bez DPH, neplátci včetně DPH. Výdaje na
publicitu jsou v rámci dané oblasti podpory uznatelnými výdaji, výdaje na výběrové řízení naopak
nejsou zahrnuty mezi uznatelné výdaje.

6.4 Příjmy z realizace projektu
Údaje zadávejte v souladu s daty Vašeho projektu na záložce „Přehled financování“ v systému
Benefit7. Příjmy z realizace projektu nemají žádnou vazbu na provoz. Příklad: pouze příjmy z prodeje
zeminy vytěžené při zemních prácích, nikoli příjmy z následného provozu objektu. Plátci DPH uvádějí
částky bez DPH, neplátci včetně DPH.
Příjmy z realizace projektu podléhají čl. 55 Nařízení Rady (ES) 1083/2006.
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7. IDENTIFIKACE POLOŽEK PRO FINANČNÍ CF – PROVOZNÍ FÁZE PROJEKTU – ZÁLOŽKA PROVOZ
Záložka sloužící k identifikaci příjmů a výdajů v provozní fázi projektu. Je možnost přidávat/odebírat
jednotlivé položky dle potřeby. Údaje zadávejte v souladu s očekávanou skutečností / plánem.
V případě podpory projektu z prostředků programu mohou být zadaná data předmětem kontroly.
Pozor na respektování tzv. přírůstkové metody, tj. zadávejte pouze příjmy a výdaje vzniklé (ušetřené)
díky realizaci projektu.
V případě projektu nezakládající veřejnou podporu a generující příjmy provozní příjmy podléhají čl. 55
Nařízení Rady (ES) 1083/2006.
7.1 Příjmy a výdaje z produkce
Pokud je relevantní, zadejte název, plánovanou (projektovanou) kapacitu (počet), jednotkovou cenu a
předpokládané procento využití dané kapacity v jednotlivých letech. Všechny provozní položky
zadávejte na základě přírůstkové metody, tedy pouze hodnoty přímo související s realizací a provozem
řešeného projektu. Pro usnadnění výpočtu jednicových výdajů (variabilní výdaje v přímém vztahu k
objemu produkce) můžete využít koeficient výdajů zadávaný v procentech z jednotkové ceny.
Příjmy z produkce podléhají čl. 55 Nařízení Rady (ES) 1083/2006 (v případě projektu nezakládající
veřejnou podporu a generující příjmy).
Příklad 1: prodej párků v rohlíku, projektovaná roční kapacita 180.000 kusů (technicky je možné
prodat 60 párků za hod., provoz 10 hod. denně, 300 dní v roce), jednotková cena 10,- Kč, koeficient
výdajů 55,0 % (jednicové výdaje = 2,- Kč rohlík + 3,50 Kč párek, ostatní výdaje uvažujeme jako
fixní), procento využití v roce 2008 předpokládáme 50 % (tj. prodej 90.000 párků v rohlíku za rok, v
roce 2010 a dále potom 60 % (tj. prodej 108.000 kusů za rok). Plátci DPH uvádějí částky bez DPH,
neplátci včetně DPH.

Příklad 2: Možnost sportovního využití sokolovny je 14 hod denně (tj. od 7:00 do 21:00), 365 dní
v roce. Její kapacita tudíž činí 5.110 hod. (výpočet: 14 x 365 = 5.110). Jednotková cena (jedna
hodina pronájmu sokolovny při komerčním využití) je 200 Kč, koeficient výdajů je odhadnut ve výši 10
% (přímé náklady spojené s komerčním využitím, tj. přímá spotřeba elektrické energie a vody).
Procento využití je stanoveno k využití s příslušnou jednotkovou cenou, v roce 2008 předpokládáme
10 % (tj. průměrné komerční využití v rozsahu 1,4 hodiny denně), v dalších letech dojde k nárůstu
komerčního využití sokolovny (především díky navázání dlouhodobých smluvních vztahů
s podnikatelskými subjekty v regionu), cílová hodnota komerčního využití představuje 3 hodiny denně,
tj. 21,4% (výpočet: 3 / 14 = 0,214).
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7.2 Počet zaměstnanců a mzdové výdaje
Pokud je relevantní, zadejte průměrný přepočtený počet zaměstnanců, kteří se budou plně podílet na
zajištění provozu nebo udržení výsledků projektu, tzn. položky mzdových výdajů se zadávají na
základě přírůstkové metody (pouze hodnoty přímo související s realizací a provozem řešeného
projektu). Dále zadejte průměrnou měsíční mzdu. Odvody zaměstnavatele ve výši 34 % jsou
dopočítávány automaticky.

7.3 Ostatní provozní výdaje
Pokud je relevantní, zadejte odhad ostatních provozních výdajů projektu, včetně odhadu vývoje v čase
(vliv inflace nezohledňujte). Veškeré položky provozních výdajů zadávejte na základě přírůstkové
metody, tedy pouze hodnoty přímo související s realizací a provozem řešeného projektu. Výdajové
položky udávejte v dostatečně podrobném třídění, aby byla možná jejich zpětná kontrola. Plátci DPH
uvádějí částky bez DPH, neplátci včetně DPH. Pozor na případnou duplicitu s výdajovými položkami
zachycenými v jednicových výdajích projektu (viz tabulka Příjmy a výdaje z produkce).

7.4 Ostatní provozní příjmy
Pokud je relevantní, zadejte odhad ostatních provozních příjmů projektu, včetně odhadu vývoje v čase
(vliv inflace nezohledňujte). Veškeré položky provozních příjmů zadávejte na základě přírůstkové
metody, tedy pouze hodnoty přímo související s realizací a provozem řešeného projektu. Příjmové
položky udávejte v dostatečně podrobném třídění, aby byla možná jejich zpětná kontrola. Plátci DPH
uvádějí částky bez DPH, neplátci včetně DPH. Pozor na případnou duplicitu s příjmy z produkce (viz
tabulka Příjmy a výdaje z produkce).
Provozní příjmy podléhají čl. 55 Nařízení Rady (ES) 1083/2006 (v případě projektu nezakládající
veřejnou podporu a generující příjmy).
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8. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ – ZÁLOŽKA FINANCOVÁNÍ
Záložka sloužící ke specifikaci financování projektu. Zde zadávejte parametry úvěrů na zajištění
financování a dále požadovanou částku podpory (nesmí přesáhnout vypočtený strop veřejné podpory).
8.1 Úvěrové financování
Pokud je relevantní, zadejte objem a parametry úvěrů, které budete v souvislosti s realizací projektu
přijímat. Můžete zvolit tři typy úvěrů:
 jednorázově splácený úvěr;
 konstantní anuita;
 konstantní splátka jistiny.
Jednorázově splácený úvěr - úvěr umožňující splátku jednorázově na konci období (tzv. překlenovací
úvěr), během doby splatnosti úvěru jsou placeny pouze úroky z úvěru. Tento typ úvěru je často
využíván k překlenutí časového nesouladu mezi nutností vynakládat finanční prostředky a fyzickým
přijetím podpory z příslušného programu.
Konstantní anuita - způsob splácení úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou
výši splátky, v současnosti nejrozšířenější typ úvěru. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z
jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.
Konstantní splátka jistiny - způsob splácení úvěru, kdy se splácí každý měsíc (rok) jiná částka, přičemž
splátka jistiny je po celou dobu trvání závazku konstantní a výše úroků se s postupným splácením
jistiny úvěru snižuje.
Doba splatnosti je časový úsek, na který je úvěr od banky poskytnut, zadává se v letech.
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Následující tabulka rekapituluje úvěrové financování, není možnost ji měnit. Automaticky vypočítává
splátky úroků a jistiny v letech, které jsou zadány na předchozí záložce.

8.2 Dotace na způsobilé výdaje projektu z prostředků ROP
Tabulka rekapituluje způsobilé výdaje projektu a nárok na jeho podporu z ROP. Pole „Žádost o
podporu“ umožňuje snížit výši celkové požadované podpory z prostředků ROP. Pro projekty
nezakládající veřejnou podporu a současně generující příjmy je na základě finanční mezery projektu
kalkulován modifikovaný základ pro výpočet podpory (tedy je snižována míra podpory).
Pole „žádost o podporu“ vyplňuje žadatel. Zadává částku maximálně do výše nároku na podporu,
kterou chce skutečně získat. Při zadání 0 Kč (tedy i automaticky při prvním kročením na záložku) je
automaticky dopočtena částka v plné výši, na kterou má nárok. Vzor tabulky „Dotace na způsobilé
výdaje projektu z prostředků ROP je uveden v následujícím obrázku.

Pokud je nárok na podporu zobrazován nižší než způsobilé výdaje, vznikají v projektu příjmy dle čl. 55
Nařízení Rady 1083/2006 (tzn., příjmy projektu jsou vyšší než provozní výdaje). Automatický výpočet
aplikace je plně v souladu s odstavcem 2 a 4 čl. 55 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, Pracovním
dokumentem č. 4 Evropské komise „Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů“
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(vydaném Generálním ředitelstvím pro regionální politiku), Metodickou příručkou pro projekty
vytvářející příjmy (vydané MMR, NOK 2011, verze 2 – v současnosti zapracován přístup dle Pracovního
dokumentu č.4 EK), Metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 a Pravidly způsobilých
výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové
období 2007-2013.
Vysvětlení jednotlivých řádků tabulek:
Přehled způsobilých výdajů projektu (Kč) (EC)= přenos hodnot ze záložky Rozpočet;
Rekapitulace rozpočtu; ř. Způsobilé výdaje
Modifikovaný základ pro výpočet podpory (Kč) = přenos vypočtené hodnoty na záložce
Financování; Finanční mezera; ř. Základ pro výpočet dotace

DA = EC * k
DA……… základ pro výpočet dotace
EC ………. způsobilé výdaje
k ………… míra mezery ve financování
Nárok na podporu ROP (Kč) = ř. Základ výpočtu podpory * ř. Míra podpory (%)

SFop = DA * p
SFop……… výše dotace OP
p ….……. maximální míra podpory OP
Žadatel má možnost manuálně snížit objem žádosti o podporu (např. z důvodu solidarity s ostatními
žadateli). Příklad: žadatel má nárok z ROP na 2.223.654 Kč, ale žádá pouze o 1.500.000 Kč (částka je
v absolutním vyjádření zadávána do příslušného pole). Skutečná míra podpory je automaticky
přepočtena z 92,5 % na 62,4 %. Obdobně musí být odpovídajícím způsobem naplánován
harmonogram žádostí o podporu.
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8.3 Harmonogram žádosti o platbu
Nutno zadat v souladu se záložkou „Finanční plán“ systému Benefit7 předpokládaný objem a datum
podávání žádostí o platbu. Pokud je projekt rozdělen na více etap, je možnost přidání/odebrání řádku
další žádosti o platbu. V měsíc a rok žádosti zadávejte měsíc a rok podání žádosti o platbu. Součet
dílčích žádostí o platbu musí být shodný s celkovou částkou požadované podpory.
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9. FINANČNÍ CASH-FLOW PROJEKTU – ZÁLOŽKA HODNOCENÍ FIN.
Záložka rekapitulující všechny předchozí finanční údaje projektu, automaticky přináší finanční cashflow projektu. Obchodním společnostem je na základě provozních výnosů, nákladů a odpisů
kalkulována daň z příjmů.

9.1 Požadavky na vlastní financování
Pro laické vyhodnocení tabulky je důležitý zejména její poslední řádek „Požadavky na vlastní
financování“. Tento řádek vypovídá o skutečných finančních prostředcích, které musí žadatel zajistit za
účelem zajištění finanční udržitelnosti projektu.

Statutární zástupce žadatele podepisuje v tištěném výstupu z aplikace eCBA čestné prohlášení, že
disponuje dostatečnými finančními prostředky na zajištění průběžné realizace projektu a jeho
následného provozu právě v rozsahu uvedeném v řádku „Požadavky na vlastní financování“. Výpočet
zohledňuje případné přebytky finančního cash-flow z předchozích let.
Pro ilustraci je uveden následující příklad: v roce 2008 jsou investiční výdaje projektu 1.400.000 Kč,
neinvestiční výdaje 30.000 Kč, příjmy plynou z poskytnutého úvěru ve výši 3.000.000 Kč, finanční
cash-flow je kladné (příjmy vyšší než výdaje) a nejsou tudíž požadavky na vlastní financování. V roce
2009 je finanční cash-flow záporné (projekt nevykazuje žádný příjem). Žadatelem se zavazuje zajistit
vlastním financováním 1.315.000 Kč (kumulované finanční cash-flow). V roce 2011 žadatel počítá se
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splátkou jednorázového překlenovacího úvěru ve výši 3.000.000 Kč, nebude mít dostatečné příjmy na
zajištění výdajů a zavazuje se zajistit z vlastních zdrojů 1.602.240 Kč. V následujících letech projekt
vykazuje dostatečné příjmy.

9.2 Výsledky hodnocení efektivnosti projektu včetně dotace
Všechny údaje na této záložce se vyplňují automaticky na základě údajů zadaných v předchozích
záložkách a automaticky jsou také vypočteny ukazatele finanční analýzy. Pozor, finanční ukazatele
jsou počítány z čistého cash-flow, ale se zahrnutím dotace (z toho důvodu je uváděn index ROP).
Výsledky finanční analýzy mají pro žadatele zejména informační hodnotu. U projektů, kde je sledován
zisk, by výsledkové hodnoty měly nabývat minimálně níže uvedených hodnot: čistá současná hodnota
> 0 (nezáporné), index rentability > 0 (nezáporné), vnitřní míra výnosnosti > diskontní sazba (5,0 %);
statická doba návratnosti < doba hodnocení investice; dynamická doba návratnosti < doba hodnocení
investice. Projekty financované z veřejných zdrojů by neměly dosahovat nepřiměřeného zisku, tato
skutečnost je indikována zobrazením varovného komentáře, pro snížení ziskovosti projektu je
doporučeno snížit objem žádosti o podporu projektu.
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10. SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY PROJEKTU – ZÁLOŽKA DOPADY
Podstatou této záložky je kvantifikace hlavních dopadů projektu na zvolené cílové skupiny, jejich
převedení na hotovostní toky (vyjádření v peněžních jednotkách) a k následnému celkovému
zhodnocení projektu. Dopady zadávejte v jednotlivých letech. Bližší popis jednotlivých dopadů je
uváděn dále. Třídění (dostupnost) jednotlivých položek závisí na oblasti podpory, pro kterou je žádost
připravována. Pozor, svévolná změna oblasti podpory u zpracovaného projektu může vést ke ztrátě
dat u již zadaných dopadů.

U jednotlivých dopadů je zadáván jejich míra (je-li dostupná) a počet v jednotlivých letech. Zadávejte
pouze údaje, které jste schopni při případné kontrole doložit. Záměrné zkreslování nebo
nadhodnocování dat může mít za následek zamítnutí žádosti.
10.1 Přesah projektu do jiné oblasti podpory
Pokud je relevantní, je možno zadat přesah do jiné oblasti podpory (má vliv na číselník socioekonomických dopadů). Projekt může mít přesah pouze do jediné oblasti podpory.

10.2 Komentář
Pole k popisu dopadů projektu, zejména jakým způsobem byla data kvantifikována (např. projekt
sportovní hřiště – předpokládá se, že průměrný denní počet jednorázových návštěvníků je 50 –
celkový počet jednorázových uživatelů za rok bude 18.250 (50 osob x 365 dní), pravidelně ho budou
navštěvovat členové klubu, kterých je 250 za rok). Případně se zde uvádí další pozitivní nebo negativní
dopady projektu, které nejsou zachyceny v přednastavených položkách. V případě potřeby lze toto
pole využít ke komentáři i ostatních dříve zadaných položek.
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10.3 Jednotlivé socio-ekonomické dopady
Tabulka zobrazuje pouze dopady relevantní s oblastí podpory, v rámci které je žádost zpracovávána, nebo popřípadě oblast, do které dopady projektu
přesahují (např.: rekonstrukce silnice v rámci oblasti podpory rozvoje dopravní infrastruktury má pozitivní dopad na rozvoj cestovního ruchu v regionu).
Následující seznam uvádí všechny dostupné dopady v aplikaci eCBA (pozor, aplikace vždy zobrazuje pouze relevantní pro danou oblast podpory).
rozvoj zaměstnanosti v regionu = zadejte počet nových pracovních míst, která vzniknou díky realizaci projektu, nezahrnujte pracovní místa, které by byla
vytvořena i bez realizace projektu a která nejsou prokazatelná (týká se nepřímo vytvořených pracovních míst). Příklad: Výstavbou ubytovacího a sportovního
areálu vznikne v 1. roce 12 nových pracovních, v dalších letech se počítá s nárůstem o další 3 nově vytvořenými místy (tzn.: celkem počet nových pracovních
míst díky realizaci projektu je 15).

úspora času v dopravě, osobní vozidla = zadejte úsporu času na 1 vozidlo v minutách, která vznikne díky realizací projektu a počet osobních aut (OA) za
den, které výsledky projektu využijí (tj. které budou realizovat příslušnou časovou úsporu). Příklad: vybudování obchvatu města uspoří 10 min jízdy ve
srovnání se stávajícím průjezdem přes centrum, předpokládaná intenzita dopravy je vzhledem k současným měřením 30.000 vozidel za den.

úspora času v dopravě, nákladní vozidla = zadejte úsporu času na 1 vozidlo v minutách, která vnikne díky realizaci projektu a počet NA za den. Příklad:
vybudování obchvatu města uspoří 10 min jízdy a obchvat využije 1.000 nákladních vozidel za den.

úspora času v dopravě, bus = zadejte úsporu času na 1 vozidlo v minutách, která vnikne díky realizaci projektu a počet autobusů za den, které výsledky
projektu využijí. Příklad: vybudování obchvatu města uspoří 10 min jízdy a obchvat využije 500 autobusů za den.

úspora provozních nákladů osobních vozidel = zadejte zkrácení vzdálenosti v km a počet osobních vozidel za den, které výsledky projektu využijí.
Příklad: vybudování nové silnice I. třídy zkrátí vzdálenost o 10 km a využije ji 30.000 osobních vozidel za den.
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úspora provozních nákladů, nákl. vozidla a busy = zadejte zkrácení vzdálenosti v km a počet NA a autobusů za den. Příklad: vybudování nové silnice I.
třídy zkrátí vzdálenost o 10 km a využije ji 1.500 nákladních vozidel a autobusů za den.

prevence vzniku hmotných škod, snížení nehodovosti = zadejte, o kolik se sníží počet nehod, pokud bude projekt realizován. Pozor na přeceňování
nehod, vycházejte ze statistik daného místa. Příklad: nepřehledná křižovatka bez semaforů bude přebudována na kruhový objezd, statisticky jsou dokázány 2
nehody měsíčně, tzn. 20 nehod/rok.

prevence vzniku lehkých zranění = zadejte o kolik se sníží počet lehkých zranění (nutnost poskytnutí první pomoci) díky realizaci projektu. Příklad:
nepřehledná křižovatka bez semaforů bude přebudována na kruhový objezd, statisticky je dokázáno, že se na této křižovatce stalo 16 lehkých zranění za rok.

prevence vzniku těžkých zranění = zadejte o kolik se sníží počet těžkých zranění díky realizaci projektu, vycházejte ze statistik místa dotčeného
projektem. Příklad: nepřehledná křižovatka bez semaforů bude přebudována na kruhový objezd, statisticky jsou dokázány 3 těžká zranění za rok.

prevence vzniku smrtelných zranění = zadejte o kolik se sníží počet smrtelných zranění díky realizaci projektu. Příklad: nepřehledná křižovatka bez
semaforů bude přebudována na kruhový objezd, statisticky je dokázáno 1 smrtelné zranění za rok.

snížení dopravní zátěže (obchvaty) = zadejte o kolik vozidel se sníží denní průjezd obcí a počet obyvatel, které v dotčené obci žijí. Příklad: vybudování
obchvatu města, v němž žije 150.000 osob, sníží dle statistik denní průjezd obcí o 25.000 vozidel.
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vlivy na ŽP, protihluková opatření = zadejte počet obyvatel do 300 m od budovaného zařízení. U projektů, které mimo výstavby protihlukových stěn
obsahují také výstavbu / rekonstrukci příslušné komunikace je nutno zadat míru pokrytí komunikace v daném úseku protihlukovými opatřeními. V případě
projektu zaměřeného pouze na výstavbu protihlukových stěn je uváděno 100%. Příklad: při stavbě obchvatu města budou vybudovány protihlukové stěny
v celém úseku, počet osob žijící v blízkosti tohoto obchvatu je 2.000.

vlivy na ŽP, ochrana živočichů = zadejte sumu investic v Kč (pouze 1. rok), které jsou vloženy do opatření na ochranu živočichů. Příklad: v rámci
vybudování cyklotrasy za 1 mil. Kč jste vybudovali podchody pro žáby za 20.000 Kč - investice na ochranu živočichů je tudíž 20.000 Kč.

vlivy na ŽP, zábor zemědělsko-lesní půdy = socioekonomický náklad; zadejte půdu zabranou v rámci realizace stavby/zpevněné plochy v m 2. Velikost
zabrané plochy se zadává pouze v prvním (příslušném) roce provozu. Příklad: vybudování nové silnice I. třídy si vyžádalo zabrání 4.000 m2 zemědělské půdy.

bezbariérové úpravy = zadejte investice do bezbariérových úprav [Kč] (pouze v 1.roce). Příklad: celková investice činila 3.000.000 Kč, z toho 500.000 Kč
bylo vynaloženo na bezbariérové úpravy, další práce se netýkaly přímo bezbariérových úprav.

úspora času při odbavení, cestující = zadejte úsporu času na 1 osobu, která vznikne v rámci realizovaného projektu a počet odbavených cestujících
denně, kteří využijí nově realizovaného projektu. Příklad: nově vybudované technologie na nádraží urychlí odbavení jedné osoby o 5 min. Průměrný počet
cestujících na tomto nádraží je 1.500, všichni cestující budou novou službu využívat.

úspora času při jízdě, cestující = zadejte úsporu času na 1 osobu v minutách, která vznikne v rámci realizovaného projektu a počet odbavených
cestujících denně, kteří využijí nově realizovaného projektu. Příklad: nově vytvořená linka MHD - urychlí přepravu osoby do centra města o 10 min, této linky
využije 1.000 osob denně.
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úspora času při parkování = zadejte úsporu času na 1 vozidlo v minutách, která vznikne v rámci nově realizovaného projektu a počet vozidel za den, kteří
výsledky projekty využijí. Příklad: výstavba nového parkoviště v centru města ušetří 10 min hledání jiného parkovacího místa, tohoto parkoviště využije 500
vozidel denně.

přírůstek přepravených osob ve VHD = zadejte nárůst počet osobokilometrů denně (kolik km ujede jedna osoba v rámci nově realizovaného projektu).
Příklad: nově vytvořená linka VHD přepraví denně 250 cestujících, průměrně jeden cestující ujede novou linkou 10 km.

zvýšení komfortu pro cestující v dopravě = zadejte počet cestujících denně, kteří využijí přepravu novými prostředky VHD. Příklad: nově vytvořená linka
VHD přepraví průměrně denně 1.000 cestujících (předpokládá se, že její provozní doba je 10 hodin denně a 100 osob přepravených během hodiny).

zvýšení komfortu pro cestující při odbavení = zadejte počet odbavených cestujících denně, kterým se nově vybudovanými prostředky (rekonstrukce
nádraží, úpravy terminálů, nové odbavovací systémy apod.) zvýšil komfort při cestování. Pro výpočet je nutné zadat míru zlepšení současného stavu (100 % =
totální rekonstrukce, nově vybudovaný systém, 10 % = nové lavičky). Příklad: generální oprava nádraží, které denně přepraví 1.000 osob.

rozšíření cyklostezek = zadejte délku nových cyklostezek v km a průměrný počet cyklistů denně, kteří tuto nově vybudovanou stezku využijí v plném
rozsahu (cyklostezka vylučuje automobilovou dopravu, cyklista je chápán jako uživatel, tzn. je možno do výpočtu zahrnout in-line bruslaře atp.). Příklad:
vybudování 20 km cyklostezky, v 1. roce se předpokládá 150 cyklistů denně (10 hodin x 15 cyklistů/hod), v dalších letech dojde díky publicitě cyklostezky
k nárůstu cyklistů na 200 (10 hodin x 20 cyklistů/hod).

řešení kolizních míst s automobil. dopravou = zadejte počet vozidel za den, které projedou vyřešené kolizní místo (nadjezd nad silnicí, vedlejší silnice
pro cyklisty) a počet nově vyřešených kolizních míst. Příklad: při výstavbě cyklostezky jsou vyřešeny dvě nebezpečné křižovatky, které dříve cyklisté museli
přejíždět; denně na těchto křižovatkách projede v průměru 120 vozidel/hod.
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rozšíření cyklotras s doprovodnou infrastrukturou = zadejte délku rozšířené cyklotrasy s doprovodnou infrastrukturou v km a průměrný počet cyklistů
(chápáno jako uživatel, tzn. je možno zahrnout i in-line bruslaře) denně, kteří využijí trasu v plném rozsahu. Doprovodnou infrastrukturou se myslí odpočívky,
mapy, veřejná místa apod., cyklotrasa nevylučuje automobilovou dopravu. Příklad: vybudování 20 km cyklotrasy s tabulemi, odpočívkami a další doprovodnou
infrastrukturou, v 1. roce se předpokládá, že cyklotrasu využije 150 cyklistů denně (10 hodin x 15 cyklistů/hod), v dalších letech dojde díky publicitě
cyklotrasy k nárůstu cyklistů na 200 (10 hodin x 20 cyklistů/hod).

rozšíření cyklotras, pouze značení (bez infra.) = zadejte délku nově značené cyklotrasy v km a průměrný počet cyklistů denně, kteří tuto trasu využijí v
plném rozsahu. Příklad: nové značení cyklotrasy v délce 25 km, předpokládá se, že nově značenou cyklotrasu využije 150 cyklistů denně (10 hodin x 15
cyklistů/hod).

rozšíření stezek pro pěší (nově budované) = zadejte délku nových pěších stezek v km a průměrný počet uživatelů denně, kteří tuto nově budovanou
stezku využijí. Příklad: vybudování nové (tj. v současné době zde není vedená žádná jiná trasa) stezky pro pěší v délce 5 km, předpokládaný počet
návštěvníků za den je 70 osob (10hodin x 7 turistů/hod).

rozšíření stezek pro pěší s doprovodnou infrastrukturou = zadejte délku rozšířené stezky v km s doprovodnou infrastrukturou a prům. počet uživatelů
denně (kteří projdou celou stezkou). Příklad: vybudování nové stezky pro pěší s doprovodnou infrastrukturou (odpočívky, naučné tabule) v délce 5 km,
předpokládaný počet návštěvníků za den je 100 osob (10hodin x 10 turistů/hod).

rozšíření pěších stezek, pouze značení (bez infrastruktury) = zadejte délku nově značené pěší stezky v km a průměrný počet uživatelů denně, kteří
tuto stezku využijí v plném rozsahu. Příklad: realizace nového značení stezky pro pěší v délce 5 km, předpokládaný počet návštěvníků za den je 70 osob
(10hodin x 7 turistů/hod).
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rozšíření hipostezek (nově budované) = zadejte délku nově vybudované hipostezky v km a průměrný počet uživatelů denně, kteří tuto stezku využijí v
plném rozsahu. Příklad: realizace nové hipostezky v délce 15 km, předpokládaný počet návštěvníků v 1. roce je 25, v dalším roce díky publicitě stezky dojde
k nárůstu na 40.

pravidelně udržované lyžařské trasy = zadejte délku nově udržovaných tras v km (myslí se údržba stopy min. jedné v každém směru, 1 x za 2 dny) a
počet uživatelů denně (v zimě), kteří tuto trasu využijí. Příklad: realizace nové udržované lyžařské trasy v délce 10 km, předpokládaný počet uživatelů
v sezóně je 160 (8 hodin x 20).

technické zhodnocení památek = pro výpočet je nutno zadat míru zlepšení současného stavu (100 % = totální restaurace památky, 10 % = výsadba
kolem památky) a počet návštěvníků za rok, kteří se na památku přijedou podívat. Příklad: očištění památky, kterou dle statistik ročně navštíví 15.000 osob.

přírůstek domácích jednodenních návštěvníků = zadejte přírůstek počtu osob za rok, které přijedou z tuzemska na jeden den kvůli realizovanému
projektu. Nutné dodržovat přírůstkovou metodu (rozdíl počtu očekávaných návštěvníků a návštěvníků, kteří by místo navštívili i pokud by projekt nebyl
realizován). Zohledňovat pouze takový počet let, která projekt ovlivňuje. Příklad: realizace relaxačního areálu (koupaliště, sauna, hřiště, malá tělocvična),
průměrný odhadovaný počet návštěvníků denně (za celý rok) je 50 osob (ročně: 50 x 365 dní).

přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků = zadejte přírůstek počtu osob za rok, které přijedou na jeden den ze zahraničí za realizovaným
projektem. Nutné dodržovat přírůstkovou metodu (rozdíl počtu očekávaných návštěvníků a návštěvníků, kteří by místo navštívili i pokud by projekt nebyl
realizován). Zohledňovat pouze takový počet let, která projekt ovlivňuje. Příklad: výstavba relaxačního areálu (koupaliště, sauna, hřiště, malá tělocvična)
v obci vzdálené 80 km od hranic s Rakouskem; průměrný odhadovaný počet zahraničních návštěvníků za rok je 200 v 1. roce provozní fáze projektu
(především v letních měsících), v dalších letech dojde k nárůstu (díky větší informovanosti) na 250 návštěvníků.
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přírůstek přenocování domácích turistů (mimo vlastní zařízení) = zadejte přírůstek počtu přenocování mimo vlastní zařízení za rok, kteří přijedou díky
realizovanému projektu z tuzemska. Nutné dodržovat přírůstkovou metodu (tzn. pokud jde například: o rekonstrukci využívaného areálu, je nutné zadat pouze
rozdíl počtu předpokládaných návštěvníků a návštěvníků, kteří by areál využili i bez rekonstrukce). Příklad: výstavba nového relaxačního areálu přiláká celkově
10.000 domácích návštěvníků. Odhaduje se, že průměrně 20 % návštěvníků se ubytuje mimo areál. Průměrná délka pobytu činí 2 noci. Odhadovaný
průměrný počet přenocování potom je 10.000 x 0,2 x 2 noci = 4.000 přenocování za rok.

přírůstek přenocování domácích turistů (ve vlastních prostorách) = zadejte přírůstek počtu přenocování tuzemských návštěvníků za rok ve vlastním
zařízení. Nutné dodržovat přírůstkovou metodu (rozdíl počtu očekávaných přenocování po realizaci projektu a přenocování, pokud by projekt realizován
nebyl). Příklad: výstavba penzionu s kapacitou 25 lůžek (kapacita počtu přenocování za rok 9.125), odhaduje se 60 % vytíženost penzionu domácími turisty.

přírůstek přenocování zahraničních turistů (mimo vlastní zařízení) = zadejte přírůstek počtu přenocování za rok. Nutné dodržovat přírůstkovou
metodu (rozdíl počtu očekávaných přenocování po realizaci projektu a přenocování, pokud by projekt realizován nebyl). Příklad: výstavba relaxačního areálu
přiláká celkově 3.000 zahraničních návštěvníků, z nichž přibližně 35% se i ubytuje mimo zařízení areálu. Průměrná délka pobytu činí 2 noci. Odhadovaný
průměrný počet přenocování potom je 3.000 x 0,35 x 2 noci = 2.100 přenocování za rok.

přírůstek přenocování zahraničních turistů (ve vlastních zařízeních) = přírůstek počtu přenocování za rok. Nutné dodržovat přírůstkovou metodu
(rozdíl počtu očekávaných přenocování po realizaci projektu a přenocování, pokud by projekt realizován nebyl). Příklad: výstavba penzionu s kapacitou 25
lůžek (kapacita počtu přenocování za rok 9.125), odhaduje se 20 % vytíženost penzionu zahraničními turisty.

přírůstek přenocování domácích turistů = zadejte přírůstek počtu přenocování za rok z řad domácích turistů. Nutné dodržovat přírůstkovou metodu
(rozdíl počtu očekávaných přenocování po realizaci projektu a přenocování, pokud by projekt realizován nebyl). Nevyplňuje se, pokud je přírůstek přenocování
zadán a rozlišován na vlastní prostory a mimo vlastní zařízení. Příklad: výstavba relaxačního areálu přiláká celkově 10.000 domácích návštěvníků. Odhaduje
se, že průměrně 20 % návštěvníků se i ubytuje. Průměrná délka pobytu činí 2 noci. Odhadovaný průměrný počet přenocování potom je 10.000 x 0,2 x 2 noci
= 4.000 přenocování za rok.
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přírůstek přenocování zahraničních turistů = zadejte přírůstek počtu přenocování za rok z řad zahraničních turistů. Nutné dodržovat přírůstkovou
metodu (rozdíl počtu očekávaných přenocování po realizaci projektu a přenocování, pokud by projekt realizován nebyl). Nevyplňuje se, pokud je přírůstek
přenocování zadán a rozlišován na vlastní prostory a mimo vlastní zařízení. Příklad: výstavba relaxačního areálu přiláká celkově 3.000 zahraničních
návštěvníků, z nichž přibližně 35% se i ubytuje. Průměrná délka pobytu činí 2 noci. Odhadovaný průměrný počet přenocování potom je 3.000 x 0,35 x 2 noci
= 2.100 přenocování za rok.

úspora času návštěvníků díky novým službám = pro výpočet je nutno zadat úsporu času na 1 osobu v minutách a počet uživatelů za rok, kteří tuto
novou službu využijí (novou službou se myslí např.: veřejný internet, TIC, cyklobusy, agentury zajišťující výlety). Příklad: realizace projektu řeší nákup nového
cyklobusu, který cyklistům ušetří 30 min jízdy na kole; autobus bude v provozu od dubna do října (7 měsíců) 3 dny v týdnu, odhadovaný počet uživatelů za
měsíc je 300 (3 dny v týdnu x 4 týdny x 25 osob), za rok 2.100.

přírůstek domácích kongresových návštěvníků = pro výpočet je nutno zadat přírůstek pobytových dnů domácích kongresových návštěvníků vzniklý
v souvislosti s realizací projektu, dopad nemusí být dostupný pro všechny výzvy. Příklad: realizace projektu řeší výstavbu nového kongresového centra, kde
lze reálně předpokládat přilákání min. 4.500 národních návštěvníků s průměrnou délkou pobytu 2 dny (4.500 návštěvníků x 2 dny).

přírůstek zahraničních kongresových návštěvníků = pro výpočet je nutno zadat přírůstek pobytových dnů zahraničních kongresových návštěvníků
vzniklý v souvislosti s realizací projektu, dopad nemusí být dostupný pro všechny výzvy. Příklad: realizace projektu řeší výstavbu nového kongresového centra,
kde lze reálně předpokládat přilákání min. 1.500 zahraničních návštěvníků s průměrnou délkou pobytu 2 dny (1.500 návštěvníků x 2 dny).

přírůstek domácích lázeňských návštěvníků = pro výpočet je nutno zadat přírůstek pobytových dnů domácích lázeňských návštěvníků vzniklý
v souvislosti s realizací projektu, dopad nemusí být dostupný pro všechny výzvy. Příklad: realizace projektu řeší výstavbu nového lázeňského areálu, kde lze
reálně předpokládat přilákání min. 4.500 národních návštěvníků s průměrnou délkou pobytu 2 dny (4.500 návštěvníků x 2 dny).
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přírůstek zahraničních lázeňských návštěvníků = pro výpočet je nutno zadat přírůstek pobytových dnů zahraničních lázeňských návštěvníků vzniklý
v souvislosti s realizací projektu, dopad nemusí být dostupný pro všechny výzvy. Příklad: realizace projektu řeší výstavbu nového lázeňského areálu, kde lze
reálně předpokládat přilákání min. 1.500 zahraničních návštěvníků s průměrnou délkou pobytu 2 dny (1.500 návštěvníků x 2 dny).

investice do strategické infrastruktury s prokazatelným multiplikačním efektem = pro výpočet je nutno zadat relevantní část investice, pro kterou
lze prokázat existenci významného multiplikačního efektu, dopad nemusí být dostupný pro všechny výzvy. Dopad je zadáván v okamžiku uvedení investice do
provozu.

úspora prostředků návštěvníků díky novým službám = zadejte úsporu peněžních prostředků na osobu v Kč a počet uživatelů za rok, kteří novou službu
využijí. Příklad: výstavba turistického informačního centra; uspoří návštěvníkům peněžní prostředky za průvodce apod. v hodnotě 150 Kč, předpokládaný
počet uživatelů TIC se odhaduje na 25 denně (během celého roku).

zajištění přístupu na internet zdarma = zadejte průměrnou dobu na internetu v minutách na jednoho uživatele a počet uživatelů nově přístupné služby
za rok. Příklad: v nově vzniklém turistickém informačním centru bude zřízen počítač s veřejným přístupem na internet; předpokládá se, že internet za rok
využije 20 % uživatelů informačního centra na průměrnou dobu 5 min.

počet nově připojených na internet = zadejte počet nových míst k připojení na internet za rok. Příklad: v nově vzniklém turistickém informačním centru
bude zřízen jeden počítač s veřejným přístupem k internetu.
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zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu, pravidelní uživatelé = zadejte počet pravidelných uživatelů (návštěva min. 1 x týdně) nové kulturní
infrastruktury (Příklad: muzea, knihovny, galerie, výstavy). Pro výpočet je nutno zadat míru zlepšení všeobecného současného stavu (100 % = vybudována
nová knihovna, 10 % = nové regály v knihovně). Příklad: výstavba nové knihovny v obci (100 % míra zlepšení současného stavu); odhadovaný počet
registrovaných uživatelů je 150.

zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu, jednorázoví uživatelé = nutno zadat míru zlepšení všeobecného současného stavu a počet jednorázových
uživatelů za rok. Příklad: rekonstrukce výstavního sálu; odhadovaný týdenní průměrný počet uživatelů - 100 návštěvníků.

zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež, pravidelní uživatelé = zadejte počet pravidelných uživatelů (návštěva min. 1 x týdně, např. členové
oddílu) novou sportovní infrastrukturu (Příklad: sportovní areály, koupaliště, hřiště). Pro výpočet je nutno zadat míru zlepšení všeobecného současného stavu
(100 % = vybudování nového sportovního centra, 20 % = rekonstruované sociální zázemí). Příklad: rekonstrukce sociálního zařízení v šatnách; 250 členů TJ
Sokol.

zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež, jednorázoví uživatelé = nutno zadat míru zlepšení všeobecného současného stavu a počet
jednorázových uživatelů za rok, kteří využijí výsledky projektu. Příklad: výstavba nového víceúčelového hřiště (především pro nekomerční účely); kapacita
hřiště pro komerční účely je 10 hod/týdně, předpokládaný počet uživatelů 15 osob/hod (10 x 15 x 52).

zlepšení stavu škol a školských zařízení = zadejte míru zlepšení všeobecného současného stavu (100 % = nově vybudované učebny, totální
rekonstrukce, 20 % = nové lavice do učeben, rekonstrukce WC) a počet žáků / studentů, na které budou mít výsledky projektu dopad. Příklad: rekonstrukce
šaten ve škole, počet vyučujících se žáků ve škole je v 1. roce 150, v dalším roce se počítá s nárůstem žáků na 160.
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zlepšení stavu ambulantních zdravotnických zařízení = pro výpočet je nutné zadat míru zlepšení všeobecného současného stavu (100 % = totální
rekonstrukce, 10 % = rekonstrukce WC) a počet ošetřených za rok (jedna návštěva). Příklad: totální rekonstrukce polikliniky pro 10 ordinací, v průměru je za
den ošetřených 320 pacientů (8 hod x 4 osoby/hod x 10 ordinací), průměrný počet pracovních dnů – 250.

zlepšení stavu lůžkových zdravotnických zařízení = zadejte míru zlepšení současného stavu (100 % = totální rekonstrukce, 20 % = nové lůžka) a
počet pacientů za rok, kteří tuto službu využijí. Příklad: rekonstrukce WC v lůžkové části nemocnice; dle statistik je průměrný počet pacientů, kteří využijí
lůžka, 5.000/rok.

zlepšení stavu zařízení sociální péče, denní stacionáře = zadejte míru zlepšení současného stavu (100 % = totální rekonstrukce, 20 % = rekonstrukce
sociálního zázemí) a počet uživatelů za rok (průměrné využití služby v rozsahu 1 hodiny). Příklad: výstavba denního stacionáře; průměrný denní počet
uživatelů je odhadován na 50 osob.

zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení = zadejte míru zlepšení současného stavu (100 % = totální rekonstrukce, 10 % = výměna oken)
a počet obsazených lůžek v nově realizovaném objektu. Příklad: výstavba „Domu na půli cesty“, jeho kapacita je 50 lůžek a bude 100 % využita od 1. roku
provozní fáze projektu.

zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) = zadejte míru zlepšení současného stavu klidové zóny v rámci urbanizovaných center (100 % =
totální revitalizace, 15 % = nové lavičky) a počet návštěvníků za den, kteří klidovou zónu navštíví minimálně na 10 min. Příklad: nové osázení parku,
průměrný počet návštěvníků se odhaduje na 20 osob/hod. (předpokládá se vytíženost od 8 hodin do 22 hodin = 14 hod. x 20 osob).
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zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) = zadejte míru zlepšení současného stavu klidové zóny v rámci urbanizovaného celku (100 % = nově
vybudovaný park, 20 % = osázení) a počet osob za den, kteří nově realizovaným projektem pouze projdou (např.: cestou do školy, práce). Příklad: celková
rekonstrukce parku; průměrný počet návštěvníku za hodinu se odhaduje na 100 osob (předpokládá se vytíženost od 8 hodin do 22 hodin = 14 hod. x 100
osob).

zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) = zadejte míru zlepšení současného stavu veřejného prostranství v rámci urbanizovaného celku
(100 % = totální rekonstrukce náměstí, nová pěší zóna, 10 % = lavičky) a počet osob za den, kteří toto místo využijí (např: cestou do práce). Příklad: nové
lavičky na náměstí obce (5.000 obyvatel); předpokládaný počet uživatelů 1.000 osob/den.

vlivy na ŽP, odstranění ekologických zátěží = zadejte investice do odstranění zátěží [Kč] v roce, kdy byla tato investice uskutečněna. V případě projektů,
které jsou zaměřeny pouze na odstranění ekologických zátěží, je doporučeno popsat i další nekvantifikovatelné vlivy spojené s těmito projekty, jako je
ochrana zdraví obyvatel, snížení rizika havárie, apod. Příklad: v rámci projektu je nutná likvidace kontaminované půdy v hodnotě 1.000.000 Kč.

zavedení širokopásmového internetu do území = zadejte počet obyvatel / ekonomických subjektů / ubytovacích zařízení v území, které bude pokryto
širokopásmovým internetem. Za ekonomický subjekt je možno považovat obchodní společnosti (včetně OSVČ) se sídlem nebo provozovnou v dotčeném
území, státní nebo samosprávné organizace, neziskové organizace, apod. Příklad: širokopásmové připojení bude zavedeno do obce Lhota s 850 obyvateli,
28 ekonomickými subjekty (obecní úřad, základní škola a 26 provozoven obchodu a služeb) a 1 ubytovací zařízení.
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11. RIZIKA – ZÁLOŽKA RIZIKA
Záložka k identifikaci rizik, která mohou ohrozit realizaci projektu. U jednotlivých rizik je nutno uvést
jejich závažnost, pravděpodobnost výskytu a eliminaci rizika. Dle charakteristiky projektu je možnost
přidávání dalších rizik. Přednastavená rizika nelze odebrat.
závažnost rizika = lze vybrat z těchto variant: neznatelné, drobné, významné, velmi významné,
nepřijatelné
pravděpodobnost = lze vybrat z těchto variant: téměř nemožné, výjimečně možné, běžně možné,
pravděpodobné, hraničí s jistotou
význam = kalkulováno jako závažnost rizika x pravděpodobnost

U jednotlivých rizik, která nejsou chápána jako „nevýznamná“ je nezbytné uvést způsob, jakým bude
dané riziko eliminováno.

© eCBA s.r.o., 2010, www.ecba.cz, verze 1.0.7.100220802

39

12. OBRÁZKOVÁ DOKUMENTACE – ZÁLOŽKA OBRÁZKY
Záložka sloužící k načtení obrázků vztahující se k danému projektu. Obrázky je nutné nahrát pomocí
tlačítka „Procházet“ ve formátu .jpg, jiné formáty nejsou podporovány. Pro vložení další obrázkové
přílohy slouží tlačítko „Přidat další“ (poté tlačítko „Procházet“). Velikost obrázkové přílohy není
omezena, ale doporučujeme vkládat jen takové obrázky, které se bezprostředně týkají Vašeho
projektu (do 4 MB). Pokud se Vám obrázek nedaří načíst, zmenšete jeho velikost (na velikosti
obrázkové přílohy závisí rychlost načítání celého souboru, např. pro tiskový výstup s obrázky). Pro
lepší přehlednost doporučujeme k jednotlivým obrázkům uvádět popisky (př. Stávající stav budovy).

13. VÝSTUP PRO TISK A FINÁLNÍ ULOŽENÍ – ZÁLOŽKA FINALIZACE, TISK
Projekt (i rozpracovaný) je možné tisknout (s obrázkovou či bez obrázkové přílohy – po zaškrtnutí pole
„V tiskové sestavě vynechat…“) prostřednictvím výstupu do formátu PDF. Pro odevzdání finančního a
ekonomického hodnocení projektu je nutné projekt finálně uložit tlačítkem „Finalizace“ a odevzdat
příslušné implementační agentuře ROP. Po finalizaci projekt získá unikátní kódový klíč. Pozor – po
provedení finalizace již není možné projekt upravovat! Tiskový výstup finalizovaného projektu musí být
podepsán statutárním zástupcem žadatele na poslední straně.
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