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1. PORTÁL IS KP14+ 

1.1. Stručﾐé předsta┗eﾐí 

Žádost o podporu ┗┞plňuje žadatel prostředﾐiIt┗íﾏ aplikace IS KP14+, jeﾐž je součástí aplikaIe 
MSヲヰヱヴ+ ふﾏoﾐitoro┗aIí s┞stéﾏ s ﾐěkolika ﾏodul┞ pro růzﾐé t┞p┞ uži┗atelů – 

žadatel/příjeﾏIe/hodnotitel ﾐeHo iﾏpleﾏeﾐtačﾐí struktura OP). Modul IS KP14+ je důležitýﾏ 
ﾐástrojeﾏ pro ┗┞praIo┗áﾐí žádosti o podporu ﾐa ┗┞t┗ořeﾐéﾏ forﾏuláři odpo┗ídajíIíﾏ 
podﾏíﾐkáﾏ příslušﾐé ┗ýz┗┞ ┗ ráﾏIi daﾐého prograﾏu. ProstředﾐiIt┗íﾏ aplikaIe proHíhá 
elektroﾐiIké podáﾐí žádosti o podporu ふpodáﾐí proHíhá ┗ýhradﾐě prostředﾐiIt┗íﾏ 
elektroﾐiIkého podpisu v ráﾏIi zjedﾐodušo┗áﾐí a elektronizace Ielého proIesuぶ a realizaIe 
proIesů jako sprá┗a žádostí o podporu/projektů, jejiIh ﾏoﾐitoriﾐg a adﾏiﾐistraIe projektů 
ふ┗┞praIo┗áﾐí ﾏoﾐitoro┗aIíIh zprá┗, žádostí o platHu apod. a jejiIh elektroﾐiIké podáﾐíぶ. 
Žadatel ﾐeiﾐstaluje do počítače žádﾐý prograﾏ a žádost o podporu ┗┞plňuje příﾏo ┗ okﾐě 
iﾐterﾐeto┗ého prohlížeče. 

Aplikace IS KP14+  je dostupﾐá ﾐa iﾐterﾐeto┗é adrese https://mseu.mssf.cz. 

1.2. Doručo┗áﾐí dokuﾏeﾐtů OP VVV a audit přístupů k žádosteﾏ o podporu/projektůﾏ 

Dﾐe ヱ. ヱ. ヲヰヱΒ ﾐaH┞l účiﾐﾐosti zákoﾐa č. ンヶΑ/ヲヰヱΑ SH. ふ)ákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí zákoﾐ č. 
ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh sou┗isejíIíIh zákoﾐů 
ふrozpočto┗á pra┗idlaぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, a další sou┗isejíIí zákoﾐ┞ぶ, dle kterého je 

ﾏožﾐé ┗┞užít pro zákoﾐﾐé doručo┗áﾐí žádostí o dotaIe ﾐeHo ﾐá┗ratﾐé fiﾐaﾐčﾐí ┗ýpoﾏoIi, 
rozhodﾐutí ┗ řízeﾐí o posk┞tﾐutí dotaIe ﾐeHo ﾐá┗ratﾐé fiﾐaﾐčﾐí ┗ýpoﾏoIi, žádostí o platHu, 
zﾏěﾐo┗ýIh hlášeﾐí a dalšíIh oHdoHﾐýIh dokuﾏeﾐtů. 

Tako┗ýto dokuﾏeﾐt se po┗ažuje za doručeﾐý okaﾏžikeﾏ, kd┞ se do ﾏoﾐitoro┗aIího s┞stéﾏu 
přihlásí žadatel/příjeﾏIe ﾐeHo jíﾏ po┗ěřeﾐá osoHa, která ﾏá s ohledeﾏ ﾐa rozsah s┗ého 
oprá┗ﾐěﾐí ┗ ráﾏIi ﾏoﾐitoro┗aIího s┞stéﾏu k dokuﾏeﾐtu přístup ふ┗┞jﾏa praIo┗ﾐíků ŘO/)S, 
kteří ﾏají k projektu přístup ﾐapř. z dů┗odu řešeﾐí teIhﾐiIkýIh potížíぶ. 

S ohledeﾏ ﾐa tuto skutečﾐost důrazﾐě upozorňujeﾏe, aH┞ žádosti o podporu/projekt┞ H┞l┞ 
ﾐa straﾐě žadatelů/příjeﾏIů sdíleﾐ┞ pouze s rele┗aﾐtﾐíﾏi uži┗ateli. 

IﾐforﾏaIe, jak spra┗o┗at ふpřidá┗at, odeHíratぶ uži┗atele s přístupeﾏ k žádosti o 
podporu/projektu, naleznete v kap. ヴ.ヱ. Přístup k projektu. 

)áro┗eň doporučujeﾏe, aH┞ uži┗atelé, kteří žádost o podporu ﾐeHo projekt sdílí, ﾏěli 
nastavenu tzv. notifikaci k zasíláﾐí upozorﾐěﾐí ﾐa jiﾏi z┗oleﾐý koﾏuﾐikačﾐí kaﾐál, ┗iz kap. 
ヲ.ン. Profil uži┗atele. 

https://mseu.mssf.cz/
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V souvislosti s ┗ýše u┗edeﾐýﾏ H┞la do MSヲヰヱヴ+, do iﾐterﾐího portálu zapraIo┗áﾐa fuﾐkčﾐost 
uﾏožňujíIí ┗┞Hraﾐýﾏ uži┗atelůﾏ ŘO zoHrazit ┗ýčet uži┗atelů s prá┗┞ ﾐa daﾐý projekt a jejiIh 
přihlášeﾐí do ISKPヱヴ+. 

 

1.3. Uži┗atelská podpora 

Uži┗atelská podpora teIhﾐiIkého Iharakteru ふteIhﾐiIké proHléﾏ┞ s forﾏulářeﾏ žádosti, 
validace, apod.) pro registro┗aﾐé uži┗atele se založeﾐou žádostí do OP VVV je k dispozici 

na skupiﾐo┗é adrese v IS KP14+ v sezﾐaﾏu uži┗atelů ┗ tabulce Adresy podpory 

(OPVVV_Žadatel_TeIhﾐiIká podporaぶ. Podpora je posk┞to┗áﾐa ┗ praIo┗ﾐíIh dﾐeIh od Γ:ヰヰ 

hod. do 15:00 hod.  

Pro ur┞Ihleﾐí ┗┞řízeﾐí dotazu se již s pr┗ﾐíﾏ podáﾐíﾏ doporučuje zaslat tz┗. HASH kód žádosti. 

Teﾐto kód lze ﾐalézt ┗ poli IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI ふHASHぶ ﾐa záložIe IdeﾐtifikaIe operaIe ﾐa 
forﾏuláři žádosti. Dále je třeHa ﾐasdílet tuto žádost ﾐa uži┗atelský účet podpor┞ JSOPVVVX 

a udělit ﾏu editorská prá┗a. Postup sdíleﾐí je k dispozici v kapitole 4.1. Pokud si povaha chyby 

či dotazu ┗┞žádá ﾐasdíleﾐí žádosti, Hude o toﾏ žadatel iﾐforﾏo┗áﾐ praIo┗ﾐíkeﾏ teIhﾐiIké 
podpory. 

Reakčﾐí doHa je ヵ praIo┗ﾐíIh dﾐů. 

Dotaz┞ ┗ěIﾐého Iharakteru je třeHa sﾏěřo┗at ﾐa koﾐtaktﾐí osoHu, případﾐě osoH┞ u┗edeﾐé 
v te┝tu ┗ýz┗┞. 

1.4. K┗alifiko┗aﾐý Iertifikát ふelektroﾐiIký podpisぶ 

Pro získáﾐí k┗alifiko┗aﾐého Iertifikátu ふelektroﾐiIkého podpisuぶ je třeHa se oHrátit 
na akredito┗aﾐého posk┞to┗atele IertifikačﾐíIh služeH. 

Přehled akredito┗aﾐýIh posk┞to┗atelů IertifikačﾐíIh služeH je ﾏožﾐé ﾐalézt ﾐa stáﾐkáIh 
Ministerstva vnitra České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-

akreditaci.aspx). 

Řešeﾐí případﾐýIh potíží s k┗alifiko┗aﾐýﾏ Iertifikáteﾏ je ﾏožﾐé ﾐalézt ┗ kap. 6.1.  

1.5. Požada┗k┞ ﾐa soft┘aro┗é a hard┘aro┗é ┗┞Ha┗eﾐí 

Pro HezproHléﾏo┗ý Ihod aplikaIe je ﾐutﾐé dodržo┗at pok┞ﾐ┞ u┗edeﾐé ﾐa záložIe HW a SW 
požada┗k┞ ﾐa ú┗odﾐí stráﾐIe aplikaIe, kde ﾏůže žadatel ┗┞užít také odkaz ﾐa otesto┗áﾐí 
koﾏpatiHilit┞ aktuálﾐí praIo┗ﾐí staﾐiIe. Další iﾐforﾏaIe je ﾏožﾐé získat také ﾐa záložIe FAQ 
ﾐa ú┗odﾐí stráﾐIe aplikaIe. 

http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
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Pro práIi ┗ aplikaIi ISKPヱヴ+ je ﾏožﾐé ┗┞užít ﾐejﾐo┗ější ┗erze iﾐterﾐeto┗ýIh prohlížečů Iﾐterﾐet 
Explorer, Mozilla Firefo┝ ﾐeHo Google Chroﾏe pod operačﾐíﾏi s┞stéﾏ┞ MS Wiﾐdo┘s a Apple 
MacOS. 

V případě ﾏiﾏořádﾐýIh zﾏěﾐ jsou iﾐforﾏaIe puHliko┗áﾐ┞ také příﾏo ﾐa ú┗odﾐí stráﾐIe 
aplikace. 

Test kompatibility 

Pro otesto┗áﾐí koﾏpatiHilit┞ Vaší praIo┗ﾐí staﾐiIe ﾏůžeﾏe použít odkaz 

http://www.mssf.cz/; portál žadatel – o┗ěřeﾐí koﾏpatiHilit┞ ﾏého počítače s portáleﾏ 
žadatele. 

 

 

Dostupnost aplikace 

Garaﾐto┗aﾐá dostupﾐost aplikaIe je Α dﾐí ┗ týdﾐu od ヴ:ヰヰ hodin do 24:00 hodin. V intervalu 

od 00:00 hodin do 4:00 hodin ﾏůže Hýt pro┗áděﾐa údržHa a aplikaIe ﾐeﾏusí Hýt ┗ tuto dobu 

k dispozici. 

  

http://www.mssf.cz/
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1.6. RegistraIe a přihlášeﾐí uži┗atele 

RegistraIe uži┗atele 

Pro přístup do portálu IS KPヱヴ+ je ﾐutﾐé pro┗ést registraIi ﾐo┗ého uži┗atele přes tlačítko 
RegistraIe ﾐa ú┗odﾐí stráﾐIe – https://mseu.mssf.cz. 

 

 

 

Pozﾐáﾏka: Pole MoHilﾐí telefoﾐ – ﾐa u┗edeﾐé číslo Hude s┞stéﾏeﾏ zasláﾐa akti┗aIe účtu, 
přes ﾏoHilﾐí číslo se pro┗ádí reset hesla. Ne┗┞plňujte pole telefoﾐﾐíﾏ čísleﾏ defiﾐo┗aﾐé pro 
pe┗ﾐé telefoﾐﾐí stanice. 

Uživatel vyplní všechna povinná pole. Povinná pole jsou podbarvena žlutou barvou. E-

mailovou adresu a mobilní telefon vyplní PODLE SKUTEČNOSTI, protože k dokončeﾐí 

https://mseu.mssf.cz/


 

8 
 

registrace musí být potvrzen aktivačﾐí klíč, který bude zasláﾐ pomoIí SMS zprávy na mobilní 
telefon. Po zadání akti┗ačﾐího klíče do portálu zašle systém e-mail s aktivačním URL odkazem 

na zadanou emailovou adresu. 

Po vyplněﾐí registračníIh údajů, klikne uživatel na tlačítko „Odeslat registrační údaje“. 

 

Po odeslání registračﾐích údajů systém zašle na zadané telefonní číslo SMS s aktivačníﾏ klíčem 

a zobrazí v registračﾐím formuláři nové pole „Aktivačﾐí klíč“. Uživatel jej ze SMS do něj přepíše 

a klikne na tlačítko „Odeslat“  

 

Po úspěšném odeslání aktivačního klíče se uživateli zobrazí oznámeﾐí o ověřeﾐí mobilního 

telefonu a o zaslání e-mailu s aktivačním URL odkazem k dokončeﾐí registrace a zřízeﾐí 
přístupu do aplikace MS 2014+. Aktivační URL odkaz je platný pouze 24 hodin. Pokud na něj 
uživatel v této lhůtě neklikne, tak bude muset provést registraci znovu. 
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Po kliknutí na odkaz bude uživatel přesměrováﾐ na portál IS KP14+, kde mu systém zobrazí 
informativní hlášku: „Vaše žádost o registraci do Aplikace MS2014+ byla úspěšﾐě 
dokončeﾐa“. 

 

Po vytvořeﾐí uživatelského účtu bude uživateli zaslán nový e-mail s přihlašovaIíﾏ jméﾐem 

a ten se tak bude moci do portálu přihlásit. 
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V případě, že má uživatel problém s registraIí, může využít formulář, který se nachází 
pod registračﾐím formulářem, a zde svůj problém popsat a zaslat jej odpovědnému 

pracovníkovi, který se jím začne zabý┗at. 

 

 

Přihlášeﾐí do aplikaIe 

Přihlášeﾐí do aplikaIe ﾐásledﾐě proHíhá ┗┞plﾐěﾐíﾏ uži┗atelského jﾏéﾐa a hesla. 

 

 

AplikaIe je priﾏárﾐě zoHrazena v českéﾏ jaz┞Ie. Uži┗atel ﾏůže stiskeﾏ tlačítka ikoﾐ┞ ┗lajk┞ 
zﾏěﾐit jaz┞k a z┗olit polskou nebo anglickou jazykovou mutaci, v ráﾏIi které Hude do aplikace 

přistupo┗at. 

AutoﾏatiIké odhlášeﾐí ze s┞stéﾏu 

Po přihlášeﾐí se uživateli v záhla┗í okna v pravém horníﾏ rohu zobrazí informace o časovém 

limitu, za který bude v případě nečinnosti z aplikace automaticky odhlášen. 
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Automatické odhlášeﾐí probíhá z bezpečﾐostﾐíIh dů┗odů po 60 minutách nečinnosti uživatele 

kvůli ochraně dat. Aktivitami uživatele v aplikaci (přeIhod mezi záložkami či spuštěﾐí ﾐěkteré 

akce) se limit pro automatické odhlášení obnovuje vždy zpět na 60 minut. 

Pět minut před případným automatickým odhlášeníﾏ z aplikace se zobrazí upozorněﾐí 
s volbou Pokračovat/Zrušit. V případě stisknutí tlačítka „Pokračovat“ dojde k uložeﾐí 
rozpracovaných dat a obnoveﾐí limitu pro odhlášení. Tlačítkem „Zrušit“ se uživatel vrátí 
do aplikace bez uložeﾐí dat, přičemž limit pro odhlášení stále Hěží. 

 

Pokud uživatel do 5 minut na upozorněﾐí nezareaguje, bude z aplikace odhlášen a zobrazí 
se mu informativní hláška o odhlášeﾐí a po jejím potvrzeﾐí volbou „Pokračovat“ je uživatel 

nastaven na úvodní stránku portálu. 

 

)apoﾏeﾐuté heslo 

V případě, že uživatel zapomene heslo, klikne na odkaz „Zapomenuté heslo?“ na ú┗odní 
obrazovce v bloku přihlášení. 
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Systém zobrazí uživateli formulář, kde zadá své uživatelské jméno, mobilní telefon stejný 

jako při registraci, opíše kontrolní kód a klikne na tlačítko „Pokračovat“. 

 

V případě, že uživatel zadá špatﾐé údaje, objeví se informace: Nepovedlo se vyhledat 

uživatele se zadanými údaji. Kontaktujte Váš řídící orgán. 

Po zadání správných údajů systém uživateli zašle na zadaný mobilní telefon Aktivačﾐí klíč 

a zobrazí nové pole, kam jej uživatel vepíše a klikne na tlačítko „Pokračovat“. 

 

Po zadání aktivačního klíče systém zobrazí pole pro změﾐu hesla. Uživatel zadá jako 

při registraci nové heslo a pro kontrolu ho ještě potvrdí, poté klikne na tlačítko „Dokončit“.  
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1.7. OHeIﾐé fuﾐkIioﾐalit┞ forﾏuláře žádosti o podporu 

Po┗iﾐﾐá ┝ ﾐepo┗iﾐﾐá pole 

Dato┗é položk┞, které je uži┗atel po┗iﾐeﾐ ┗┞plﾐit pro úspěšﾐou fiﾐalizaIi žádosti o podporu, 

jsou podHar┗eﾐ┞ žlutě a ozﾐačeﾐ┞ ┗┞křičﾐíkeﾏ. Dato┗é položk┞, které jsou podHar┗eﾐ┞ šedě, 

jsou ﾐepo┗iﾐﾐé, pokud ﾐeﾐí ┗ýz┗ou nebo dokuﾏeﾐtaIí k ┗ýz┗ě staﾐo┗eﾐo jiﾐak. 

 

 

 

Ručﾐí ┝ autoﾏatiIká plﾐěﾐí ┝ ┗ýHěr z číselﾐíků 

Dato┗é položk┞, které jsou podHar┗eﾐé žlutou a šedou Har┗ou ふ┗iz ┗ýšeぶ, ┗┞plňuje uži┗atel sáﾏ 
jako te┝to┗é pole ﾐeHo ┗ýHěreﾏ z předeﾏ ┗┞defiﾐo┗aﾐého číselﾐíku.  

Číselﾐík se zoHrazí po stisku ikoﾐ┞ ┗edle příslušﾐého dato┗ého pole.  

Dato┗á pole, která jsou Hez podHar┗eﾐí, ┗┞plňuje s┞stéﾏ autoﾏatiIk┞. 

Nápo┗ěda 

V aplikaci IS KP14+ jsou k dispoziIi d┗a t┞p┞ ﾐápo┗ěd┞: koﾐte┝to┗á ﾐápo┗ěda, která se uži┗ateli 
oHje┗í, pokud najede kurzorem ﾐa příslušﾐé dato┗é pole, a ﾐápo┗ěda, kterou si uži┗atel ┗┞┗olá 
stiskeﾏ tlačítka „Nápo┗ěda“ v pra┗éﾏ horﾐíﾏ rohu oHrazo┗k┞. 
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Filtry 

Některé záložk┞ ┗ aplikaIi oHsahují souhrﾐﾐé taHulk┞ či číselﾐík┞. TaHulk┞ zoHrazují ┗šeIhﾐ┞ 
zadaﾐé údaje ┗ daﾐé záložIe – ﾐapř. osoH┞ žadatele apod. Číselﾐík┞ slouží pro ┗ýHěr údaje 
ﾐapř. ﾏěsto, uliIe apod. a jsou k dispoziIi ┗ políIh s ﾐaHídkou.  

Každá taHulka či číselﾐík jsou opatřeﾐ┞ filtreﾏ pro sﾐadﾐější ┗┞hledá┗áﾐí a ┗ýHěr. Filtr 
je uﾏístěﾐ ┗ řádku ┗ záhla┗í taHulk┞. Do tohoto řádku žadatel zadá ﾐěkolik písﾏeﾐ či slo┗o 
a stiskﾐe klá┗esu Eﾐter. Tíﾏ se ┗ taHulIe ┗┞hledají ┗šeIhﾐ┞ údaje, které odpo┗ídají zadaﾐýﾏ 
písﾏeﾐůﾏ. Použití této fuﾐkIe je ﾐutﾐé zejﾏéﾐa při zadá┗áﾐí dopadů ﾏíst realizaIí, 
kde aplikaIe ┗┞uží┗á zdrojo┗ýIh dat z registrů. V číselﾐíku se listuje poﾏoIí tlačítek uﾏístěﾐýIh 
pod tabulkou. Uži┗atel z┗olí ┗┞Hraﾐý údaj ふklikﾐutíﾏ ﾏ┞ši údaj ozﾐačí) a ﾐásledﾐě pot┗rdí ┗ýHěr 
klikﾐutíﾏ ﾐa šipku ┗pra┗o, kd┞ je z┗oleﾐý údaj ┗ložeﾐ do taHulk┞ ﾐapra┗o. 

)rušeﾐí zadaﾐého filtru a ﾐá┗rat k pů┗odﾐíﾏu zoHrazeﾐí ┗šeIh položek pro┗ede žadatel tak, že 
zﾐak┞, které do filtro┗aIího řádku napsal, jedﾐoduše sﾏaže a stiskﾐe klá┗esu Eﾐter.  
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Příklad vyhledáﾐí oHIe Nový Bydžov při použití filtru (zadaﾐé slovo „Nový“): 

 

 

2. ÚVODNÍ OBRA)OVKA IS KP14+ - NÁSTĚNKA 

Každý registro┗aﾐý uži┗atel ┗ aplikaIi IS KPヱヴ+ ﾏá ┗iditelﾐé ン profil┞ – Žadatel, Hodﾐotitel a 

Nositel strategie. 

Profil Žadatel – slouží pro podáﾐí žádosti o podporu. 

Profil Hodnotitel – slouží pro podáﾐí žádosti o status hodﾐotitele a realizaIi ┗ěIﾐého 
hodﾐoIeﾐí. 

Profil Nositel strategie – slouží pro podáﾐí žádostí o Strategie. 

2.1. Komunikace 

Po přihlášeﾐí do aplikaIe se uži┗ateli zoHrazí ú┗odﾐí oHrazo┗ka, tz┗. ﾐástěﾐka. )de jsou 
k dispoziIi přijaté zprá┗┞ ふdepešeぶ, ┗ztahujíIí se k příslušﾐýﾏ žádosteﾏ o podporu/projektůﾏ. 

Výběr zvoleného údaje 
ze seznamu  

Filtr pro snadné 
vyhledávání  
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Na další oHrazo┗k┞ ┗ ráﾏIi koﾏuﾐikaIe je ﾏožﾐé ┗stoupit stiskeﾏ příslušﾐého tlačítka 
v záhla┗í oHrazo┗k┞ – pozﾐáﾏk┞, upozorﾐěﾐí, depeše. ProstředﾐiIt┗íﾏ tlačítka „NOVÁ DEPEŠE 
a Koncepty“ lze založit a odeslat ﾐo┗ou zprá┗u, ﾐiIﾏéﾐě ŘO doporučuje posílat depeše příﾏo 
z úro┗ﾐě koﾐkrétﾐího projektu. Tlačítka s ﾐáz┗┞ „Přijaté depeše“ a „Odeslaﾐé depeše“ zoHrazí 
doručeﾐé ﾐeHo odeslaﾐé zprá┗┞. PoﾏoIí tlačítek s ﾐáz┗┞ „Sprá┗a složek“ a „Pra┗idla pro tříděﾐí 
depeší“ je ﾏožﾐé ┗┞t┗ářet uži┗atelské složk┞ a poﾏoIí ┗┞t┗ořeﾐýIh pra┗idel autoﾏatiIk┞ třídit 
doručeﾐé a odeslaﾐé depeše. V le┗éﾏ ﾏeﾐu oHrazo┗k┞ se zoHrazují iﾐforﾏaIe příslušﾐýIh ŘO, 
koﾐtaktﾐí iﾐforﾏaIe, odkaz┞ ﾐeHo často kladeﾐé otázk┞. 

 

Depeše 

Tato záložka uži┗atele přepﾐe ﾐa sezﾐaﾏ depeší uži┗atele, kde ﾏůže t┞to depeše číst 
a odpo┗ídat ﾐa ﾐě. )áložka se zoHrazuje pouze ﾐa základﾐíIh ploIháIh „Nástěﾐka, Žadatel, 
Hodﾐotitel, Nositel strategie.“ 
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)aložeﾐí ﾐo┗é depeše 

Nástroj Depeše fuﾐguje jako ┗ﾐitřﾐí koﾏuﾐikaIe ┗  ráﾏIi Ielého s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+, 
tzn. depeše ふzprá┗┞ぶ ﾏohou Hýt předá┗áﾐ┞ jak ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi uži┗ateli IS KPヱヴ+, 
tak i ﾏezi žadateli/příjeﾏIi a příslušﾐýﾏi koﾐtaktﾐíﾏi praIo┗ﾐík┞ ﾐa straﾐě ŘO.  
 

No┗ou depeši ┗žd┞ zakládejte z ote┗řeﾐého žádosti o podporu ふprojektuぶ, oHlasti Profil 
oHjektu. V┞t┗oří se tak ┗azHa depeše ﾐa oHjekt, kterýﾏ je příslušﾐá žádost o podporu 
ふprojektぶ. PříjeﾏIe zprá┗┞ tak Hude ┗ědět, kterého projektu se daﾐý dotaz týká.  
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Stiskeﾏ tlačítka No┗á depeše a KoﾐIept┞ se uži┗atel dostaﾐe ﾐa příslušﾐou oHrazo┗ku, kde 
ﾏůže zakládat ﾐo┗é zprá┗┞. Uži┗atel z┗olí No┗ý zázﾐaﾏ, zadá Předﾏět depeše, Te┝t a IhIe-li, 

┗┞plﾐí také Důležitost ﾐeHo IheIkHo┝ Citli┗ý oHsah. Stiskﾐe tlačítko Uložit. 

 

Po uložeﾐí lze ke zprá┗ě přidat přílohu. Stiskﾐěte tlačítko Dokuﾏeﾐt┞ ┗ pra┗é části oHrazo┗k┞:  
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Posledﾐíﾏ krokeﾏ před odesláﾐíﾏ zprá┗┞ je ┗ýHěr adresátů. Po stiskﾐutí stejﾐojﾏeﾐﾐého 
tlačítka je ﾏožﾐé ze sezﾐaﾏu uži┗atelů ┗┞Hrat příjeﾏIe zprá┗┞.  
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Lze ┗┞Hrat adresu podpor┞, sprá┗Ie projektu, ﾏaﾐažera projektu, ﾐeHo liHo┗olﾐého 
e┝terﾐího uži┗atele.  

 

Pro dotaz┞ teIhﾐiIkého Iharakteru týkajíIí se forﾏuláře žádosti o podporu IS KPヱヴ+ 

┗┞užijte praIo┗ﾐí skupinu OPVVV_Žadatel/PříjeﾏIe_TeIhﾐiIká podpora v tabulce Adresa 

podpory v horﾐí části oHrazo┗k┞. 
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Po z┗oleﾐí příslušﾐé podpor┞ je ﾐutﾐé ┗rátit se ﾐa oHrazo┗ku Depeší stiskeﾏ tlačítka Uložit 
a zpět. Následﾐě po stisku tlačítka Odeslat doIhází k odesláﾐí depeše, kd┞ s┞stéﾏ pot┗rdí 
odesláﾐí depeše.  
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Do jedﾐotli┗ýIh složek v ráﾏIi adﾏiﾐistraIe zprá┗ se ┗stupuje stiskeﾏ příslušﾐého tlačítka – 

Odeslaﾐé ﾐeHo Přijaté depeše, případﾐě Sprá┗a složek ﾐeHo Pra┗idla pro tříděﾐí depeší.  

 

Depeše, která již H┞la ┗ ráﾏIi proIesu ži┗otﾐího I┞klu žádosti o podporu a ﾐásledﾐé 
administrace projektu odesláﾐa, ﾐeﾏůže Hýt již z dů┗odu zaIho┗áﾐí auditﾐí stop┞ sﾏazáﾐa. 
Možﾐost sﾏazat depeši je ﾐasta┗eﾐa jeﾐ pro ﾐeodeslaﾐé depeše tz┗. koﾐIept┞. 
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Pozﾐáﾏk┞ 

Tato záložka uživatele přepne na seznam poznámek, které si zadává sáﾏ uživatel. )áložka 

se zobrazuje pouze na základníIh plochách Nástěﾐka, Žadatel, Hodnotitel, Nositel strategie. 

 

 

Upozorﾐěﾐí 

V této záložce jsou důležitá upozorněﾐí pro všeIhny uživatele. Záložka se zobrazuje pouze 

na základníIh plocháIh Nástěnka, Žadatel, Hodnotitel, Nositel strategie. 

 

 

Depeše 

Tato záložka uživatele přepne na seznam depeší uživatele, kde může tyto depeše číst 
a odpovídat na ně. )áložka se zobrazuje pouze na základníIh plocháIh Nástěnka, Žadatel, 
Hodnotitel, Nositel strategie. 
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IﾐforﾏaIe ŘO 

Pod tíﾏto odkazeﾏ lze ﾐalézt důležité iﾐforﾏaIe ŘídiIího orgáﾐu. 

Kontakty 

Tato záložka skrý┗á koﾐtaktﾐí iﾐforﾏaIe ﾐa podporu jedﾐotli┗ýIh OP 

Odkazy 

Pod touto položkou lze ﾐalézt další užitečﾐé odkaz┞, které sou┗isí s předkládáﾐíﾏ žádosti 
o podporu. 

FAQ 

Tato záložka skrý┗á odpo┗ědi ﾐa ﾐejčastěji kladeﾐé dotaz┞.  

HW a SW požada┗k┞ 

Pod tíﾏto odkazeﾏ jsou u┗edeﾐ┞ paraﾏetr┞ hard┘aro┗ého a soft┘aro┗ého ┗┞Ha┗eﾐí, 
se kterýﾏ je ﾏožﾐé aplikaIi Hez proHléﾏů použí┗at.  
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2.2. IﾐforﾏaIe o přihlášeﾐí 

V pra┗éﾏ horﾐíﾏ rohu záhla┗í je uﾏístěﾐa iﾐforﾏaIe o přihlášeﾐéﾏ uži┗ateli. Vedle 
přihlašo┗aIího jﾏéﾐa je tlačítko k odhlášeﾐí Odhlásit - klikﾐutíﾏ ﾐa teﾐto odkaz dojde 
k odhlášeﾐí a k ﾐá┗ratu ﾐa ú┗odﾐí stráﾐku aplikaIe. Po přihlášeﾐí se zde oHje┗ují iﾐforﾏaIe 
o časo┗éﾏ liﾏitu autoﾏatiIkého odhlášeﾐí – odpočet ヶヰ ﾏiﾐut od posledﾐího úkoﾐu 
v aplikaci. 
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2.3. Profil uži┗atele 

Stiskeﾏ tlačítka Profil uži┗atele, ﾏůže uži┗atel upra┗o┗at s┗é osoHﾐí údaje, koﾐtaktﾐí údaje 

pro zasíláﾐí ﾐotifikaIí a dále jsou zde k dispozici údaje o suHjekteIh, které si uži┗atel ┗ procesu 

┗┞t┗ářeﾐí žádosti o podporu uložil k dalšíﾏu ┗┞užití iﾐforﾏaIí o příslušﾐéﾏ suHjektu 
pro každou další žádost Hez ﾐutﾐosti zﾐo┗u ┗kládat data. 

 

 

 

 

Profil uži┗atele – Hlíže ┗iz kapitola 5.8.2. 
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OsoHﾐí údaje – po zadáﾐí uži┗atelského jﾏéﾐa a hesla je ﾏožﾐé ﾏěﾐit osoHﾐí a koﾐtaktﾐí 
údaje uži┗atele. )ﾏěﾐa se uloží stiskeﾏ tlačítka Odeslat zﾏěﾐ┞. 
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Koﾐtaktﾐí údaje pro zasíláﾐí ﾐotifikaIí 

Na záložIe koﾐtaktﾐí údaje ﾏůže žadatel ┗ložit s┗é koﾐtaktﾐí údaje, které Hudou sloužit 
k zasíláﾐí ﾐotifikaIí. Pokud ┗áﾏ přijde v ráﾏIi příslušﾐého projektu zprá┗a, upozorﾐěﾐí ﾐeHo 
depeše, s┞stéﾏ ┗ás upozorﾐí přes e-mail nebo SMS. Uži┗atel zadá z┗oleﾐou forﾏu ﾐotifikaIe, 
číslo telefoﾐu ふ┗ ﾏeziﾐárodﾐíﾏ forﾏátu +ヴヲヰ┝┝┝┝┝┝┝┝┝ぶ ﾐeHo eﾏail a pot┗rdí stiskeﾏ tlačítka 
Uložit. 

 

 

AH┞ zasíláﾐí ﾐotifikaIí ﾐa eﾏail či ﾏoHilﾐí telefoﾐ H┞lo fuﾐkčﾐí, je ﾐutﾐé zatrhﾐout checkbox 

Platnost.  
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2.4. Žadatel 

Stiskem tlačítka Žadatel uži┗atel ┗stupuje do IS KPヱヴ+ ┗ roli žadatele ﾐa obrazovku 

se seznamem žádostí o podporu/seznamem projektů, ke kterýﾏ ﾏá přístup v ráﾏIi s┗ého 
konta. 

 

 

T┞to žádosti o podporu jsou zoHrazeﾐ┞ jako „Moje projekt┞“ 
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2.5. Sezﾐaﾏ ┗ýze┗ 

Teﾐto odkaz uﾏožňuje uži┗ateli zoHrazit sezﾐaﾏ ┗šeIh pláﾐo┗aﾐýIh ┗ýze┗ ﾐapříč operačﾐíﾏi 

prograﾏ┞. K ﾐá┗ratu do přehledu projektů slouží tlačítko  . Pro ﾐá┗rat ﾐa ú┗odﾐí 

oHrazo┗ku je třeHa použít tlačítko  . 
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3. NOVÁ ŽÁDOST O PODPORU 

Stiskeﾏ tlačítka No┗á žádost žadatel ┗stoupí ﾐa oHrazo┗ku, kde vybere program, v ráﾏIi 
kterého chce podat žádost o podporu. 

Po ┗ýHěru prograﾏu je uži┗ateli zoHrazeﾐ sezﾐaﾏ aktuálﾐě ote┗řeﾐýIh ┗ýze┗ daﾐého 
programu, v ráﾏIi ﾐiIhž lze žádost o podporu založit. 

 

 

Výběr programu 
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Po ┗ýHěru příslušﾐé ┗ýz┗┞ se žadateli zoHrazí oHrazo┗ka forﾏuláře žádosti o podporu.  

OP VVV – (02_16_063) 

OP VVV – (02_16_064) 

V ráﾏIi této oHrazo┗k┞ jsou uži┗ateli zpřístupﾐěﾐ┞ k editaIi dato┗é oHlasti defiﾐo┗aﾐé řídiIíﾏ 
orgáﾐeﾏ ﾐa ┗ýz┗ě. Dato┗é oHlasti resp. oHrazo┗k┞ se liší ┗ zá┗islosti ﾐa koﾐkrétﾐí ┗ýz┗ě.  

  

Výběr výzvy 
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4. ZÁHLAVÍ ŽÁDOSTI O PODPORU  

)áhla┗í forﾏuláře žádosti o podporu je přístupﾐé z jakékoli záložk┞.  

 

4.1. Přístup k projektu 

Stiskﾐutíﾏ tlačítka „Přístup k projektu“ se zoHrazí obrazovka, v ráﾏIi které lze přidělit/odebrat 

role v ráﾏIi daﾐé žádosti o podporu koﾐkrétﾐíﾏ uži┗atelůﾏ.  

Uži┗atel, který žádost o podporu založil, je určeﾐ jako Sprá┗Ie přístupů, a ﾐásledﾐě ﾏá prá┗o 
přidělit/odeHrat k daﾐé žádosti dalšíﾏ uži┗atelůﾏ příslušﾐé role. Rozlišujeﾏe role čteﾐář (data 

jsou zobrazena pouze k ﾐáhledu), editor ふﾏožﾐost zápisu zﾏěﾐぶ a sigﾐatář ふpodepiso┗áﾐí 
předeﾏ defiﾐo┗aﾐýIh úkoﾐů ┗ ráﾏIi daﾐé žádostiぶ a zástupIe správIe přístupů (uži┗atel 
zastupujíIí sprá┗Ie přístupů s ﾏožﾐostí pře┗zetí prá┗ po pů┗odﾐíﾏ sprá┗Iiぶ. 

 

Stiskeﾏ tlačítka „No┗ý zázﾐaﾏ“, zadáﾐíﾏ uži┗atelského jﾏéﾐa osoH┞ a zaškrtﾐutíﾏ ┗┞Hraﾐého 
IheIkHo┝u ふeditor, sigﾐatář, čteﾐářぶ, se příslušﾐéﾏu uži┗ateli přiřadí koﾐkrétﾐí role k daﾐé 
žádosti. Pokud je sigﾐatářů ┗íIe, určuje se i pořadí ┗ jakéﾏ ﾏají žádost  
o podporu podepisovat. Tlačítkeﾏ „Uložit“ se zázﾐaﾏ uloží.   
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Pro ﾏožﾐost fiﾐalizaIe a ﾐásledﾐého podpisu žádosti o podporu je ﾐutﾐé, aH┞ ┗ ráﾏIi 
žádosti ┗┞stupo┗al alespoň jedeﾐ uži┗atel s přiřazeﾐou rolí sigﾐatář. 

 

SpeIiálﾐí rolí je Sigﾐatář Hez registraIe ┗ IS KP14+. Přiděleﾐí této role je ┗hodﾐé pro uži┗atele, 
kteří ﾐejsou a ﾐeIhtějí Hýt v aplikaIi registro┗áﾐi, ale jsou zﾏoIﾐiteli k úkoﾐůﾏ sou┗isejíIíIh 
s projekto┗ou žádostí, předkládáﾐí žádostí o platHu, zprá┗ o realizaIi apod. 

Po ozﾐačeﾐí zatržítka Sigﾐatář Hez registraIe ┗ IS KPヱヴ+ se akti┗ují ﾐo┗á pole Datuﾏ ﾐarozeﾐí 
a Jﾏéﾐo ﾐeregistro┗aﾐého sigﾐatáře, která jsou povinná k ┗┞plﾐěﾐí. 

 

Po ┗┞plﾐěﾐí polí je třeHa zázﾐaﾏ uložit stejﾐojﾏeﾐﾐýﾏ tlačítkeﾏ. 

V dolﾐí části oHrazo┗k┞ je sezﾐaﾏ ┗šeIh sigﾐatářů a přiděleﾐýIh úloh, které ﾏohou s┗ýﾏ 
podpiseﾏ pot┗rdit. Sezﾐaﾏ je ﾏožﾐé ﾏěﾐit a edito┗at ┗ zá┗islosti ﾐa přiděleﾐýIh rolíIh. 

Vložení uživatelského jména 
osoby, které se má přidělit 
přístup k žádosti 
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)áro┗eň je ﾏožﾐé určit pořadí, ┗e kteréﾏ Hudou sigﾐatáři podepiso┗at jedﾐotli┗é úloh┞.
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Sprá┗Ie přístupů se ﾏůže s┗ýIh prá┗ ┗zdát tak, že ozﾐačí zázﾐaﾏ s uži┗ateleﾏ, kteréﾏu IhIe 
prá┗a předat a stiskﾐe tlačítko „)ﾏěﾐit ﾐasta┗eﾐí přístupu“. 

 

Na další oHrazo┗Ie ozﾐačí ﾏožﾐost SprávIe přístupů a stiskﾐe tlačítko „)ﾏěﾐit ﾐasta┗eﾐí“. 

Tíﾏto je zﾏěﾐěﾐ sprá┗Ie přístupů. Dokud ﾏu ﾐo┗ýﾏ sprá┗Ieﾏ přístupů ﾐeﾐí role editora 
odeHráﾐa, pak ﾏá pů┗odﾐí sprá┗Ie přístupů ﾐa žádosti o podporu/projektu ┗ IS KP14+ roli 

editora. 
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S┞stéﾏ také uﾏožňuje z┗olit ZástupIe správIe přístupů. Postup je podoHﾐý jako ┗ případě 
předáﾐí ┗lastﾐiIkýIh prá┗ s tíﾏ rozdíleﾏ, že ﾐa oHrazo┗Ie s ﾐáz┗eﾏ )ﾏěﾐa přístupů 
je ozﾐačeﾐa ﾏožﾐost )ástupIe sprá┗Ie přístupů. 

 

Uži┗atel s touto rolí ﾏůže případﾐě sáﾏ pře┗zít roli SprávIe přístupu, je-li to ﾐutﾐé. Postupuje 

při toﾏ tak, že ozﾐačí zázﾐaﾏ pů┗odﾐího sprá┗Ie přístupů, stiskﾐe tlačítko „)ﾏěﾐit ﾐasta┗eﾐí 
přístupu“ a na obrazovce s ﾐáz┗eﾏ )ﾏěﾐa přístupů ozﾐačí ﾏožﾐost OdeHrat sprá┗Ie přístupů. 
Po stiskﾐutí tlačítka „)ﾏěﾐit ﾐasta┗eﾐí“ jsou prá┗a SprávIe přístupů pře┗edeﾐa. 
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4.2. Plﾐé ﾏoIi 

V s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ je zapraIo┗áﾐa fuﾐkIioﾐalita uﾏožňujíIí sigﾐatáři ふzﾏoIﾐiteliぶ po┗ěřit 
podepsáﾐíﾏ ┗┞HraﾐýIh úloh zﾏoIﾐěﾐIe. )ﾏoIﾐěﾐIeﾏ ﾏůže Hýt jakýkoli z uži┗atelů, který 
je tzv. sprá┗Ieﾏ projektu, ted┞ ﾏá ┗ ráﾏIi projektu přiděleﾐé role ふsigﾐatář / editor / čteﾐářぶ.  

Forﾏulář pro ┗┞plﾐěﾐí plﾐýIh ﾏoIí lze zoHrazit poﾏoIí tlačítka „Plﾐé ﾏoIi“. 

 

V ráﾏIi ┗ýHěru t┞pu plﾐé ﾏoIi uži┗atel ┗┞Here, zda se jedﾐá o plﾐou ﾏoI elektroﾐiIkou 
nebo „listiﾐﾐou“, ted┞ úředﾐě o┗ěřeﾐou plﾐou ﾏoI. Listiﾐﾐá ┗erze plﾐé ﾏoIi je ┗ s┞stéﾏu 
pod ┗olHou „papíro┗á“. U této ┗olH┞ lze ﾐa┗íI přiřadit jako zﾏoIﾐitele uži┗atele, který ﾐeﾐí 
v aplikaIi registro┗áﾐ – viz kap. 4.1. 

Listiﾐﾐá plﾐá ﾏoI – varianta, kdy jsou registro┗áﾐi ┗ aplikaIi zﾏoIﾐitel i zﾏoIﾐěﾐeI 

V případě této ┗ariaﾐt┞ ┗┞plﾐí sprá┗Ie projektu pole )ﾏoIﾐitel a )ﾏoIﾐěﾐeI a ﾐahraje origiﾐál 
plﾐé ﾏoIi ﾐeHo dokuﾏeﾐt, který prošel autorizo┗aﾐou koﾐ┗erzí, poﾏoIí tlačítka Připojit. AH┞ 
H┞la plﾐá ﾏoI platﾐá, je třeHa ┗┞plﾐit její platﾐost do polí „Platﾐost od“ a „Platí do“. V případě, 
že je plﾐá ﾏoI Hez časo┗ého oﾏezeﾐí, pole „Platí do“ se ﾐe┗┞plňuje. Po ﾐahráﾐí dokuﾏeﾐtu a 
uložeﾐí zázﾐaﾏu je akti┗ﾐí ikoﾐa pečeti pro ┗ložeﾐí elektroﾐiIkého podpisu. )ﾏoIﾐěﾐeI připojí 
s┗ůj elektroﾐiIký podpis a tíﾏto st┗rdí přijetí po┗ěřeﾐí k podpisu daﾐé úloh┞. 

Pozﾐ.: Pokud žádost ﾐe┗┞plňuje příﾏo zﾏoIﾐěﾐeI, ﾏusí sprá┗Ie projektu, ted┞ uži┗atel, který 
žádost založil a ┗┞plﾐil, ﾐasdílet projekt zﾏoIﾐěﾐIi a přidělit ﾏu roli editora ﾐeHo čteﾐáře. 
Pokud přidělí roli čteﾐáře, ﾏusí také zázﾐaﾏ plﾐé ﾏoIi připra┗it pro podpis zﾏoIﾐěﾐIe a 
žádost o podporu před podpiseﾏ sáﾏ fiﾐalizo┗at. 
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Před podpiseﾏ je ještě ﾐutﾐé ﾐa záložIe „Plﾐé ﾏoIi“ ┗┞plﾐit úlohu, k jejíﾏuž podpisu 
zmocnitel zmocněﾐIe po┗ěřuje – ted┞ t┞p dokuﾏeﾐtu, který Hude podepiso┗áﾐ elektroﾐiIkýﾏ 
podpiseﾏ zﾏoIﾐěﾐIe ﾐapř. žádost o podporu, IﾐforﾏaIe o pokroku ┗ realizaci projektu. Tento 

┗ýHěr se pro┗ádí prostředﾐiIt┗íﾏ tlačítka „V┞Hrat předﾏět zﾏoIﾐěﾐí“. Žadateli se zoHrazí 
příslušﾐá úloha ke zﾏoIﾐěﾐí ┗ýHěreﾏ z číselﾐíku. Pot┗rzeﾐí ┗ýHěru – tlačítko „Vybrat“. 
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Stiskeﾏ tlačítka „Operace“ se žadatel ┗rátí zpět ﾐa záložku IdeﾐtifikaIe operaIe. 

Listiﾐﾐá plﾐá ﾏoI – ┗ariaﾐta, kd┞ je ┗ aplikaIi registro┗áﾐ pouze zﾏoIﾐěﾐeI 
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Tato variaﾐta uﾏožňuje zadáﾐí plﾐé ﾏoIi Hez účasti a registraIe zﾏoIﾐitele. )ﾏoIﾐěﾐeI 
vybere v poli s ﾐáz┗eﾏ „)ﾏoIﾐitel ﾐeregistro┗aﾐý ┗ IS KPヱヴ“ zadaﾐého uži┗atele 
bez registraIe. Dále pokračuje stejﾐýﾏ způsoHeﾏ jako ┗ předIhozíﾏ případě – ┗┞plﾐí příslušﾐá 
pole, vyHere předﾏět zﾏoIﾐěﾐí, připojí origiﾐál plﾐé ﾏoIi ﾐeHo dokuﾏeﾐt, který prošel 
autorizo┗aﾐou koﾐ┗erzí a zázﾐaﾏ opatří s┗ýﾏ elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ ikoﾐ┞ 
pečetě. 

 

Pokud žádost ﾐe┗┞plňuje příﾏo zﾏoIﾐěﾐeI, ﾏusí sprá┗Ie projektu, ted┞ uži┗atel, který žádost 
založil a ┗┞plﾐil, ﾐasdílet projekt zﾏoIﾐěﾐIi a přidělit ﾏu roli editora ﾐeHo čteﾐáře. Pokud 
přidělí roli čteﾐáře, ﾏusí také zázﾐaﾏ plﾐé ﾏoIi připra┗it pro podpis zﾏoIﾐěﾐIe a žádost 
o podporu před podpiseﾏ sáﾏ fiﾐalizo┗at. 

ElektroﾐiIká plﾐá ﾏoc 

V případě elektroﾐiIké plﾐé ﾏoIi je třeHa k plﾐé ﾏoIi připojit podpis oHou uži┗atelů –
jak zﾏoIﾐitele, tak i zﾏoIﾐěﾐIe. 

Sprá┗Ie projektu ┗┞plﾐí pole „)ﾏoIﾐitel“, „)ﾏoIﾐěﾐeI“, doplﾐí platﾐost plﾐé ﾏoIi a ┗┞Here 
předﾏět zﾏoIﾐěﾐí. Po uložeﾐí zázﾐaﾏu stiskﾐe tlačítko „Plﾐá ﾏoI“ a uloží ┗┞geﾐero┗aﾐý 
forﾏulář plﾐé ﾏoIi ﾐapř. ﾐa lokálﾐí disk počítače. Následﾐě poﾏoIí tlačítka „Připojit“ ┗loží 
soubor s plﾐou ﾏoIí do aplikaIe a zázﾐaﾏ uloží. Lze použít také ┗lastﾐí forﾏulář plﾐé ﾏoIi 
ﾐeHo po┗ěřeﾐí. Po ﾐahráﾐí a uložeﾐí souHoru plﾐé ﾏoIi připojí k zázﾐaﾏu s┗ůj elektroﾐiIký 
podpis. Po ┗ložeﾐí podpisu zﾏoIﾐěﾐIeﾏ je zﾏoIﾐitel ┗┞z┗áﾐ iﾐterﾐí depeší k připojeﾐí s┗ého 
podpisu. 
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)ﾏoIﾐitel se přihlásí do aplikaIe pod s┗ýﾏ účteﾏ, ┗stoupí do ﾏodulu „Žadatel“, z┗olí příslušﾐý 
projekt v kontě „Moje projekt┞“ a zoHrazí plﾐou ﾏoI prostředﾐiIt┗íﾏ tlačítka „Plﾐé ﾏoIi“. K 
zázﾐaﾏu plﾐé ﾏoIi poﾏoIí ikoﾐ┞ pečetě připojí s┗ůj elektroﾐiIký podpis. Po ┗ložeﾐí podpisu 
zﾏoIﾐiteleﾏ aplikaIe pot┗rdí přiřazeﾐí zﾏoIﾐěﾐIe k roli sigﾐatáře. 

Pokud žádost ﾐe┗┞plňuje příﾏo zﾏoIﾐěﾐeI, ﾏusí sprá┗Ie projektu, ted┞ uži┗atel, který žádost 
založil a ┗┞plﾐil, ﾐasdílet projekt zﾏoIﾐiteli ┗ roli sigﾐatáře a zﾏoIﾐěﾐIi ┗ roli editora nebo 

čteﾐáře. Pokud přidělí zﾏoIﾐěﾐIi roli čteﾐáře, ﾏusí ještě sáﾏ žádost fiﾐalizovat. 

Od┗oláﾐí plﾐé ﾏoIi 

Poté, Io je přiložeﾐ dokuﾏeﾐt plﾐé ﾏoIi a je podepsáﾐ alespoň jedﾐíﾏ uži┗ateleﾏ, ﾐelze již 
zázﾐaﾏ plﾐé ﾏoIi ┗ s┞stéﾏu ﾏěﾐit aﾐi sﾏazat. 

Plﾐá ﾏoI ﾏůže pozHýt platﾐosti ふzadáﾐíﾏ do s┞stéﾏuぶ zﾐeplatﾐěﾐíﾏ či záﾐikeﾏ. Plﾐá ﾏoI 
ﾏůže pozHýt platﾐosti ┗┞pršeﾐíﾏ doH┞ platﾐosti či jejíﾏ od┗oláﾐíﾏ. Od┗oláﾐí plﾐé ﾏoIi 
je zadáﾐo zﾏoIﾐiteleﾏ ﾐeHo zﾏoIﾐěﾐIeﾏ, podle straﾐ┞ odstoupeﾐí od plﾐé ﾏoIi ふod┗oláﾐí 
ze straﾐ┞ zﾏoIﾐitele, ┗┞po┗ězeﾐí ze straﾐ┞ zﾏoIﾐěﾐIeぶ; či sprá┗Ieﾏ přístupů a to ┗ případě 
úﾏrtí zﾏoIﾐěﾐIe/zﾏoIﾐitele ﾐeHo pokud je iﾐforﾏaIe o záﾐiku pořizo┗áﾐa papíro┗ě. 
Pro ┗┞po┗ězeﾐí plﾐé ﾏoIi zﾏoIﾐitel/zﾏoIﾐěﾐeI/sprá┗Ie přístupů ┗stoupí do forﾏuláře 
pro odeHráﾐí plﾐé ﾏoIi, ┗┞plﾐí data a ┗┞t┗oří příslušﾐý opis odeHráﾐí plﾐé ﾏoIi, který přiloží 
a podepíše. Poté Hudou patřit podpiso┗á prá┗a k žádosti o podporu/projektu pouze 
pů┗odﾐíﾏu sigﾐatáři. 

Uži┗atel klikﾐe ﾐa zázﾐaﾏ plﾐé ﾏoIi, kterou IhIe od┗olat ふřádek se zeleﾐě podHar┗íぶ. 
Poté klikﾐe ﾐa tlačítko „Od┗oláﾐí plﾐé ﾏoIi“ a stiskeﾏ tlačítka „Uložit“ operaIi dokoﾐčí. 
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S┞stéﾏ založí ┗ sezﾐaﾏu plﾐýIh ﾏoIí ﾐo┗ý řádek. Uži┗atel ┗stoupí ﾐa teﾐto ﾐo┗ý řádek ふřádek 
se zeleﾐě podHar┗íぶ a ┗ poli „T┞p od┗oláﾐí plﾐé ﾏoIi“ ┗┞Here pra┗ý dů┗od od┗oláﾐí plﾐé ﾏoIi 
ふﾐapř. Od┗oláﾐíﾏ ze straﾐ┞ zﾏoIﾐěﾐIeぶ, přiloží souHor s od┗oláﾐíﾏ plﾐé ﾏoIi a zázﾐaﾏ uloží. 
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Uži┗atel ふzﾏoIﾐěﾐeI ﾐeHo zﾏoIﾐitelぶ, který plﾐou ﾏoI od┗olá┗á, ﾏůže připojit Huď s┗ůj 
dokuﾏeﾐt, ﾐeHo ┗┞užít šaHloﾐu od┗oláﾐí plﾐé ﾏoIi, kterou si ┗┞geﾐeruje ┗ s┞stéﾏu stiskeﾏ 
tlačítka „Od┗oláﾐí plﾐé ﾏoIi“. Teﾐto forﾏulář uloží do s┗ého PC a ﾐásledﾐě připojí ┗ ráﾏIi pole 
pro příloh┞. SituaIe je ted┞ oHdoHﾐá jako ┗ případě elektroﾐiIké a papíro┗é plﾐé ﾏoIi. Uži┗atel 
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ふsprá┗Ie přístupůぶ, který plﾐou ﾏoI od┗olá┗á, ﾏůže připojit pouze s┗ůj dokuﾏeﾐt, 
pro uži┗atele s touto rolí se šaHloﾐa od┗oláﾐí ﾐegeﾐeruje. 

 

Uži┗atel, který plﾐou ﾏoI od┗olá┗á, podepíše od┗oláﾐí plﾐé ﾏoIi. ふstejﾐý postup jako 
při zakládáﾐí plﾐé ﾏoIiぶ. S┞stéﾏ zoHrazí iﾐforﾏati┗ﾐí hlášku. 

 

S┞stéﾏ ﾐasta┗í platﾐost u od┗oláﾐí plﾐé ﾏoIi a záro┗eň zoHrazí zﾐak ┗e sloupIi „)aﾐikla“ u té 
plﾐé ﾏoIi, která H┞la od┗oláﾐa. 
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4.3. Kopíro┗at 

Tlačítko „Kopíro┗at“ slouží k ┗┞t┗ořeﾐí kopie žádosti o podporu. Kopíro┗áﾐí lze pro┗ádět pouze 
v ráﾏIi stejﾐé ┗ýz┗┞. Při použití této fuﾐkIe ﾐejsou kopíro┗áﾐa data, která sou┗isí s fiﾐaﾐčﾐí 
stráﾐkou projektu, příloh┞ ﾐeHo čestﾐá prohlášeﾐí. 

4.4. V┞ﾏazat žádost 

Tlačítko „V┞ﾏazat žádost“ slouží k odstraﾐěﾐí žádosti. Žádost o podporu ﾏusí Hýt ┗e sta┗u 
RozpraIo┗áﾐa, aH┞ ﾏohlo dojít k jejíﾏu ┗┞ﾏazáﾐí. Žádost ﾐelze sﾏazat ze sta┗u Finalizováﾐa 

ふ┗ toﾏto případě je ﾐutﾐé ﾐejpr┗e pro┗ést Storﾐo fiﾐalizaIe žádosti o podporu a až ﾐásledﾐě 
žádost sﾏazatぶ. Storﾐo fiﾐalizaIe ﾏůže pro┗ést pouze uži┗atel s rolí sigﾐatář. 

Stiskeﾏ tlačítka „V┞ﾏazat žádost“ a po ﾐásledﾐéﾏ pot┗rzeﾐí dojde k ┗┞ﾏazáﾐí žádosti.  
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4.5. Kontrola 

Tlačítko "Kontrola“ slouží k o┗ěřeﾐí, zda jsou ┗┞plﾐěﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ požado┗aﾐé údaje. S┞stéﾏ 
autoﾏatiIk┞ dle předeﾏ defiﾐo┗aﾐýIh koﾐtrol o┗ěří, zda jsou ┗šeIhﾐa po┗iﾐﾐá data ┗┞plﾐěﾐa 
a žádost je ﾏožﾐé fiﾐalizo┗at. Pokud ﾐejsou ┗šeIhﾐa data ┗┞plﾐěﾐa, zoHrazí se odkaz ﾐa danou 

záložku, kde je ﾏožﾐé příslušﾐá data doplﾐit. Koﾐtrolu si ﾏůže žadatel průHěžﾐě kd┞koli spustit 
Hěheﾏ proIesu ┗┞plňo┗áﾐí forﾏuláře žádosti o podporu.  
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Výsledek koﾐtrol┞: 

 

4.6. Finalizace 

Stiskeﾏ tlačítka „Finalizace“ se projekt uzaﾏkﾐe a je připra┗eﾐ k podpisu prostředﾐiIt┗íﾏ 
k┗alifiko┗aﾐého elektroﾐiIkého podpisu sigﾐatářeﾏ/sigﾐatáři projektu. I Hěheﾏ proIesu 
fiﾐalizaIe jsou spuštěﾐ┞ předeﾏ defiﾐo┗aﾐé koﾐtrol┞ ┗┞plﾐěﾐí ┗šeIh po┗iﾐﾐýIh údajů 

forﾏuláře žádosti o podporu. Tedy i v případě, kd┞ uži┗atel zapoﾏeﾐe sáﾏ koﾐtrolu pro┗ést 
stiskeﾏ tlačítka Koﾐtrola, při fiﾐalizaIi ji autoﾏatiIk┞ pro┗ede s┞stéﾏ. 

 Neﾐí ted┞ ﾏožﾐé fiﾐalizo┗at ﾐekoﾏpletﾐí žádost. 

  

Po stisku tlačítka „Finalizace“ se oHje┗í upozorﾐěﾐí, zda IhIe uži┗atel opravdu finalizaci 

pro┗ést. Pro┗edeﾐíﾏ fiﾐalizaIe dojde k uzaﾏčeﾐí ┗šeIh zázﾐaﾏů a jejiIh editaIe je ﾐadále 
zﾐeﾏožﾐěﾐa. 
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Stiskeﾏ tlačítka „Pokračo┗at“ je fiﾐalizaIe dokoﾐčeﾐa, stiskeﾏ tlačítka „)rušit“ je finalizace 

storﾐo┗áﾐa. 

 

Po ┗ýHěru ﾏožﾐosti „Pokračovat“ je na žádosti pro┗edeﾐa fiﾐalizaIe.  

Stiskeﾏ tlačítka „Zrušit“ se žadatel dostaﾐe zpátk┞ ﾐa žádost. FiﾐalizaIi lze před podpiseﾏ 
žádosti o podporu stornovat stiskeﾏ tlačítka Storno finalizace. Storﾐo fiﾐalizaIe ﾏůže pro┗ést 
pouze uži┗atel s rolí sigﾐatář. Žádost lze ﾐásledﾐě opět edito┗at a ┗kládat údaje.  

 

 

5. VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI – KROK ZA KROKEM 

U te┝to┗ýIh polí je u┗edeﾐa ┗žd┞ kapaIita pole, tzﾐ. ﾏa┝. počet zﾐaků. V případě, že kapaIita 
jakéhokoli te┝to┗ého pole žadateli ﾐestačí, ┗loží žadatel do te┝to┗ého pole odkaz s ﾐáz┗eﾏ 
ﾐepo┗iﾐﾐé příloh┞. Do příloh┞ žadatel propíše potřeHﾐé iﾐforﾏaIe/┗loží část te┝tu, která se 
ﾏu do te┝to┗ého pole žádosti o podporu ﾐe┗ešla, přílohu ┗loží pod záložku Dokumenty. 

)áložk┞ ﾏusí Hýt ┗┞plňo┗áﾐ┞ postupﾐě. 
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5.1. )áložka Identifikace operace 

Do záložk┞ Identifikace operace uži┗atel ┗┞plﾐí příslušﾐá základﾐí data ┗ztahujíIí se k žádosti o 

podporu.  

Mezi data zadá┗aﾐá v této záložIe patří i určeﾐí způsoHu jedﾐáﾐí, tedy zda žádost o podporu 

podepisuje jedeﾐ sigﾐatář ﾐeHo ┗šiIhﾐi sigﾐatáři přiřazeﾐí k projektu. Dále je důležité ┗┞Hrat 

typ podáﾐí žádosti o podporu. Při autoﾏatiIkéﾏ podáﾐí je žádost odesláﾐa ﾐa ŘO autoﾏatiIk┞ 
po podpisu sigﾐatářeﾏ ﾐeHo posledﾐíﾏ sigﾐatářeﾏ ┗ řadě ふ┗ případě ┗olH┞ podpisu ┗šeﾏi 
signatářiぶ, při ručﾐíﾏ podáﾐí je žádost odesláﾐa ﾐa ŘO až ﾐa základě akti┗ﾐí ┗olH┞ žadatele po 
podpisu žádosti o podporu. Tlačítkeﾏ „Uložit“ uži┗atel uloží ┗ložeﾐá data.  

OHlast Kolo žádosti – autoﾏatiIk┞ ﾐačteﾐá defiﾐiIe určuje t┞p forﾏuláře ふpředHěžﾐá žádost 
o podporu1/žádost o podporuぶ. Při ┗stupu ﾐa pole Přehled oHrazo┗ek jsou ┗iditelﾐé ┗šeIhﾐ┞ 
záložk┞, které jsou žadateli zpřístupﾐěﾐé ┗ žádosti o podporu a dále záložk┞ zpřístupﾐěﾐé 
před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu. Ozﾐačeﾐí jsou ﾐeﾏěﾐﾐá, ┗┞Iházejí z defiﾐiIe ┗ýz┗y. 

  

)e záložk┞ Identifikace operace je ﾏožﾐé přejít do oHrazo┗k┞ Plﾐé ﾏoIi stiskﾐutíﾏ příslušﾐého 
tlačítka.  

                                                
1 Relevantní pouze v případě využití dvoukolového modelu hodnocení – viz výzva a Pravidla pro žadatele 
a příjemce zjednodušených projektů. 

Typ podání 

Způsob podpisu žádosti 
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5.2. )áložka Projekt 

Na záložIe Projekt žadatel ┗┞plňuje data týkajíIí se stručﾐýIh iﾐforﾏaIí o projektu: 

- Náze┗ projektu C) a Náze┗ projektu EN 

Položka AﾐotaIe projektu je ┗┞plﾐěﾐa autoﾏatiIkýﾏ te┝teﾏ a žadatel toto pole ﾐikterak 
neupravuje. 

Mezi další údaje, které žadatel ┗┞plňuje ﾐa záložIe Projekt, patří iﾐforﾏaIe o předpokládaﾐýIh 

datech zahájeﾐí a ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu2. Pokud je při zadá┗áﾐí žádosti o podporu 
projekt již ┗ realizaIi, je ﾏožﾐé ┗┞plﾐit i skutečﾐé datuﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu3. 

Pole Předpokládaﾐá doHa tr┗áﾐí ふ┗ ﾏěsíIíIhぶ autoﾏatiIk┞ ﾐačítá délku realizaIe – délka 
realizaIe staﾐo┗eﾐá ┗ýz┗ou je 24 měsíIů. 

OHlast Doplňko┗é iﾐforﾏaIe dále oHsahuje iﾐforﾏaIi o )adá┗aIíIh řízeﾐíIh. Pokud žadatel 
zaškrtﾐe IheIkHo┝ RealizaIe zadá┗aIíIh řízeﾐí ﾐa projektu, je zpřístupﾐěﾐ Modul V), kde 
pro┗ede e┗ideﾐIi pláﾐo┗aﾐýIh V). Detailﾐí postup pro práIi ┗ Modulu VZ je uveden 

v samostatﾐé uži┗atelské příručIe - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/verejne-

zakazky-3 

Checkbox Veřejﾐá podpora – ozﾐačí fajfkou pouze žadatel, který uplatňuje veřejﾐou podporu 
– režiﾏ De ﾏiﾐiﾏis. Ozﾐačeﾐíﾏ dojde také z akti┗aIi saﾏostatﾐé záložk┞ Veřejﾐá podpora. 
Pokud žadatel ┗eřejﾐou podporu ﾐeuplatňuje, zůstá┗á IheIkHo┝ prázdﾐý. 

Další kroky pro korektﾐí e┗ideﾐIi veřejﾐé podpor┞: 

- Žadatel postupuje ┗e ┗┞plňo┗áﾐí záložek postupﾐě, dle pořadí ┗ IS KP14+; 

- )áložka SuHjekt┞ projektu – u t┞pu suHjektu Žadatel/PříjeﾏIe ozﾐačí fajkou 

checkbox Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku; 

- )áložka Veřejﾐá podpora - ┗ýHěr režiﾏu De minimis z číselﾐíku Režiﾏ podpor┞. 
)ázﾐaﾏ poté uložte.  

- )áložka Rozpočet jedﾐotko┗ý – ještě před ┗ýHěreﾏ akti┗it ze záložce Aktivity a 

geﾐero┗áﾐíﾏ akti┗it do rozpočtu, je ﾐutﾐé ﾐejdří┗e ﾐa záložIe Rozpočet 

jedﾐotko┗ý ┗┞Hrat režiﾏ De ﾏiﾐiﾏis z číselﾐíku KoﾏHiﾐaIe ┗eřejﾐé podpor┞. Až 
po toﾏto upřesﾐěﾐí ﾐa prázdﾐéﾏ rozpočtu ふrozpočet Hez akti┗itぶ, je ﾏožﾐé 
┗stoupit ﾐa záložku Akti┗it┞ a ┗┞Hrat požado┗aﾐé akti┗it┞. 

                                                
2 Viz definice Data zahájení/ ukončení fyzické realizace v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených 
projektů.  
 
 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/verejne-zakazky-3
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/verejne-zakazky-3
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Dato┗é položk┞ Jiﾐé peﾐěžﾐí příjﾏ┞ a Příjﾏ┞ dle čláﾐku 6ヱ oHeIﾐého ﾐařízeﾐí v oHlasti Příjﾏ┞ 
projektu se ┗┞plňují autoﾏatiIk┞, stejﾐě tak pole Režiﾏ fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗ oblasti Doplňko┗é 
informace. 

 Po ┗┞plﾐěﾐí ┗šeIh dato┗ýIh polí je ﾐezH┞tﾐě ﾐutﾐé záložku Uložit. 
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5.3. )áložka Popis projektu 

Jedﾐotli┗é dato┗é položk┞ této záložk┞ jsou ┗šeIhﾐ┞ ┗┞plﾐěﾐ┞ autoﾏatiIkýﾏi te┝t┞. Žadatel 
tuto záložku ﾐijak ﾐeupra┗uje, te┝to┗á pole jsou ﾐeedito┗atelﾐá. 
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5.4. )áložka SpeIifiIké Iíle 

Na záložIe SpeIifiIké Iíle vybírá žadatel ┗ poli „Náze┗“ zázﾐaﾏ/y speIifiIkého/ýIh Iíle/ů 

určeﾐého/ch ┗ýz┗ou. Výz┗a je ┗┞hlašo┗aﾐá ﾐapříč ン speIifiIkýﾏi Iíli, žadatel ┗┞Hírá pouze 
rele┗aﾐtﾐí speIifiIké Iíle k z┗oleﾐýﾏ akti┗itáﾏ.   

Přesﾐé ┗azH┞ speIifiIkého Iíle a akti┗it ﾐalezﾐe žadatel ┗ příloze ┗ýz┗┞ Kalkulačka iﾐdikátorů. 

 

 

 

 

Po z┗oleﾐí speIifiIkého Iíle a Uložeﾐí jsou ostatﾐí Hílá podHar┗eﾐá pole autoﾏatiIk┞ doplﾐěﾐa 

s┞stéﾏeﾏ. Žadatel dále doplﾐí proIeﾐtﾐí podíl speIifiIkého Iíle ﾐa fiﾐaﾐčﾐí alokaIi projektu 

dle z┗oleﾐýIh akti┗it. ProIeﾐtﾐí podíl je upřesﾐěﾐ ┗ příloze Kalkulačka iﾐdikátorů.  

Celko┗ý součet ┗šeIh proIeﾐtﾐíIh podílů za speIifiIké Iíle projektu ﾏusí dosaho┗at hodﾐot┞ 
100. 

Uložeﾐíﾏ zázﾐaﾏu dojde k autoﾏatiIkéﾏu ﾐačteﾐí polí ┗ oblasti Kategorie regionu. Pole jsou 

dále ﾐeedito┗atelﾐá. 

Pro ┗ýz┗u č. 063 – VíIe roz┗iﾐuté ヰ; Méﾐě roz┗iﾐuté ヱヰヰ 

Pro ┗ýz┗u č. 064 – VíIe roz┗iﾐuté 100; Méﾐě roz┗iﾐuté 0 

Celko┗ý součet ┗šeIh proIeﾐtﾐíIh podílů speIifiIkýIh Iílů projektu ﾏusí dosaho┗at hodﾐot┞ 
100 – zobrazeno v čer┗eﾐéﾏ ráﾏečku. 

Vyberte název specifického 
cíle. 
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Na základě těIhto zadáﾐí proHěhﾐou autoﾏatiIké rozpad┞ ┗ oHlasti přehledu zdrojů 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí, iﾐdikátorů a kategorie iﾐter┗eﾐIí.  

  

 

 

5.5. )áložka Iﾐdikátor┞ 

Na záložIe Iﾐdikátory ﾐalezﾐe žadatel projekto┗é a ┗ýstupo┗é iﾐdikátor┞. Žadatel ┗┞Ihází 
z ┗azeH akti┗it a iﾐdikátorů dle příloh┞ Kalkulačka iﾐdikátorů. 

Žadatel ┗┞Here z číselﾐíku Kód iﾐdikátoru a uloží. Následﾐě doplﾐí dato┗é položk┞ „Cílo┗á 
hodﾐota“ a „Datuﾏ Iílo┗é hodﾐot┞“.  

Cílo┗á hodﾐota odpo┗ídá ┗ýstupůﾏ z┗oleﾐé akti┗it┞, Datuﾏ Iílo┗é hodﾐot┞ žadatel u┗ádí 
datuﾏ ﾐejpozději Předpokládaﾐé datuﾏ ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Žadatel ┗┞plňuje hodﾐot┞ iﾐdikátorů kuﾏulati┗ﾐě, tzﾐ., pokud je daﾐý iﾐdikátor defiﾐo┗aﾐý 
pro ┗íIe akti┗it, iﾐdikátor z┗olí pouze jedﾐou a hodﾐotu ﾐačte kuﾏulati┗ﾐě za ┗íIe akti┗it. 

Ostatﾐí dato┗é položk┞ jsou ﾐeedito┗atelﾐé a upřesňují iﾐforﾏaIe o iﾐdikátoru. 
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Pole „VýIhozí hodﾐota“, „Datuﾏ ┗ýIhozí hodﾐot┞“, „Cílo┗á hodﾐota“ a „Datuﾏ Iílo┗é hodnoty 

jsou po┗iﾐﾐá. 

VýIhozí hodﾐota iﾐdikátoru je ┗žd┞ ﾐula ふヰぶ, pokud ﾐeﾐí staﾐo┗eﾐo jiﾐak. V případě tz┗. 
┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátorů je žadatel po┗iﾐeﾐ ┗ýIhozí hodﾐotu doplﾐit do příslušﾐého pole. 
V případě tz┗. ┗ýstupo┗ýIh iﾐdikátorů je hodﾐota doplﾐěﾐa automaticky. 

V případě žádosti o podporu / projektu, který zahájil s┗ou f┞ziIkou realizaIi před dateﾏ podáﾐí 
žádosti o podporu, plﾐí žadatel / příjeﾏIe datuﾏ ┗ýIhozí hodﾐot┞ iﾐdikátoru ┗ souladu 

s ┗┞kázaﾐýﾏ dateﾏ skutečﾐého zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu.  

V případě žádosti o podporu / projektu, který k datu s┗ého podáﾐí f┞ziIkou realizaIi ještě 
skutečﾐě ﾐezahájil, je datuﾏ ┗ýIhozí hodﾐot┞ iﾐdikátoru ro┗ﾐo aktuálﾐí datuﾏ podáﾐí 
žádosti o podporu. V případě, že k úpra┗ě data ┗ýIhozí hodﾐot┞ doIhází zpětﾐě ふﾐapříklad 
v ráﾏIi úpra┗┞ žádosti před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktuぶ, ┗┞plﾐí žadatel / příjeﾏIe ┗žd┞ datuﾏ 
pr┗ﾐího podáﾐí žádosti. 

) u┗edeﾐého ┗┞plý┗á, že datuﾏ ┗ýIhozí hodﾐot┞ iﾐdikátoru ﾏusí Hýt ┗žd┞ starší ﾐeHo prá┗ě 
ro┗ﾐo datu podáﾐí žádosti o podporu. 

Dato┗á položka „Datuﾏ ┗ýIhozí hodﾐot┞“ podléhá koﾐtrole - datuﾏ ﾏusí Hýt ﾏeﾐší či ro┗ﾐo 
aktuálﾐíﾏu datu. Tzﾐ. pokud „Datuﾏ ┗ýIhozí hodﾐot┞“ je shodﾐé s dateﾏ podáﾐí žádosti o 
podporu ふ┗iz. Bod ヲぶ, spuštěﾐí koﾐtrol┞ při fiﾐalizaIi žádosti o podporu Ih┞Ho┗é hlášeﾐí hlásit 
ﾐeHude. Do té doH┞ aﾐo.  

 

-   
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5.6. )áložka Uﾏístěﾐí 

V ráﾏIi záložk┞ Uﾏístěﾐí je ﾏožﾐé určit, kde Hude projekt realizo┗áﾐ ふﾏísto realizaIeぶ a na jaké 
úzeﾏí Hude ﾏít realizaIe projektu dopad ふﾏísto dopaduぶ. Tato úzeﾏí ﾏohou Hýt stejﾐá, ale 

mohou se i lišit. )adáﾐí ┗┞Ihází z Pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů, 

kap. 5.2.2. 

)půsoH zadá┗áﾐí je ale ┗ oHou případeIh stejﾐý. Místa realizaIe i dopadu jsou defiﾐo┗áﾐ┞ 
na úro┗ﾐi Kraj. 

 

Žadatel ┗stoupí přes tlačítko „Kraj“ na detail, klikﾐutíﾏ ﾐa koﾐkrétﾐí řádek kraje ho ozﾐačí 
a poﾏoIí šipk┞ přeﾐese ﾐa pra┗ou straﾐu taHulk┞. Ukládá přes pole Uložit a zpět ┗ le┗é části. 
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5.7. )áložka Cílo┗á skupiﾐa 

Cílo┗á skupiﾐa – žadatel ┗┞Here zázﾐaﾏ Iílo┗é skupiny z číselﾐíku, který odpo┗ídá defiﾐiIi 
┗ýz┗┞ a z┗oleﾐýIh akti┗it. Stiskﾐutíﾏ tlačítka „Uložit“ ┗olHu pot┗rdí. 

 

Popis Iílo┗é skupiﾐ┞ - dato┗á položka je prázdﾐá, Hez ﾏožﾐosti editaIe. Pro ŘO ﾐeﾐí teﾐto 
údaj ﾐutﾐý. 
 

Přes tlačítko „No┗ý zázﾐaﾏ“ ┗┞Hírá žadatel další zázﾐaﾏ z číselﾐíku v případě, že Iílo┗ýIh 
skupin v ráﾏIi realizaIe projektu je ┗íIe. Každý zázﾐaﾏ se ukládá z┗lášť. 

 

 

5.8. )áložka Subjekty projektu 

V ráﾏIi záložk┞ Subjekty projektu ┗┞plﾐí žadatel údaje o suHjekteIh, které se k projektu 

┗ztahují – ﾐapř. žadatelé/příjeﾏIi, zřizo┗atel oHeI, zřizo┗atel/ﾐadřízeﾐý kraj. 

Typ subjektu „OsoHa s podíleﾏ ┗ prá┗ﾐiIké osoHě žadatele“ a „Osoba, v ﾐíž ﾏá žadatel 
podíl“ se řídí Pra┗idl┞ pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů, kapitola 5.2.1. 

Žadatel t┞to t┞p┞ suHjektů ┗┞plňuje do žádosti o podporu ┗ případě, že tako┗é osoH┞ e┝istují. 
)┗oleﾐíﾏ jedﾐoho z ┗ýše u┗edeﾐýIh t┞pů suHjektu dojde také k zoHrazeﾐí dato┗é položk┞ 
ProIeﾐtﾐí podíl. Žadatel u┗ede proIeﾐtﾐí ┗┞jádřeﾐí podílu. 
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Pole Kód státu je před┗┞plﾐěﾐo – C)E/Česká republika ふlze zﾏěﾐit ┗ýHěreﾏ z číselﾐíkuぶ.  

S┞stéﾏ je ﾐapojeﾐý ﾐa základﾐí registr┞, jejiIhž prostředﾐiIt┗íﾏ jsou data o suHjekteIh 
projektu ┗alido┗áﾐa. Po ┗┞plﾐěﾐí údaje ┗ poli IČO jsou stiskeﾏ tlačítka „Validace“ údaje 
o suHjektu o┗ěřeﾐ┞ a doplﾐěﾐ┞ do dato┗ýIh polí. Výsledek ┗alidaIe: 

 

 

Vyberte typ subjektu z číselníku 
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Stiskeﾏ tlačítka „Zpět“ se žadatel ┗rátí ﾐa záložku Subjekty projektu. Na oHrazo┗Ie se doplﾐí 
příslušﾐé údaje základﾐíIh registrů.  

V případě ﾐeúspěšﾐě pro┗edeﾐé ValidaIe ROS je ﾐutﾐé pro┗ést registraci subjektu v daﾐéﾏ 
rejstříku. Daﾐá po┗iﾐﾐost se řídí ﾐásledujíIíﾏ: 

V ﾐá┗azﾐosti ﾐa zákoﾐ č. ヱヱヱ/ヲヰヰΓ SH., o základﾐíIh registreIh, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů 
a jeho ﾐo┗elu, zákoﾐ č. ヱΓヲ/ヲヰヱヶ SH. kterýﾏ se ﾏěﾐí zákoﾐ č. ヱヱヱ/ヲヰヰΓ SH., o základﾐíIh 
registreIh, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, a ﾐěkteré další zákoﾐ┞, již ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗ aplikaci IS 

KPヱヴ+ pro┗ádět o┗ěřeﾐí suHjektu žadatele/příjeﾏIe jiﾐak, ﾐež pro┗edeﾐíﾏ řádﾐé ┗alidaIe 
s┞stéﾏeﾏ. Pokud zpětﾐá ┗azHa pro┗edeﾐé ┗alidaIe je ﾐegati┗ﾐí, tzﾐ. zadaﾐé IČ suHjektu 

nebylo v registru ROS ﾐalezeﾐo, ﾐeﾐí ﾏožﾐé zadat suHjekt jiﾐýﾏ způsoHeﾏ a projekto┗ou 
žádost korektﾐě podat.  

Editoreﾏ do rejstříku ROS je příslušﾐý orgáﾐ, který ┗ede e┗ideﾐIi suHjektu ﾐeHo jí uděluje 
oprá┗ﾐěﾐí k čiﾐﾐosti. 

VíIe iﾐforﾏaIí ﾐalezﾐete zde: http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry 

Žadatel ﾏůže ﾐa záložIe Subjekty projektu ┗┞plﾐit údaje o počtu zaﾏěstﾐaﾐIů, Hilaﾐčﾐí suﾏu 
roz┗ah┞ a ročﾐí oHrat. Na základě těIhto údajů je pak autoﾏatiIk┞ ┗┞defiﾐo┗áﾐa Velikost 
podﾐiku dle Příloh┞ I Nařízeﾐí Koﾏise ふESぶč. Βヰヰ/ヲヰヰΒ.  

V dolﾐí části oHrazo┗k┞ je pak zoHrazeﾐ sezﾐaﾏ statutárﾐíIh zástupIů. Pokud je iﾐforﾏaIe 
prázdﾐá ﾐeHo je u┗áděﾐá iﾐforﾏaIe ﾐeplatﾐá, žadatel dokládá nepovinnou přílohu – zřizo┗aIí 
listiﾐa suHjektu či jiﾐou forﾏu staﾐo┗. 

Checkbox Zahrnout subjekt do definice jednoho projektu – po┗iﾐﾐé pro ┗┞plﾐěﾐí. )a 
předpokladu uplatﾐěﾐí Veřejﾐé podpor┞, je ﾐutﾐé zatrhﾐout fajfkou, jiﾐak křížek. 

5.8.1. )aložeﾐí suHjektu )řizo┗atel OHeI/)řizo┗atel Nadřízeﾐý Kraj 

A) Škola, jejíﾏž zřizo┗ateleﾏ je oHeI  

1. Stiskﾐěte „No┗ý zázﾐaﾏ“, z číselﾐíku T┞p suHjektu ┗┞Herte „)řizo┗atel obec“, ﾐásledﾐě 
┗┞plňte potřeHﾐé  IČO oHIe a stiskﾐěte tlačítko „Validovat“. Údaje se autoﾏatiIk┞ doplﾐí. 
Stiskﾐěte tlačítko „Uložit“.  

2. Stiskﾐěte No┗ý zázﾐaﾏ, z číselﾐíku T┞p suHjektu ┗┞Herte )řizo┗atel/Nadřízeﾐý kraj, ﾐásledﾐě 
┗┞plňte potřeHﾐé  IČO ﾐadřízeﾐého kraje a stiskﾐěte tlačítko Valido┗at. Údaje se autoﾏatiIk┞ 
doplﾐí. Stiskﾐěte tlačítko „Uložit“.  

Teﾐto postup je ﾐutﾐý pro zajištěﾐý pl┞ﾐulého toku fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků. 

http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry
http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry
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B) Škola, jejíﾏž zřizo┗ateleﾏ je kraj  

1. Stiskﾐěte „No┗ý zázﾐaﾏ“, z číselﾐíku T┞p suHjektu ┗┞Herte „)řizo┗atel/Nadřízeﾐý kraj“, 

ﾐásledﾐě ┗┞plňte potřeHﾐé  IČO kraje a stiskﾐěte tlačítko „Validovat“. Údaje se autoﾏatiIk┞ 
doplﾐí. Stiskﾐěte tlačítko „Uložit“. Posledﾐíﾏ krokeﾏ je doplﾐěﾐí pole T┞p plátIe DPH. Po 
uložeﾐí koﾏpletﾐě ┗┞plﾐěﾐé záložk┞ dojde k autoﾏatiIkéﾏu ﾐačteﾐí záložk┞ Účty subjektu, 

pro teﾐto t┞p suHjektu, ┗iz ┗íIe ﾐíže ┗ kapitole )áložka Účt┞ suHjektu. 

Přehled IČO )řizo┗atel/Nadřízeﾐý kraj 

Kraj  IČ 

Králo┗éhradeIký kraj  70889546 

Plzeňský kraj  70890366 

ParduHiIký kraj  70892822 

ÚsteIký kraj  70892156 

LiHereIký kraj  70891508 

Středočeský kraj  70891095 

Jihočeský kraj  70890650 

OloﾏouIký kraj  60609460 

Karlo┗arský kraj  70891168 

Jihoﾏora┗ský kraj  70888337 

)líﾐský kraj  70891320 

Mora┗skoslezský kraj  70890692 

Kraj V┞sočiﾐa  70890749 

 

C) Soukroﾏé škol┞, Iírke┗ﾐí škol┞  

)řizo┗atele ﾐe┗┞plňují. Pouze pokud jsou t┞to školy zřizo┗aﾐé jiﾐou prá┗ﾐiIkou osoHou a ve 

zřizo┗aIí listiﾐě je u┗edeﾐo, že fiﾐaﾐčﾐí tok┞ ﾏusí jít přes zřizo┗atele této škol┞, ┗┞plﾐí daﾐá 
škola i zřizo┗atele. 

D) Škola, jejíﾏž zřizo┗ateleﾏ je Orgaﾐizačﾐí složkou státu ふdále jeﾐ OSSぶ 

Stiskﾐěte „No┗ý zázﾐaﾏ“, z číselﾐíku T┞p suHjektu ┗┞Herte „)řizo┗atel OSS“, ﾐásledﾐě ┗┞plňte 
potřeHﾐé  IČO daﾐé OSS a stiskﾐěte tlačítko „Validovat“. Údaje se autoﾏatiIk┞ doplﾐí. 
Stiskﾐěte tlačítko „Uložit“.  

E) Škola, jejíﾏž zřizo┗ateleﾏ je doHro┗olﾐý s┗azek oHIí 

Stiskﾐěte „No┗ý zázﾐaﾏ“, z číselﾐíku T┞p suHjektu ┗┞Herte )řizo┗atel/Nadřízeﾐý kraj, 
ﾐásledﾐě ┗┞plňte potřeHﾐé  IČO doHro┗olﾐého s┗azku oHIí a stiskﾐěte tlačítko „Validovat“. 

Údaje se autoﾏatiIk┞ doplﾐí. Stiskﾐěte tlačítko „Uložit“ 
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5.8.2. Funkce Kopie do profilu 

Stiskeﾏ tlačítka „Kopie do profilu“ lze jedﾐoduše kopíro┗at iﾐforﾏaIe o příslušﾐéﾏ suHjektu 
pro ﾏožﾐosti ┗┞užití ┗ další žádosti o podporu bez nutnosti zﾐo┗u ┗kládat data. 

 

 

Do pole Náze┗ ﾐo┗ého profilu uži┗atele ┗┞plﾐí žadatel ﾐáze┗ suHjektu, jehož údaje si IhIe uložit 
pro pozdější ┗┞užití a stiskﾐe tlačítko „Použít“.  
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S┞stéﾏ pot┗rdí, že akIe proHěhla úspěšﾐě.  

 

FuﾐkIe kopie do žádosti 

Pokud IhIe žadatel ┗ HudouIﾐu uložeﾐé údaje o suHjektu zﾐo┗u ┗┞užít ﾐapř. při zakládáﾐí další 
žádosti o podporu, ﾏůže data o příslušﾐéﾏ suHjektu, které ﾏá uložeﾐé ┗e s┗éﾏ profilu ┗┞┗olat 
stiskeﾏ tlačítka „Kopie do žádosti“. 
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Z číselﾐíku ┗┞Here příslušﾐý profil uži┗atel, pod kterýﾏ H┞l┞ daﾐé iﾐforﾏaIe uložeﾐ┞. 

 

 

Následﾐě se ﾐáﾏ zpřístupﾐí pole pro ┗ýHěr ﾐáz┗u suHjektu, kde opět ┗ýHěreﾏ z číselﾐíku 
pro┗edeﾏe ┗olHu příslušﾐého suHjektu. 

 

Výběr z číselníku 

Výběr z číselníku 
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Tlačítkeﾏ „Použít“ ﾐásledﾐě pot┗rdíﾏ akIi a data jsou úspěšﾐě zkopíro┗áﾐa do žádosti 
o podporu Hez ﾐutﾐosti zﾐo┗u ┗kládat IČO. 
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5.9. )áložka Adres┞ suHjektu 

Po ┗alidaIi dat ﾐa záložIe Subjekty projektu se příslušﾐé o┗ěřeﾐé údaje o ofiIiálﾐí adrese 
žadatele zoHrazí ﾐa oHrazo┗ku Adresy subjektu. Pokud se jedﾐá i o adresu doručo┗aIí, ┗┞Here 
žadatel příslušﾐý údaj z číselﾐíku ┗ dolﾐí části oHrazo┗k┞. 

 

 

 

Pokud IhIe žadatel jako t┞p adres┞ doručo┗aIí ﾐeHo ﾏísto realizaIe z┗olit jiﾐé ﾏísto, ﾐež je 
adresa ofiIiálﾐí, stiskeﾏ tlačítka „No┗ý zázﾐaﾏ“ ┗┞plﾐí rele┗aﾐtﾐí dato┗é položk┞ a ┗ dolﾐí části 
oHrazo┗k┞ ┗┞Here příslušﾐý t┞p adres┞. 



 

67 
 

 

5.10.)áložka OsoH┞ suHjektu 

Na záložIe Osoby subjektu žadatel k suHjektu defiﾐo┗aﾐéﾏu ﾐa záložIe Subjekty projektu – 

Žadatel/PříjeﾏIe doplﾐí po┗iﾐﾐé položk┞ ┗ztahujíIí se k osoHě suHjektu. )aškrtﾐutíﾏ 
IheIkHo┝u pot┗rdí, zda se jedﾐá o koﾐtaktﾐí osoHu ﾐeHo statutárﾐího zástupIe. Je ﾏožﾐé 
zaškrtﾐout oHa IheIkHo┝┞. Stiskeﾏ tlačítka „Uložit“ žadatel údaje uloží. 

U suHjektů „)řizo┗atel oHeI“ a „)řizo┗atel/Nadřízeﾐý kraj“ iﾐforﾏaIe žadatel ﾐe┗┞plňuje. I 

kd┞ž jsou pole žlutá, s┞stéﾏ jejiIh ┗┞plﾐěﾐí ﾐe┗┞žaduje. 
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5.11. )áložka Účt┞ suHjektu 

Žadatel u┗ádí iﾐforﾏaIe o čísle Haﾐko┗ﾐího účtu ﾐa ┗šeIh z┗oleﾐýIh suHjekteIh.  

V případě e┝isteﾐIe zázﾐaﾏu T┞p suHjektu )řizo┗atel/Nadřízeﾐý kraj je detail účtu ┗┞plﾐěﾐ 
automaticky. Pole jsou edito┗atelﾐá, ale žádáﾏe žadatele, aH┞ data ﾐeﾏěﾐili. Detail účtu 
tohoto suHjektu je ﾐačteﾐ ┗e Ih┗íli pro┗edeﾐí ┗alidaIe IČ  a doplﾐěﾐí pole T┞p plátIe DPH na 

záložIe Subjekty projektu. 

1) V případě, že je zřizo┗ateleﾏ obec, ﾏusí žadatel u┗ést ン Haﾐko┗ﾐí účt┞:   

      aぶ orgaﾐizaIe = žadatele/příjeﾏIe,  

      Hぶ )řizo┗atel/obec = obce,  

      Iぶ )řizo┗atel/Nadřízeﾐý kraj = kraje. 

2) V případě, že je zřizo┗ateleﾏ kraj ﾐeHo doHro┗olﾐý s┗azek oHIí, uvede žadatel ヲ Haﾐko┗ﾐí 
účt┞:  

      a) organizace = žadatele/příjeﾏIe,  

      Hぶ )řizo┗atel/Nadřízeﾐý kraj = kraje ﾐeHo doHro┗olﾐý s┗azek oHIí. 

3) V případě, že se jedﾐá o soukroﾏou školu či školu zřízeﾐou MŠMT, u┗ede žadatel pouze  

     ヱ Haﾐko┗ﾐí účet = orgaﾐizaIe = žadatele/příjeﾏIe. 
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Žadatel klikﾐutíﾏ ┗stoupí ﾐa daﾐý suHjekt a ﾐásledﾐě ┗┞plňuje dato┗é položky: 

 Náze┗ účtu příjeﾏIe – u každého suHjektu u┗ádí ozﾐačeﾐí ﾐáz┗u, ﾐapř. účet 
žadatel/příjeﾏIe; účet zřizo┗atel oHeI ﾐeHo účet zřizo┗atel/ﾐadřízeﾐý kraj. 

 Kód Haﾐk┞ – z číselﾐíku ┗olí kód Haﾐk┞. 
 Měﾐa účtu – žadatel z┗olí koruﾐa česká. 

 Stát – žadatel z┗olí Česká repuHlika. )de je ﾏožﾐé použít filtro┗aIí řádek pro ﾐalezeﾐí 
zázﾐaﾏu. 

 IBAN –pole ﾐe┗┞plňujte. 

 Předčíslí ABO – žadatel doplﾐí předčíslí Haﾐko┗ﾐího účtu. 

 )ákladﾐí část ABO – žadatel doplﾐí číslo účtu. 

„Uložit“. Korektﾐíﾏ ┗┞plﾐěﾐíﾏ dojde k ﾐahráﾐí zázﾐaﾏu do prostředﾐí taHulk┞. 

 

Žadatel opakuje postup u každého suHjektu. 

UPO)ORNĚNÍ: účt┞ subjektu )řizo┗atel/Nadřízeﾐý kraj ﾏusí Hýt ┗edeﾐ┞ u České ﾐárodﾐí 
banky. 
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Přehled účtů jedﾐotli┗ýIh krajů: 

AutoﾏatiIk┞ doIhází k ﾐačteﾐí čísla účtu pro oHeIﾐí škol┞.  

V případě ヴ žlutě ozﾐačeﾐýIh krajů jsou čísla účtu rozdílﾐé pro krajské a oHeIﾐí škol┞ – žadatelé 
krajskýIh škol ze čt┞ř žlutě ozﾐačeﾐýIh krajů ted┞ přepíší autoﾏatikou ﾐačteﾐé údaje.  

 

Kraj Číslo účtu pro škol┞ 
zřizo┗aﾐé krajeﾏ 

Číslo účtu pro škol┞ 
zřizo┗aﾐé oHIeﾏi 

Středočeský kraj 94-2028111/0710 94-2028111/0710 

LiHereIký kraj 40096-5827461/0710 40096-5827461/0710 

ÚsteIký kraj 94-8423411/0710 94-8423411/0710 

Karlo┗arský kraj 30090-218341/0710 94-218341/0710 

Plzeňský kraj 94-24621311/0710 94-24621311/0710 

Jihočeský kraj 94-3126231/0710 94-3126231/0710 

Kraj V┞sočiﾐa 94-32925681/0710 94-32925681/0710 

Jihoﾏora┗ský kraj 94-110621/0710 94-110621/0710 

)líﾐský kraj 94-718661/0710 20095-718661/0710 

OloﾏouIký kraj 94-5722811/0710  94-5722811/0710 

Mora┗skoslezský kraj 20095-15826761/0710 94-15826761/0710 

Králo┗éhradeIký kraj 30090-813511/0710 94-813511/0710 

ParduHiIký kraj 94-510561/0710 94-510561/0710 

Magistrát hl. ﾏ. Praha 94-1119011/0710 94-1119011/0710 

 

5.12.)áložka Veřejﾐá podpora 

Pokud žadatel, resp. suHjekt žadatele uplatňuje ┗eřejﾐou podporu ┗ režiﾏu De ﾏiﾐiﾏis, je ﾐutﾐé 
postupo┗at dle upřesﾐěﾐí ┗ kapitole 5.2..  

Na záložIe Veřejﾐá podpora ┗┞Hírá z číselﾐíku režiﾏ – De minimis. 
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5.13.)áložka Akti┗it┞ 

Na této záložIe žadatel ┗┞Hírá a defiﾐuje akti┗it┞, které Hude ┗ projektu realizovat. Při 
┗┞plňo┗áﾐí této záložk┞ použí┗á žadatel přílohu Kalkulačka iﾐdikátorů. 

 

Žadatel ┗stoupí ﾐa číselﾐík Náze┗ akti┗it┞. ) číselﾐíku ┗┞Hírá akti┗itu, kterou IhIe realizo┗at. 
)oHrazeﾐé aktivity v číselﾐíku odpo┗ídají zvolenýﾏ speIifiIkýﾏ Iílůﾏ, které H┞l┞ žadateleﾏ 
┗┞Hráﾐ┞ ﾐa záložIe SpeIifiIký Iíl. Pokud ﾐějaké akti┗it┞ žadatel ﾐeﾏůže ﾐajít, ﾏusí o┗ěřit ┗azHu 
ﾐa speIifiIký Iíl a případﾐě záložku SpeIifiIký Iíl aktualizo┗at. 

Pro ┗ýHěr z číselﾐíku je ﾏožﾐé ┗┞užít filtro┗áﾐí – podle kódu, ﾐáz┗u akti┗it┞ ﾐeHo ﾐáze┗ 
SpeIifiIkého Iíle. 

 

Po z┗oleﾐí akti┗it┞ ┗ číselﾐíku žadatel stiskne pole „Uložit“. Tíﾏto krokeﾏ dojde k ﾐačteﾐí 
dílčíIh dato┗ýIh položek a také oHlasti Jedﾐotko┗é ﾐáklad┞ akti┗it┞ ┗e spodﾐí části oHrazo┗k┞. 
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Bílá ﾐeedito┗atelﾐá pole defiﾐují daﾐou akti┗itu.  

Po┗iﾐﾐé pole k ﾐaplﾐěﾐí je Počet akti┗it )P ふzjedﾐodušeﾐého projektuぶ – zde žadatel 
upřesňuje, kolikrát Hude akti┗itu realizo┗at.  

OHlast Jedﾐotko┗é ﾐáklad┞ akti┗it┞ z┗oleﾐé akti┗it┞ popisují detail akti┗it┞ – jeho Ieﾐo┗é 
┗┞jádřeﾐí, jedﾐotka = ┗ýstup akti┗it┞, počet jedﾐotek ┗ aktivitě = počet ┗ýstupů.  

Pole jsou ﾐeedito┗atelﾐá. Tlačítka „No┗ý zázﾐaﾏ“ a „Sﾏazat zázﾐaﾏ“ v oHlasti Jedﾐotko┗é 
ﾐáklad┞ akti┗it┞ ﾐejsou fuﾐkčﾐí.  

 

Další akti┗itu ﾐa┗áže žadatel přes tlačítko „No┗ý zázﾐaﾏ“ v horﾐí části oHrazo┗k┞. Následﾐě 
postupuje identicky. 

Jakﾏile ﾏá žadatel ┗šeIhﾐ┞ akti┗it┞ ┗┞Hráﾐ┞ a odpo┗ídají příloze Kalkulačka iﾐdikátorů, stiskne 

pole „Geﾐero┗at akti┗it┞ do rozpočtu“. Tíﾏto krokeﾏ doIhází k ┗┞geﾐero┗áﾐí rozpočtu. 

Následﾐé zﾏěﾐ┞ paraﾏetrů akti┗it: 

- Dodatečﾐé založeﾐí ﾐo┗é akti┗it┞ – ﾐo┗á akti┗ita ﾏusí Hýt založeﾐá přes pole 
No┗ý zázﾐaﾏ. )ﾏěﾐa již z┗oleﾐé akti┗it┞ ﾐeﾐí ﾏožﾐá. Po doplﾐěﾐí ﾐo┗ýIh dat 
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ﾏusí dojít k stiskﾐutí pole Geﾐero┗at akti┗it┞ do rozpočtu. Pokud již H┞l 
pro┗edeﾐ také Rozpad fiﾐaﾐIí ふpřehled zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐíぶ a ┗┞geﾐero┗áﾐ 
fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ, je ﾐutﾐé aktualizo┗at i t┞to záložk┞. 

- Sﾏazáﾐí z┗oleﾐé akti┗it┞ – sﾏazat akti┗itu ﾏůže žadatel ozﾐačeﾐíﾏ zázﾐaﾏu 
akti┗it┞ a stiskﾐutíﾏ pole „Sﾏazat zázﾐaﾏ“. Následﾐě ﾏusí pro┗ést aktualizaIi 
rozpočtu přes tlačítko „Geﾐero┗at akti┗it┞ do rozpočtu“ a také aktualizaIi 

Rozpadu fiﾐaﾐIí a fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu, dle ┗ýše u┗edeﾐého Hudu. 

 

5.14.)áložka Rozpočet jedﾐotko┗ý 

)áložka Rozpočet jedﾐotkový je ﾐačteﾐa autoﾏatiIk┞ po ┗┞plﾐěﾐí ┗šeIh ﾐáležitostí záložk┞ 
Aktivity. Pokud Žadatel ﾐa záložIe Aktivity ┗┞Hral akti┗it┞, které Hude ┗ projektu realizovat a 

přiřadil jiﾏ jejiIh počet, autoﾏatiIk┞ se ﾐačítá rozpočet stiskﾐutíﾏ pole „Generovat aktivity 

do rozpočtu“. 

Jakékoli┗ další ﾐásledujíIí zﾏěﾐ┞ ﾐa záložIe Aktivity zﾐaﾏeﾐá, že žadatel ﾏusí pro┗ést akIi 
„Generovat akti┗it┞ do rozpočtu“ znova. Až poté se zﾏěﾐ┞ propíší ﾐa záložku Rozpočet 
jedﾐotkový. 

 

Úro┗eň ヱ – Celko┗é způsoHilé ┗ýdaje. 

Úro┗eň ヲ – ﾐáze┗ aktivity. 

Úro┗eň ン – ﾐáze┗ jedﾐotk┞.  

Vstupem na koﾐkrétﾐí řádek se ┗e spodﾐí části zoHrazí jeho detail. Stiskﾐutíﾏ pole E┝port 
staﾐdardﾐí je ﾏožﾐé rozpočet e┝porto┗at do e┝Ielu. Tlačítko Edito┗at ┗še je ﾐefuﾐkčﾐí. 
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Dle defiﾐiIe ┗ýz┗┞ je staﾐo┗eﾐa ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIe ┗ýše rozpočtu projektu. S┞stéﾏ 
t┞to hraﾐiIe ﾐehlídá. Žadatel ﾏusí t┞to pra┗idla respekto┗at, postupuje dle ┗ýpočtu ﾏa┝iﾏa 
z příloh┞ Kalkulačka iﾐdikátoru. 

Pokud žadatel uplatňuje veřejﾐou podporu, postupuje před stiskﾐutíﾏ pole „Geﾐero┗at 
aktivity do rozpočtu“ dle kapitoly 5.2.. 

Výsledkeﾏ jeho postupu Hude rozpočet, u ﾐěhož Hude ﾐa každé položIe ┗┞plﾐěﾐa KoﾏHiﾐaIe 
┗eřejﾐé podpor┞.  
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5.15.)áložka Přehled zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí 

V┞plﾐěﾐý rozpočet je podkladeﾏ pro Přehled zdrojů fiﾐaﾐIováﾐí. Rozpad ﾐa jedﾐotli┗é zdroje 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí pro┗ádí s┞stéﾏ autoﾏatiIk┞ po stiskﾐutí tlačítka „Rozpad fiﾐaﾐIí“. )drojo┗á částka 
pro rozpad se ﾐačítá z Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů u┗edeﾐýIh ┗ rozpočtu.  

Ostatﾐí ﾐepo┗iﾐﾐé položk┞ se ﾐe┗┞plňují. 

  

 

5.16. )áložka Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ 

Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ se vygeneruje až po ﾐasta┗eﾐí prá┗ﾐí forﾏ┞ žadatele ﾐa záložIe Subjekty 

projektu – t┞p Žadatel/Příjemce, ┗┞geﾐero┗áﾐí rozpočtu projektu a pro┗edeﾐí rozpadu fiﾐaﾐIí 
na jedﾐotli┗é zdroje ふpřes tlačítko „Rozpad fiﾐaﾐIí“ ﾐa záložIe Přehled zdrojů fiﾐaﾐIováﾐí). 
 

 

 

Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ defiﾐuje harﾏoﾐograﾏ žádostí o platHu a zprá┗ o realizaIi, které příjeﾏIe 
předkládá dle 8-ﾏěsíčﾐího sledo┗aﾐého oHdoHí.  
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Záloho┗á platHa je příjeﾏIi odesláﾐa zpra┗idla do ンヰ praIo┗ﾐíIh dﾐů od ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, ﾐejdří┗e ┗šak ヶヰ dﾐů před pláﾐo┗aﾐýﾏ zahájeﾐíﾏ f┞ziIké 

realizace projektu.  

  

)půsoH geﾐero┗áﾐí Fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu 

Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ oHsahuje 4 řádky, posledﾐí řádek je suﾏarizačﾐí. 
 

Pro žádost o podporu se geﾐeruje FP z ┗ýIhozího datuﾏu „Předpokládaﾐé datuﾏ zahájeﾐí 
f┞ziIké realizace projektu“. 

Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ se autoﾏatiIk┞ aktualizuje po ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/ pře┗odu 
podpor┞ a to tak, že ┗ýIhozíﾏ dateﾏ pro ┗ýpočet ヱ. řádku záloho┗é platH┞ Hude datuﾏ ┗┞dáﾐí 
prá┗ﾐího aktu a pro harﾏoﾐograﾏ zprá┗ o realizaIi je ┗ýIhozíﾏ datem „Předpokládaﾐé datuﾏ 
zahájeﾐí fyziIké realizace projektu“. 

 

Pořadí FP ヱ 

 Jedﾐá se o pr┗ﾐí záloho┗ou platHu. 

 Datuﾏ předložeﾐí – ┗┞Ihází z Předpokládaﾐého data zahájeﾐí f┞ziIké realizace 

projektu, po ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/ pře┗odu podpor┞ z data jeho ┗┞dáﾐí  
 )áloha – pláﾐ – 100 % Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu. 
 Ostatﾐí sloupečk┞ jsou ﾐulo┗é a prázdﾐé. 

 

Pořadí FP ヲ 

 Datuﾏ předložeﾐí – odpo┗ídá Β-ﾏěsíčﾐíﾏu sledo┗aﾐéﾏu oHdoHí od Předpokládaﾐého 
data zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu + ヲヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí ﾐa zpraIo┗áﾐí )oR. 

 Jedﾐá se o pr┗ﾐí průHěžﾐou žádost o platHu předkládaﾐou spolu se zprá┗ou o realizaIi. 
 )áloha pláﾐ – ﾐulo┗é částk┞. 
 V┞účto┗áﾐí – pláﾐ – automaticky nastaveno, ┗iz taHulka ﾐíže. 

  

Pořadí FP 3 

 Datuﾏ předložeﾐí – Předpokládaﾐé datuﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu + ヱヶ 
ﾏěsíIů (2 x 8-ﾏěsíčﾐí sledo┗aﾐé oHdoHíぶ  ヲヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí ﾐa zpraIo┗áﾐí ZoR. 

 Jedﾐá se o průHěžﾐou ┗┞účto┗aIí žádost o platbu. 

 )áloha pláﾐ – ﾐulo┗é částk┞. 
 V┞účto┗áﾐí – pláﾐ – automaticky nastaveno, ┗iz taHulka ﾐíže. 
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Pořadí FP ヴ 

 Datuﾏ předložeﾐí – Předpokládaﾐé datuﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu + 24 

ﾏěsíIů (3 x 8-ﾏěsíčﾐí sledo┗aﾐé oHdoHíぶ + ヴヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí ﾐa zpraIo┗áﾐí ZZoR. V IS 

KPヱヴ+ se o┗šeﾏ ﾐačítá jako dato┗á položka Datuﾏ předložeﾐí Sledo┗aﾐé oHdoHí do 
zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ o realizaIi. 

 Jedﾐá se o zá┗ěrečﾐou ┗┞účto┗aIí žádost o platHu. 
 )áloha pláﾐ – ﾐulo┗é částk┞. 
 V┞účto┗áﾐí – pláﾐ – automaticky nastaveno, ┗iz taHulka ﾐíže. 

 

FP 2 30 % 

FP 3 30 % 

FP 4 40 % 

 

V průHěhu realizaIe projektu Hude zpřesňo┗áﾐo dle skutečﾐého čerpáﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh 
prostředků. 

 

Pokud žadatel ┗stoupí ﾐa řádek fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu, ┗e spodﾐí části se ﾏu zoHrazí detail. Teﾐto 
detail je stejﾐě jako Ielý harﾏoﾐograﾏ ze straﾐ┞ žadatele ﾐeedito┗atelﾐý. 
 

Pokud žadatel zﾏěﾐí Předpokládaﾐé datuﾏ zahájeﾐí realizaIe projektu, ﾏusí zﾐo┗u pro┗ést 
„V┞geﾐero┗at ﾐo┗ý fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ“.  
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5.17. )áložka Kategorie iﾐter┗eﾐIí 

TeﾏatiIký Iíl  

Položk┞ záložk┞ se ﾐačítají autoﾏatiIk┞ dle z┗oleﾐého SpeIifiIkého Iíle ﾐa záložIe SpeIifiIký 
Iíl. 

TeﾏatiIký Iíl se ﾐačítá autoﾏatiIk┞ pouze ┗ případě SC fiﾐaﾐIo┗aﾐého z jiﾐýIh zdrojů ﾐež ESF. 
Pro ┗ýz┗┞ se speIifiIkýﾏ Iíleﾏ ESF zůstá┗á oHlast TeﾏatiIký Iíl prázdﾐá. 

Výz┗y 63 a 64 jsou fiﾐaﾐIo┗aﾐé z ESF, tzﾐ. Tato oHlast je ┗žd┞ prázdﾐá. 

Oblast intervence 

Žadatel ┗┞Here z číselﾐíku „Náze┗ speIifiIkého Iíle“ z┗oleﾐého ﾐa záložIe SpeIifiIký Iíl, který 
odpo┗ídá z┗oleﾐýﾏ akti┗itáﾏ. Přes tlačítko No┗ý zázﾐaﾏ zakládá zázﾐaﾏ┞ podle počtu 
speIifiIkýIh Iílů. 

V poli „Náze┗“ ┗olí oHlast iﾐter┗eﾐIe, která ﾐaplňuje realizaci projektu ke každéﾏu 
speIifiIkéﾏu Iíli. U┗ádí také podíl ﾐa alokaci projektu.  

SpeIifiIké Iíle a jejiIh Iﾐter┗eﾐIe: 

Kód SpeIifiIkého Iíle Náze┗ speIifiIkého Iíle Intervence 

02.3.61.1 SoIiálﾐí iﾐtegraIe dětí a žáků 
┗četﾐě začleňo┗áﾐí roﾏskýIh 

110 Socio-ekoﾐoﾏiIká 
iﾐtegraIe ﾏargiﾐalizo┗aﾐýIh 
skupiﾐ, jako jsou Roﾏo┗é 

02.3.68.5 )┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí a 
odHorﾐé přípra┗┞ ┗četﾐě 
posíleﾐí jejiIh rele┗aﾐIe pro 
trh práIe 

ヱヱヵ Oﾏezo┗áﾐí a pre┗eﾐIe 
předčasﾐého ukoﾐčo┗áﾐí 
školﾐí doIházk┞ a podpora 
ro┗ﾐého přístupu ke 
k┗alitﾐíﾏ prograﾏůﾏ 
předškolﾐího roz┗oje, k 
priﾏárﾐíﾏu a sekuﾐdárﾐíﾏu 
┗zdělá┗áﾐí, ﾏožﾐosteﾏ 
forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí, které uﾏožňuje 
zpětﾐé začleﾐěﾐí do proIesu 
┗zdělá┗áﾐí a odHorﾐé 
přípra┗┞ 

02.3.68.2 )lepšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí a 
┗ýsledků žáků ┗ klíčo┗ýIh 
koﾏpeteﾐIíIh 

ヱヱヵ Oﾏezo┗áﾐí a pre┗eﾐIe 
předčasﾐého ukoﾐčo┗áﾐí 
školﾐí doIházk┞ a podpora 
ro┗ﾐého přístupu ke 
k┗alitﾐíﾏ prograﾏůﾏ 
předškolﾐího roz┗oje, k 
priﾏárﾐíﾏu a sekuﾐdárﾐíﾏu 
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┗zdělá┗áﾐí, ﾏožﾐosteﾏ 
forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí, které uﾏožňuje 
zpětﾐé začleﾐěﾐí do proIesu 
┗zdělá┗áﾐí a odHorﾐé 
přípra┗┞ 

02.3.68.1 )┗ýšeﾐí k┗alit┞ předškolﾐího 
┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě usﾐadﾐěﾐí 
přeIhodu dětí ﾐa )Š 

ヱヱヵ Oﾏezo┗áﾐí a pre┗eﾐIe 
předčasﾐého ukoﾐčo┗áﾐí 
školﾐí doIházk┞ a podpora 
ro┗ﾐého přístupu ke 
k┗alitﾐíﾏ prograﾏůﾏ 
předškolﾐího roz┗oje, k 
priﾏárﾐíﾏu a sekuﾐdárﾐíﾏu 
┗zdělá┗áﾐí, ﾏožﾐosteﾏ 
forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí, které uﾏožňuje 
zpětﾐé začleﾐěﾐí do proIesu 
┗zdělá┗áﾐí a odHorﾐé 
přípra┗┞ 

 

Do pole Podíl u┗ádí žadatel hodﾐotu ヱヰヰ. 

Vedlejší téﾏa ESF 

Žadatel ┗┞Here z číselﾐíku Náze┗ speIifiIkého Iíle z┗oleﾐého ﾐa záložIe SpeIifiIký Iíl, který 
odpo┗ídá z┗oleﾐýﾏ akti┗itáﾏ. Žadatel také ┗┞uží┗á Kalkulačku iﾐdikátoru a jeho doplňko┗é 
funkce.   

V poli Náze┗ ┗olí téﾏa ESF - Nediskriminace. 

AutoﾏatiIk┞ doIhází k ﾐačteﾐí ProIeﾐtﾐího podílu a Iﾐdikati┗ﾐí alokaIe. 

)áložka je rele┗aﾐtﾐí ふk ┗ýHěruぶ pouze pro ┗ýz┗┞ ESF. 

Forﾏa fiﾐaﾐIo┗áﾐí  

Žadatel ┗┞Here z číselﾐíku Náze┗ forﾏu fiﾐaﾐIo┗áﾐí – Ne┗ratﾐý graﾐt.  

Pole ProIeﾐtﾐí podíl a Iﾐdikati┗ﾐí alokaIe jsou ┗┞plﾐěﾐ┞ autoﾏatiIk┞. 

EkoﾐoﾏiIká akti┗ita 

Žadatel ┗┞Here z číselﾐíku Náze┗ – Vzdělá┗áﾐí. 

Pole ProIeﾐtﾐí podíl a Iﾐdikati┗ﾐí alokaIe jsou ┗┞plﾐěﾐ┞ autoﾏatiIk┞. 
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MeIhaﾐisﾏus úzeﾏﾐího plﾐěﾐí 

Žadatel ┗┞Here z číselﾐíku Náze┗ – Nepoužije se. 

Pole ProIeﾐtﾐí podíl a Iﾐdikati┗ﾐí alokaIe jsou ┗┞plﾐěﾐ┞ autoﾏatiIk┞. 

Lokalizace 

)áložka je ﾐaplﾐěﾐa autoﾏatiIk┞ z dat záložk┞ Uﾏístěﾐí.  

T┞p úzeﾏí 

)áložka je ﾐaplﾐěﾐa autoﾏatiIk┞ z dat záložk┞ Uﾏístěﾐí. 

  

5.18. )áložka Horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞ 

)áložka je koﾏpletﾐě ┗┞plﾐěﾐa autoﾏatiIk┞ dle paraﾏetru ┗ýz┗┞. Žadatel zde ﾐedělá žádﾐé 
úpra┗┞. 

5.19. )áložka Čestﾐá prohlášeﾐí  

Na záložIe Čestﾐá prohlášeﾐí jsou autoﾏatiIk┞ ﾐačteﾐa po┗iﾐﾐá čestﾐá prohlášeﾐí žadatele.  

Žadatel ┗stupuje ﾐa jedﾐotli┗é zázﾐaﾏ┞ a u každého zaškrtﾐutí IheIkHo┝u „Souhlasíﾏ 
s čestﾐýﾏ prohlášeﾐíﾏ“ pot┗rdí s┗ůj souhlas s jeho zﾐěﾐíﾏ. Pokud ﾐeﾐí IheIkHo┝ zatržeﾐ, ﾐeﾐí 
ﾏožﾐé fiﾐalizo┗at a podat žádost o podporu.  
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5.20.)áložka Dokumenty 

Na záložIe Dokumenty ┗┞Hírá žadatel ┗olHou příloh┞ staﾐo┗eﾐé ﾐa ┗ýz┗ě ふjedﾐá se o přílohu 
┗ýz┗┞ s přehledeﾏ příloh k žádosti o podporuぶ, kde jsou u┗edeﾐ┞ iﾐforﾏaIe o druhu příloh┞ a 
forﾏátu přikládaﾐého souHoru.  
 

Žadatel ﾏá ﾏožﾐost přílohu zadat: 
- ┗ýHěreﾏ z číselﾐíku, 
- doplﾐěﾐím dat po┗iﾐﾐé příloh┞ autoﾏatiIk┞ ﾐačteﾐé ┗ přehledo┗é taHulIe, 
- jako ┗lastﾐí přílohu přes pole „No┗ý zázﾐaﾏ“. 
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Údaje o po┗iﾐﾐosti příloh┞ jsou z ┗ýz┗┞ přeﾐášeﾐ┞ do žádosti o podporu: 

 

 

Soubor lze přiložit do aplikace IS KP14+ prostředﾐiIt┗íﾏ tlačítka „Připojit“. Jeho platnost 

ﾏůžete také pot┗rdit elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ ふstiskeﾏ pečetě ┗edle položk┞ SouHorぶ. 
AplikaIe uﾏožňuje uložeﾐí pouze jedﾐoho souHoru k příloze – pokud potřeHujete ﾐahrát 
souHorů ┗íIe, souHor┞ zazipujte.  
 

ŠaHloﾐu příloh┞ ふ┗zor příloh┞ぶ je ﾏožﾐé stáhﾐout prostředﾐiIt┗íﾏ tlačítka „Stáhﾐout souHor 
dokumentu“. 

 

Pokud žadatel ┗kládá další ﾐepo┗iﾐﾐé příloh┞, ﾏiﾏo sezﾐaﾏ, postupuje přes tlačítko „No┗ý 
zázﾐaﾏ“ a dále ┗┞plňuje ┗šeIhﾐ┞ po┗iﾐﾐé dato┗é položk┞. 

6. PODPIS A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU 

PodroHﾐé iﾐforﾏaIe o práIi s Iertifikát┞ jsou oHsažeﾐ┞ také ┗ příručIe PriﾐIip┞ práIe s 
Iertifikát┞ ┗ aplikaIi MS ヲヰヱヴ+ a v příručIe PředIházeﾐí proHléﾏů s Iertifikáteﾏ pro podpis ┗ 
aplikaci MS 2014+. T┞to příručk┞ jsou uﾏístěﾐ┞ také ┗ ﾐa ú┗odﾐí stráﾐIe aplikaIe IS KPヱヴ+ ﾐa 
záložIe FAQ v sekci ElektroﾐiIký podpis. 

Po ┗┞plﾐěﾐí ┗šeIh rele┗aﾐtﾐíIh údajů a jejiIh koﾐtrole pro┗ede žadatel fiﾐalizaIi žádosti 
o podporu (viz kapitola 4.4). 

https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeTs5NTg5NzQ2O1ByaWxvaGFETVM7RmFsc2U=
https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeTs5NTg5NzQ2O1ByaWxvaGFETVM7RmFsc2U=
https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeTs5NTg5ODMyO1ByaWxvaGFETVM7RmFsc2U=
https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeTs5NTg5ODMyO1ByaWxvaGFETVM7RmFsc2U=
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FiﾐalizaIí žádosti je s┞stéﾏeﾏ geﾐero┗aﾐá autoﾏatiIká zprá┗a, která je doručeﾐa 
sigﾐatáři/sigﾐatářůﾏ. )prá┗a iﾐforﾏuje o ﾏožﾐosti žádost podepsat k┗alifiko┗aﾐýﾏ 
podpisem. 

 

 

 

 

Po fiﾐalizaIi žádosti o podporu doIhází k akti┗aIi záložk┞ Podpis žádosti.  

V poli „Soubor“ se ﾐaHízí tisko┗á ┗erze žádosti o podporu, kterou je ﾏožﾐé zoHrazit stiskeﾏ 
tlačítka „Ote┗řít“.  

Podpis žádosti o podporu proHíhá prostředﾐiIt┗íﾏ k┗alifiko┗aﾐého elektroﾐiIkého podpisu. 
Stiskem ikoﾐ┞ pečetě se zoHrazí okﾐo, kde ﾐásledﾐě žadatel ┗┞Here Iertifikát pro podepiso┗áﾐí 
uložeﾐý ┗ s┞stéﾏo┗éﾏ úložišti ﾐeHo ┗ souboru.  

 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

Stiskem ikony pečetě 
se podepisuje žádost o 
podporu. 

Stiskem ikony pečetě 
se podepisuje žádost o 
podporu. 
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Pokud je ﾐa uži┗atelskéﾏ počítači ﾐaiﾐstalo┗áﾐa aplikaIe TescoSW Elevated Trust Tool (viz 

záložka HW a SW požada┗k┞ぶ je ﾏožﾐé ┗┞Hrat Iertifikát příﾏo ze s┞stéﾏo┗ého úložiště. Pro 
tuto ┗olHu je třeHa ozﾐačit pole „S┞stéﾏo┗é úložiště“ a stiskﾐout tlačítko „Vybrat“. 

  

AplikaIe zoHrazí dialogo┗é okﾐo, kde je ﾏožﾐé ┗┞Hrat příslušﾐý Iertifikát. 

 

Výběr certifikátu pro 
podpis 
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Klikﾐutíﾏ ﾐa odkaz lze zoHrazit ┗lastﾐosti Iertifikátu a o┗ěřit, zdali je určeﾐ pro podepiso┗áﾐí 
a oHsahuje pri┗átﾐí klíč. 

 

 

Výběr certifikátu pro 
podpis 
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Následﾐě žadatel ┗loží heslo a stiskeﾏ tlačítka „Dokoﾐčit“ pot┗rdí akIi, resp. prostředﾐiIt┗íﾏ 
elektroﾐiIkého podpisu dojde k podepsáﾐí žádosti o podporu.  

 

Opět je ﾏožﾐé klikﾐutíﾏ ﾐa odkaz zoHrazit ┗lastﾐosti Iertifikátu a o┗ěřit jeho sprá┗ﾐost. 
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Po úspěšﾐéﾏ o┗ěřeﾐí platﾐosti elektroﾐiIkého podpisu je zoHrazeﾐa hláška o úspěšﾐéﾏ 
podepsáﾐí žádosti. Žádost o podporu je ﾐ┞ﾐí podepsáﾐa a ﾐásledﾐě podáﾐa do MS2014+. 

V zá┗islosti ﾐa z┗oleﾐéﾏ t┞pu podáﾐí ﾐa záložIe Projekt proHíhá podáﾐí Huď autoﾏatiIk┞ (viz 

hláška o podepsaﾐéﾏ dokuﾏeﾐtu ﾐížeぶ kd┞ ho po podepsáﾐí žádosti pro┗ede s┞stéﾏ 
a od žadatele ﾐejsou již požado┗aﾐé žádﾐé krok┞ ﾐeHo ručﾐě. 

 

 

 

V případě ručﾐího t┞pu podáﾐí je podáﾐí žádosti o podporu pro┗edeﾐo ﾐa základě akti┗ﾐí 
┗olH┞ uži┗atele. V záhla┗í žádosti o podporu se oHje┗í ﾐo┗é tlačítko „Podáﾐí“. 
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Po stisku tlačítka „Podáﾐí“ se oHje┗í hláška, zda žadatel IhIe pokračo┗at ┗ proIesu podáﾐí 
žádosti. Stiskeﾏ tlačítka „Pokračo┗at“ akIi pot┗rdí. Žádost je tíﾏto podáﾐa. 
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Registračﾐí číslo projektu 

Podáﾐíﾏ je žádosti o podporu přiděleﾐo tz┗. registračﾐí číslo. Jeho geﾐero┗áﾐí proHíhá 
autoﾏatiIk┞ aplikaIí IS KPヱヴ+ po podáﾐí ふodesláﾐíぶ žádosti o podporu ﾐa ŘO. T┗ar 
registračﾐího čísla je od┗islé od počtu iﾐ┗estičﾐíIh priorit přiřazeﾐýIh k jedﾐoﾏu či ┗íIe 
speIifiIkýIh Iílů.  

Registračﾐí číslo projektu ﾏá ﾐásledujíIí základﾐí t┗ar  

CZ.AA.B.C/D.D/E.F/rr_00X/xxxxxxx,  

kde: 

CZ – ideﾐtifikaIe, že se jedﾐá o projekt spolufiﾐaﾐIo┗aﾐý z operačﾐího prograﾏu, jehož ŘO je 
┗ koﾏpeteﾐIi ČR 

AA – číslo operačﾐího prograﾏu 

B – číslo prioritﾐí os┞ 

C – číslo iﾐ┗estičﾐí priorit┞ 

D.D – číslo opatřeﾐí 

E – číslo podopatřeﾐí 

F – číslo operaIe 

rr – rok zadáﾐí ┗ýz┗┞ do harﾏoﾐograﾏu ┗ýze┗ 

00X – pořado┗é číslo ┗ýz┗┞ 

xxxxxxx – jediﾐečﾐé číslo žádosti o podporu 

 

Příklad: C).ヰヲ.ヱ.ヶΒ/ヰ.ヰ/ヰ.ヰ/ヱヵ_ヰヰヱ/ヰヰヰヰヰヰヱ. V případě, že projekt ﾏá jedeﾐ či ┗íIe 
speIifiIkýIh Iílů, které ﾏají růzﾐé čísla iﾐ┗estičﾐíIh priorit, je pak ﾏísto čísla zastupujíIí 
hodﾐotu iﾐ┗estičﾐí priorit┞ písﾏeﾐo X. T┗ar registračﾐího čísla projektu je pak 
CZ.02.1.X/0.0/0.0/15_001/0000001.  
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6.1. Od┗oláﾐí žádosti o podporu žadateleﾏ 

Po podepsáﾐí žádosti o podporu začíﾐá ﾐa straﾐě ŘO proIes sIh┗alo┗áﾐí. 

V případě, že IhIe žadatel storﾐo┗at podáﾐí žádosti, ﾏůže tak učiﾐit prostředﾐiIt┗íﾏ tlačítka 
„Odvolat žádost“. Tlačítko je zoHrazeﾐo až po předáﾐí žádosti ﾐa ŘO. Oprá┗ﾐěﾐí k od┗oláﾐí 
žádosti ﾏá pouze uži┗atel s rolí sigﾐatář ﾐeHo zﾏoIﾐěﾐeI. 

 

 

Po stiskﾐutí tlačítka aplikaIe zoHrazí dialogo┗é okﾐo a ┗┞z┗e uži┗atele k pot┗rzeﾐí akIe. 

 

Po pot┗rzeﾐí kroku je zoHrazeﾐ forﾏulář pro zdů┗odﾐěﾐí stažeﾐí žádosti o podporu z proIesu 

sIh┗alo┗áﾐí. 

 

Žadatel ┗loží do pole s ﾐáz┗eﾏ „Dů┗od stažeﾐí žádosti o podporu“ odů┗odﾐěﾐí a pot┗rdí jej 

tlačítkeﾏ „Stáhﾐout žádost“.  
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S┞stéﾏ zﾐo┗u ┗┞z┗e žadatel k pot┗rzeﾐí kroku zoHrazeﾐíﾏ dialogo┗ého okﾐa, které žadatel 
stiskeﾏ tlačítka „OK“ pot┗rdí. 

 

O pro┗edeﾐéﾏ stažeﾐí žádosti je žadatel iﾐforﾏo┗áﾐ s┞stéﾏo┗ýﾏ hlášeﾐíﾏ. 

 

)áro┗eň doIhází ke zﾏěﾐě sta┗u žádosti do sta┗u „Žádost o podporu stažeﾐa 
žadateleﾏ/┗┞řazeﾐa ŘO/)S“. 

7. PROCES SCHVALOVÁNÍ 

7.1. )přístupﾐěﾐí ┗ýsledku části hodﾐoIeﾐí  

Po ukoﾐčeﾐí koﾐtroly přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí ﾐeHo ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí je zﾏěﾐěﾐ 
sta┗ žádosti a žadateli je záro┗eň zasláﾐa iﾐterﾐí depeše, ┗e které je iﾐforﾏo┗áﾐ o ﾏožﾐosti 
podat žádost o přezkuﾏ rozhodﾐutí. )áro┗eň je zpřístupﾐěﾐ koﾐtrolﾐí list ﾐa záložIe 
HodnoIeﾐí. Od ﾐásledujíIího dﾐe po zﾏěﾐě sta┗u Hěží ヱ5 deﾐﾐí lhůta pro podáﾐí žádosti o 
přezkuﾏ, kterou ﾏůže žadatel podat prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+, viz 7.2. V případě 
opra┗itelﾐýIh kritérií forﾏálﾐího hodﾐoIeﾐí, je uži┗atel v ráﾏIi z┗eřejﾐěﾐého hodﾐoIeﾐí 
iﾐforﾏo┗áﾐ, která kritéria je třeHa opra┗it/doplﾐit. )áro┗eň je ﾏu uﾏožﾐěﾐo odeﾏkﾐout 
žádost, edito┗at ┗┞Hraﾐé záložk┞ žádosti a příslušﾐé ﾐedostatk┞ opra┗it. 
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Na detail hodﾐoIeﾐí lze ┗stoupit klikﾐutíﾏ ﾐa koﾐkrétﾐí zázﾐaﾏ. 

 

  



 

94 
 

AplikaIe zoHrazí detail hodﾐoIeﾐí. Verdikt lze ﾐalézt ┗ poli s ﾐáz┗eﾏ Status. 

 

Na záložIe kritéria lze zoHrazit přehled kritérií a jejiIh hodﾐoIeﾐí. V případě, že kritériuﾏ H┞lo 
hodﾐoIeﾐo křížkeﾏ, ted┞ žadatel ┗ toﾏto kritériu ﾐe┗┞ho┗ěl, je v poli ve sloupci Odů┗odﾐěﾐí 
u┗edeﾐ Hližší koﾏeﾐtář. HodﾐoIeﾐí je ﾏožﾐé e┝porto┗at do forﾏátu pdf stiskﾐutíﾏ tlačítka 
TISK. 
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7.2. Žádost o přezkuﾏ rozhodﾐutí 

Žádost o přezkuﾏ rozhodﾐutí lze podat prostředﾐiIt┗íﾏ tlačítka se stejﾐojﾏeﾐﾐýﾏ ﾐáz┗eﾏ. 
Toto tlačítko je dostupﾐé Huď z detailu hodﾐoIeﾐí, ﾐeHo z forﾏuláře žádosti o podporu.  

Pozﾐ.: Žádost o přezkuﾏ lze podat pouze ┗ případě ﾐegati┗ﾐího ┗ýsledku koﾐtrol┞ přijatelﾐosti 
a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí.  

 

 

Po stiskﾐutí tohoto tlačítka je uži┗atel přesﾏěro┗áﾐ ﾐa stráﾐku, kde je ﾏožﾐé žádost 
o přezkuﾏ ┗┞t┗ořit poﾏoIí tlačítka s ﾐáz┗eﾏ V┞t┗ořit žádost o přezkuﾏ rozhodﾐutí.  
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Uži┗atel ┗┞Here ┗ políIh z číselﾐíku kolo hodﾐoIeﾐí a část. Po stiskﾐutí tlačítka „Spustit“ 

je žádost založeﾐa.  
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N┞ﾐí je ﾐutﾐé klikﾐout ﾐa ┗┞t┗ořeﾐý zázﾐaﾏ a žádost o přezkuﾏ ┗┞plﾐit. 

Na záložIe s ﾐáz┗eﾏ Dílčí žádost o přezkuﾏ rozhodﾐutí je ﾏožﾐé ┗ložit dů┗od žádosti o 
přezkuﾏ ke každéﾏu dílčíﾏu kritériu. 

 

Na záložIe s ﾐáz┗eﾏ Žádost o přezkuﾏ rozhodﾐutí lze ┗ložit te┝t do pole s ﾐáz┗eﾏ Souhrﾐﾐý 
te┝t žádosti o přezkuﾏ rozhodﾐutí. 

Podáﾐí žádosti o přezkuﾏ je ﾐutﾐé podepsat el. podpiseﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ tlačítka „Podepsat 

a podat žádost“. 
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Po podepsáﾐí žádosti aplikaIe zoHrazí iﾐforﾏaIi o pro┗edeﾐéﾏ podáﾐí žádosti o přezkuﾏ 
rozhodﾐutí. 

 

Upozorﾐěﾐí: Podepsat a podat žádosti o přezkuﾏ rozhodﾐutí ﾏůže podat pouze uži┗atel 
s rolí sigﾐatář, případﾐě zﾏoIﾐěﾐeI. )koﾐtrolujte, zdali ﾏá sigﾐatář/zﾏoIﾐěﾐeI přiděleﾐu 
tuto úlohu ﾐa záložIe Přístup k projektu. Pokud toﾏu tak ﾐeﾐí, ﾏusí tuto úlohu uži┗atel s rolí 
Sprá┗Ie přístupů doplﾐit. 
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Informace o ┗┞pořádáﾐí žádosti o přezkuﾏ je žadateli předáﾐa depeší. 
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V┞pořádáﾐí žádosti o přezkuﾏ k dílčíﾏ kritériíﾏ je ﾏožﾐé zoHrazit ﾐa záložIe s ﾐáz┗eﾏ Dílčí 
žádost o přezkuﾏ rozhodﾐutí. 

 

Celko┗ý koﾏeﾐtář k žádosti o přezkuﾏ je k dispoziIi ﾐa záložIe s ﾐáz┗eﾏ Žádost o přezkuﾏ 
rozhodﾐutí v poli s ﾐáz┗eﾏ Souhrﾐﾐé ┗┞pořádáﾐí žádosti o přezkuﾏ rozhodﾐutí spolu 
s ┗ýsledkeﾏ ┗ poli s ﾐáz┗eﾏ Výsledek přezkuﾏu.   
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7.3. VráIeﾐí žádosti k doplﾐěﾐí ┗ ráﾏIi koﾐtrol┞ přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí 

V případě, že opra┗itelﾐá kritéria hodﾐoIeﾐí forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí ﾐejsou ┗ pořádku a je ﾐutﾐé 
ze straﾐ┞ žadatele doplﾐit ﾐapř. Ih┞HějíIí přílohu, doIhází ze straﾐ┞ ŘO k odeﾏčeﾐí příslušﾐé 
záložk┞, případﾐě sou┗isejíIíIh záložek, k editaci. 

O ┗ráIeﾐí žádosti k doplﾐěﾐí je žadatel iﾐforﾏo┗áﾐ depeší. 

 

Žádost je ﾐ┞ﾐí ┗e sta┗u „VráIeﾐa“. 

AH┞ H┞lo ﾏožﾐé odeﾏčeﾐé záložk┞ edito┗at, je třeHa stiskﾐout tlačítko s ﾐáz┗eﾏ )přístupﾐit 
k editaci. 
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AplikaIe zoHrazí koﾐtrolﾐí hlášeﾐí. 

 

Po pot┗rzeﾐí jsou záložk┞ určeﾐé k editaIi odeﾏčeﾐé a je ﾏožﾐé je upra┗it. Žadateli je zasláﾐa 
depeše s iﾐforﾏaIí, které oHrazo┗k┞ jsou ┗ráIeﾐ┞ k editaci.  

 

Přehled odeﾏčeﾐýIh záložek je ﾏožﾐé zoHrazit poﾏoIí tlačítka s ﾐáz┗eﾏ VráIeﾐé oHrazo┗k┞.  

 

Upozorﾐěﾐí: )áložka s ﾐáz┗eﾏ IdeﾐtifikaIe operaIe je zpřístupﾐěﾐa ┗žd┞. 

Po pro┗edeﾐé opra┗ě je ﾐutﾐé žádost opět fiﾐalizo┗at a podepsat. 
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8. PRÁVNÍ AKT O POSKYTNUTÍ/PŘEVODU PODPORY 

8.1. VráIeﾐí žádosti k doplﾐěﾐí a doložeﾐí potřeHﾐýIh ﾐáležitostí po úspěšﾐéﾏ 
hodﾐoIeﾐí 

Po úspěšﾐéﾏ proIesu hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěru projektu k fiﾐaﾐIo┗áﾐí doIhází ze straﾐ┞ žadatele 
k úpra┗ě žádosti o podporu v souladu s případﾐýﾏi ┗ýhradami hodnotiIí/┗ýHěro┗é koﾏise.  

Úspěšﾐí žadatelé ふ= HudouIí příjeﾏIiぶ jsou ze straﾐ┞ ŘO iﾐforﾏo┗áﾐi zﾏěﾐou sta┗u projektu a 
ro┗ﾐěž prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí depeše s žádostí o doplﾐěﾐí/úpra┗u částí žádosti o podporu 

a doložeﾐí dokladů potřeHﾐýIh pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ふdále 
jeﾐ „prá┗ﾐí akt“ぶ.ŘO odeﾏ┞ká záložk┞, ﾐa kterýIh je ﾐutﾐé pro┗ést úpra┗┞ před ┗┞dáﾐím 

prá┗ﾐího aktu. 

Žádost o podporu je ┗ráIeﾐa příjeﾏIi k doplﾐěﾐí ふdo sta┗u „VráIeﾐa“ぶ a je v seznamu 

projektů zabar┗eﾐa čer┗eﾐě. 

 

Pro uﾏožﾐěﾐí editaIe odeﾏčeﾐýIh záložek, je ﾐutﾐé stiskﾐout tlačítko s ﾐáz┗eﾏ „)přístupﾐit 
k editaci“ v horﾐí liště ふstejﾐý postup jako ┗ kap. 7.3).  

 

Upozorﾐěﾐí: )áložka s ﾐáz┗eﾏ IdeﾐtifikaIe operaIe je zpřístupﾐěﾐa ┗žd┞.  

Po pro┗edeﾐýIh opra┗áIh ﾐa ┗eškerýIh rele┗aﾐtﾐíIh záložkáIh a doložeﾐí potřeHﾐýIh 
dokuﾏeﾐtů, ﾏusí příjeﾏIe opět žádost fiﾐalizo┗at a podepsat. Tíﾏto je žádost o podporu opět 
podaﾐá ﾐa ŘO. 

8.2. V┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o pře┗odu/posk┞tﾐutí podpor┞ 

Poté, Io příjeﾏIe doplﾐí data a dodá ┗eškeré požado┗aﾐé doklad┞ ve staﾐo┗eﾐéﾏ terﾏíﾐu, 

ŘO zkontroluje jejich úplﾐost a oHsah. 
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V případě zjištěﾐí ﾐedostatků ┗┞z┗e ŘO opako┗aﾐě žadatele k ﾐápra┗ě prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí 
depeše ┗četﾐě opěto┗ﾐého odeﾏčeﾐí rele┗aﾐtﾐíIh záložek.  

V případě, že H┞l┞ ┗e staﾐo┗eﾐéﾏ terﾏíﾐu dodaﾐé ┗eškeré podklad┞ a ┗še odpo┗ídá 
podﾏíﾐkáﾏ ┗ýz┗┞, zahájí ŘO přípra┗u ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu. 

Následﾐě je příjeﾏIe o ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu iﾐforﾏo┗áﾐ autoﾏatiIkou iﾐterﾐí depeší:  

 

Prá┗ﾐí akt je zpřístupﾐěﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+ ﾐa záložIe „Prá┗ﾐí akt“ ┗ menu nalevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datuﾏ ﾐaH┞tí účiﾐﾐosti prá┗ﾐího aktu ふ= datuﾏ ﾐaH┞tí prá┗ﾐí ﾏoIiぶ je ze straﾐ┞ ŘO doplﾐěﾐ 
dodatečﾐě (┗iz te┝t depešeぶ. 
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9. ZÁVĚR 

Dodržo┗áﾐí postupu a doporučeﾐí u┗edeﾐýIh ┗ příručIe zajistíte HezproHléﾏo┗é ┗┞plﾐěﾐí 
žádosti o podporu. Žadateli/PříjeﾏIi praIujíIíﾏu ┗ aplikaIi IS KPヱヴ+ ふžádost o podporu, žádost 
o platHu, zprá┗a o realizaIi, zﾏěﾐo┗á řízeﾐíぶ ŘO také doporučuje sledo┗at iﾐforﾏaIe ﾐa hla┗ﾐí 
stráﾐIe IS KPヱヴ+, kde jsou z┗eřejňo┗áﾐ┞ důležité iﾐforﾏaIe.  

ŘO OP VVV koﾏuﾐikuje s žadateli/příjeﾏIi ┗ýhradﾐě prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐíIh depeší, 
žadatelé/příjeﾏIe ┗┞uží┗ají ┗ případě potřeH┞ teIhﾐiIké poﾏoIi adresu 
OPVVV_Žadatel/PříjeﾏIe_TeIhﾐiIká podpora.  

PracovníIi podpor┞ jsou k dispoziIi ┗ praIo┗ﾐíIh dﾐeIh od Γ:ヰヰ – ヱヵ:ヰヰ, dotaz┞ zaslaﾐé ﾏiﾏo 
pro┗ozﾐí doHu Hudou řešeﾐ┞ ﾐásledujíIí praIo┗ﾐí dﾐ┞, ┗e s┗átIíIh je zajištěﾐa podpora 
v omezené ﾏíře. 

Koﾐtakt pro ﾏetodiIké dotaz┞ jsou ┗žd┞ u┗edeﾐ┞ ┗ te┝tu koﾐkrétﾐí ┗ýz┗y. 


