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Časové ﾐastaveﾐí výzv┞ 

• Avízo: Α.ヴ.ヲヰヱヶ 

• V┞hlášeﾐí výzv┞: ヲン.ヶ.ヲヰヱヶ 

• Datuﾏ zahájeﾐí příjﾏu žádosti: ヲン.ヶ.ヲヰヱヶ 

• Datuﾏ ukoﾐčeﾐí příjﾏu žádosti: do ンヰ.ヶ.ヲヰヱΑ 

• Ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu: ﾐejpozději 
do 31.8.2019 

• Délka trváﾐí projektu: ヲヴ ﾏěsíIů 

 



Forma podpory:  

• AlokaIe: ヴ ヰヶヶ ΓヲΒ ヲヰヰ Kč 

• Miﾐ. výše IelkovýIh způsoHilýIh výdajů: ヲヰヰヰヰヰKč 

• Ma┝iﾏálﾐí výše IelkovýIh způsoHilýIh výdajů: ヲヰヰヰヰヰ Kč 
+ふpočet dětí/žáků škol┞ * ヲヲヰヰ Kčぶ 

• ヱ. zálohová platHa ヶヰ % C)V  - bude vyplacena do 30 
praIovﾐíIh dﾐů od v┞dáﾐí Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe 

• ヲ. zálohová platHa ヴヰ % C)V projektu – proplacena po 
sIhváleﾐí prvﾐí průHěžﾐé ZoR projektu. 

• SpolufiﾐaﾐIováﾐí z vlastﾐíIh zdrojů ze straﾐ┞ žadatele 0 % 

 

     



)půsoHilost výdajů: 

• Časová způsoHilost:  
• Posuzuje se ve vztahu k datu zahájeﾐí f┞ziIké 

realizace projektu 

• Možﾐé datuﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe 
projektu je ﾏa┝iﾏálﾐě ヱ ﾏěsíI před dateﾏ 
podáﾐí žádosti o podporu, ﾐejdříve však 
1.8.2016. 



)půsoHilost výdajů: 

• VěIﾐá způsoHilost je defiﾐováﾐa dosažeﾐíﾏ 
výstupů a výsledků projektu 

• )ároveň ﾏusí ﾏít ﾐeiﾐvestičﾐí Iharakter 

• )a splﾐěﾐí účelu dotaIe je považováﾐo 
prokázáﾐí ﾐaplﾐěﾐí výstupů aktivit 
zjedﾐodušeﾐého projektu alespoň ve výši ヵヰ % 
částk┞ dotaIe uvedeﾐé v právﾐíﾏ aktu  o 
posk┞tﾐutí/převodu podpor┞  



FiﾐaﾐIováﾐí projektu 

• )půsoH fiﾐaﾐIováﾐí: ex-ante 

• ヱ. zálohová platHa – 60 %  CZV projektu je zpravidla odesláﾐa příjeﾏIi do 
ンヰ praIovﾐíIh dﾐů od v┞dáﾐí právﾐího aktu, ﾐejdříve však ヶヰ dﾐů před 
pláﾐovaﾐýﾏ zahájeﾐíﾏ f┞ziIké realizaIe projektu 

• Škola, jejíﾏž zřizovateleﾏ je oHeI ﾏusí v žádosti zadat účet svého 
zřizovatele i účet Jihočeského kraje založeﾐý u ČNB 

• Škola, jejíﾏž zřizovateleﾏ je Jihočeský kraj ﾏusí zadat účet svého 
zřizovatele tj. Jihočeského kraje 

• Účet Jihočeského kraje str. ヶΑ Uživatelské příručk┞ IS KPヱヴ+, IČO 
Jihočeského kraje str. ヵΓ Uživatelská příručka IS KPヱヴ+ 

• Soukroﾏá škola zřizovatele ﾐev┞plňuje, pouze pokud H┞ škola H┞la 
zřizováﾐa jiﾐou právﾐiIkou osoHou a ve zřizovaIí listiﾐě ﾏěla uvedeﾐo, že 
fiﾐaﾐčﾐí tok┞ ﾏusí jít přes zřizovatele škol┞ 

• ヲ. zálohová platHa – 40 % CZV a Hude proplaIeﾐa po sIhváleﾐí prvﾐí 
průHěžﾐé ZoR ふ)práv┞ o realizaIiぶ projektu. 

• Míra spolufiﾐaﾐIováﾐí z vlastﾐíIh zdrojů 0 % CZV 



Fáze sIhvalováﾐí projektů:  
• U průHěžﾐýIh výzev proIes sIhvalováﾐí projektu 

začíﾐá dﾐeﾏ podáﾐí žádost o podporu a je 
ukoﾐčeﾐ ﾐejpozději do ヵ ﾏěsíIů od data podáﾐí 
žádosti o podporu ふPravidla str. ヴヰぶ:  

• Koﾐtrola přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí ンヰ 
PD 

• NegoIiaIe + koﾏpletaIe podkladů pro v┞dáﾐí 
právﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞ ヱヵ 
PD 

• V┞dáﾐí právﾐího aktu ヴヰ PD 

• VěIﾐé hodﾐoIeﾐí u výzv┞ PO ン je ﾐerelevaﾐtﾐí 
 

 



Publicita projektu: 

• Najdete v PravidleIh pro žadatele a příjeﾏIe str. ヱヱヴ 

• Běheﾏ realizaIe projektu je příjeﾏIe poviﾐeﾐ iﾐforﾏovat veřejﾐost o 
podpoře získaﾐé z foﾐdů tíﾏ, že  

• )veřejﾐí ﾐa své iﾐterﾐetové stráﾐIe stručﾐý popis projektu, včetﾐě jeho Iílů 
a výsledků a zdůrazﾐí, že je ﾐa projekt posk┞tovaﾐá fiﾐaﾐčﾐí podpora z EU 

• Po zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe uﾏístí alespoň jedeﾐ plakát o ﾏiﾐiﾏálﾐí 
velikosti Aン s iﾐforﾏaIeﾏi o projektu včetﾐě iﾐforﾏaIe „Teﾐto projekt je 
spolufiﾐaﾐIováﾐ EU“ ﾐa ﾏístě sﾐadﾐo viditelﾐéﾏ pro veřejﾐost –ﾐapř. 
vstupﾐí prostor┞ škol┞ 

• Každý dokuﾏeﾐt týkajíIí se realizaIe projektu ふiﾐforﾏováﾐí veřejﾐosti, 
Iílové skupiﾐ┞ぶ ﾏusí oHsahovat prohlášeﾐí, že je projekt podporováﾐ z 
daﾐého foﾐdu – zoHrazeﾐí zﾐaku EU spolu s ﾐázveﾏ foﾐdu a prograﾏu 

• Dokuﾏeﾐt┞ Maﾐuál jedﾐotﾐého vizuálﾐího st┞lu a Maﾐuál vizuálﾐí ideﾐtit┞ 

 



Koﾐtrola přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh 
ﾐáležitostí: 

• Jedﾐá se o posouzeﾐí základﾐíIh věIﾐýIh a 
adﾏiﾐistrativﾐíIh požadavků kladeﾐýIh ﾐa 
žádost o podporu v příslušﾐé výzvě 

• Kritéria jsou v┞lučovaIí tzﾐ. – hodﾐoIeﾐí 
splﾐěﾐo, ﾐesplﾐěﾐo 

• Kritéria jsou opravitelﾐá a ﾐeopravitelﾐá 

 



Kritéria opravitelﾐá:  

• Žadatel Hude ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝ v┞zváﾐ k opravě ふa 
to pouze kd┞ž reaguje ﾐa prvﾐí výzvuぶ – k 

doplﾐěﾐí Ih┞HějíIíIh iﾐforﾏaIí  
• Žadatel ﾏá ヵ praIovﾐíIh dﾐů ﾐa doplﾐěﾐí 

žádosti o podporu 

• Pokud ﾐedoplﾐí – žádost je v┞řazeﾐa 

 



Kritéria ﾐeopravitelﾐá: 

• V případě ﾐesplﾐěﾐí kteréhokoliv 
ﾐeopravitelﾐého kritéria je žádost autoﾏatiIk┞ 
v┞řazeﾐa – v příloze č. ヲ výzv┞ jsou hodﾐotíIí 
kritéria 



Sestaveﾐí projektu 

• Každá škola, která splňuje podﾏíﾐk┞ výzv┞ ﾏůže podat v ráﾏIi této 
výzv┞ ヰヲ_ヱヶ_ヰヲヲ jedﾐu žádost o podporu= projekt 

• Škola si sestaví projekt prostředﾐiItvíﾏ výHěru šaHloﾐ aktivit, dále 
jeﾐ šaHloﾐ ふšaHloﾐa=aktivitaぶ – přehled v příloze č. ン 

• V prosiﾐIi ヲヰヱヵ dotazﾐíkové šetřeﾐí MŠMT, ze kterého škol┞ 
oHdržel┞ výstup┞, v┞plﾐěﾐí dotazﾐíku je podﾏíﾐkou ﾏožﾐosti 
čerpáﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z této výzv┞ 

• Škola si  poviﾐﾐě volí ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐu šaHloﾐu z oHlasti, která H┞la 
v┞hodﾐoIeﾐa jako ﾐejslaHší – Hude dokládat v žádosti výstupeﾏ z 
dotazﾐíkového šetřeﾐí MŠMT – poviﾐﾐá příloha k žádosti – pokud 
H┞ tak ﾐeučiﾐila Hude žádost v┞řazeﾐa 

• Po splﾐěﾐí této podﾏíﾐk┞ ﾏůže volit další šaHloﾐ┞ dle svého 
rozhodﾐutí až do ﾏa┝iﾏálﾐí výše částk┞ ﾐa projekt 

 



Sestavováﾐí projektu  

• VýHěr šaHloﾐ ﾏusí Hýt uvážlivý !!! 
• Každá škola H┞ ﾏěla v┞hodﾐotit ve kterýIh 

oHlasteIh se IhIe zlepšovat ふﾏusí saﾏozřejﾏě 
v┞Hrat alespoň jedﾐu šaHloﾐ┞ z výstupu 
dotazﾐíkového šetřeﾐíぶ - ﾐa závěr projektu škola 
opět ﾏusí v┞plﾐit dotazﾐík MŠMT, ﾏělo H┞ to Hýt 
v doHě, kd┞ už Hude většiﾐa šaHloﾐ realizovaﾐýIh 
– výstup Hude opět přílohou ZZoR, pokud H┞ škola 
výstup z dotazﾐíku ﾐedoložila, ﾐeﾏohla H┞ 
v┞kázat iﾐdikátor výsledku – ŘO uplatﾐí saﾐkIe 

 



Sestaveﾐí projektu 

• Škola pečlivě zváží své časové a adﾏiﾐistrativﾐí 
kapacity – každá škola ﾏusí zvážit jaký oHjeﾏ 
aktivit a v jakéﾏ čase je sIhopﾐa zrealizovat, jak 
zaHezpečí kvalitﾐí řízeﾐí a realizaIi projektu – 
ﾏaﾐažer /koordiﾐátor projektu, adﾏiﾐistrátor 
projektu ..  

• Škola pečlivě zváží dostatečﾐé kapaIit┞ pro 
oHsazeﾐí poziI persoﾐálﾐí podpor┞, ﾏožﾐosti v 
případě DVPP   

• Pro rozhodováﾐí je důležité také dodržet 
ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí výši rozpočtu. 



ŠaHloﾐ┞ aktivit 
• Aktivit┞ jsou rozděleﾐ┞ podle druhů škol ﾐa šaHloﾐ┞ pro MŠ 

a šaHloﾐ┞ pro )Š 

• Aktivit┞ pro MŠ 

• Persoﾐálﾐí podpora  
• OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí rozvoj pedagogů MŠ 

• Usﾐadňováﾐí přeIhodu dětí z MŠ do )Š 

• Aktivit┞ pro )Š 

• Persoﾐálﾐí podpora 

• OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí rozvoj pedagogů )Š 

• E┝trakurikulárﾐí rozvojové aktivit┞ )Š 

• SpolupráIe s rodiči žáků )Š 

• PodroHﾐosti k „ŠaHloﾐáﾏ“ v příloze č. ン výzv┞ 



ŠaHloﾐ┞ aktivit: 
• Persoﾐálﾐí podpora  
• Školﾐí asisteﾐt, speIiálﾐí pedagog, školﾐí ps┞Iholog, soIiálﾐí 

pedagog – stejﾐé pro MŠ i )Š 

• Pro MŠ ﾐavíI Ihůva 

• Miﾐiﾏálﾐí úvazk┞ u persoﾐálﾐí podpor┞ jsou ヰ,ヵ úv., výjiﾏkou je 
soIiálﾐí pedagog úv. 0,1 

• DoHa realizaIe aktivit┞ je ﾏiﾐ. ヱヲ ﾏěsíIů, ﾏa┝. ヲヴ ﾏěsíIů – 
výjiﾏkou je Ihůva ﾐeﾐí zde ﾐastaveﾐa ﾏiﾐ. hraﾐiIe  

• Podﾏíﾐkou čiﾐﾐosti je splﾐěﾐí kvalifikačﾐíIh předpokladů pro 
daﾐou poziIi staﾐoveﾐýIh ve výzvě. 

• V příloze č. ン výzv┞ Přehled šaHloﾐ a jejiIh věIﾐý výklad str. ヱヲヲ jsou 
údaje, které ﾏusí oHsahovat praIovﾐí sﾏlouva, kroﾏě ﾐáležitostí 
daﾐýIh zákoﾐíkeﾏ práIe ふvýše úvazku a ﾐázev praIovﾐí poziIe, 
praIovﾐí ﾐáplň, registračﾐí číslo a ﾐázev projetku) 



ŠaHloﾐ┞ aktivit 

• DVPP – růzﾐá časová dotaIe hodiﾐ - 16, 40 hodin – MŠ 

• )Š – 16, 32, 56, 80 hodin – iﾐdividuálﾐí vzděláváﾐí, 
vzděláváﾐí pedagogiIkého sHoru Β hodiﾐ 

• Posk┞tovatel prograﾏu ﾏusí ﾏít akreditaIi MŠMT, v 
doHě aHsolvováﾐí DVPP ﾏusí Hýt akreditaIe platﾐá 
ふplatﾐost akreditaIí je ン rok┞ぶ 

• MŠMT doporučuje, aH┞ si účastﾐík ﾐeIhal v┞stavit dva 
origiﾐál┞ osvědčeﾐí – jedﾐo pro ﾐěj a jedﾐo pro školu 

• Příloha č. ン výzv┞ Přehled šaHloﾐ a jejiIh věIﾐý výklad 
str. 121 – ﾏiﾐiﾏálﾐí údaje, které ﾏusí osvědčeﾐí 
obsahovat  



Před sestaveﾐíﾏ žádosti v s┞stéﾏu 
ISKP 14+ 

• Před sestaveﾐíﾏ žádosti si ﾏusí škola ﾐavolit 
jedﾐotlivé šaHloﾐ┞  - Kalkulačka iﾐdikátorů – je 

také poviﾐﾐou přílohou žádosti a je důležitýﾏ 
podkladeﾏ při v┞plňováﾐí žádosti  



Iﾐdikátor┞:  
• Iﾐdikátor výstupu 

• Iﾐdikátor výsledku 

• Iﾐdikátor┞ výstupu – se v┞kazují ﾐa úrovﾐi šaHloﾐ┞, jsou 
uvedeﾐ┞ u popisu každé šaHloﾐ┞, týkají se koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞ 

• Iﾐdikátor┞ výsledku – se v┞kazují ﾐa úrovﾐi Ielého projektu 

• Výstupové a výsledkové iﾐdikátor┞ jsou ﾏezi seHou 
provázaﾐé ﾐapř.  kd┞ž při výHěru aktivit┞, u které je 
iﾐdikátor výstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – 
praIovﾐíIi ve vzděláváﾐí – ﾏusí současﾐě ﾐa úrovﾐi 
projektu v┞kazovat iﾐdikátor výsledku ヵ ヲヵ ヱヰ Počet 
praIovﾐíků ve vzděláváﾐí  … 

• V Příloze č.ヱ Iﾐdikátor┞ výzv┞ … je vidět provázaﾐost 
iﾐdikátorů výstupu s iﾐdikátor┞ výsledku 



Iﾐdikátor┞: Bagatelﾐí podpora 

• Projekt ﾏusí Hýt koﾐIipováﾐ tak, aH┞ vzdělávaIí aktivit┞ 
každé podpořeﾐé osoH┞ v souhrﾐu dosahoval┞ ﾏiﾐiﾏálﾐí 
hraﾐiIe Hagatelﾐí podpor┞ – výjiﾏku tvoří osoH┞, kteří 
ﾐejsou kﾏeﾐovýﾏi praIovﾐík┞ škol┞ a Hudou zaﾏěstﾐáﾐi 
pouze za účeleﾏ realizaIe aktivit┞ projektu, ﾐapř. studeﾐti 
VŠ či pedagogové z jiﾐé škol┞ 

• Bagatelﾐí podpora je staﾐoveﾐa ve výzvě ﾐa ヲヴ hodiﾐ – do 
Hagatelﾐí podpor┞ se u šaHloﾐ DVPP započítává délka 
vzděláváﾐí uvedeﾐá ﾐa osvědčeﾐí, u ostatﾐíIh šaHloﾐ 
hodiﾐová dotaIe uvedeﾐá u výstupu šaHloﾐ┞ 

• V okaﾏžiku překročeﾐí Hagatelﾐí podpor┞ se v┞kazuje 
ﾏilﾐík ヶ ヰヰ ヰヰ Celkový počet účastﾐíků 

• Bagatelﾐí podpora je vžd┞  spojeﾐa s koﾐkrétﾐí osoHou 

 



Iﾐdikátor┞: 
• Pokud teﾐ saﾏý zaﾏěstﾐaﾐeI se zúčastﾐí dvou šaHloﾐ ﾐa DVPP – iﾐdikátor 

výstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIovﾐíIi ve vzděláváﾐí je ヲ, 
ale iﾐdikátor výsledku ヵ ヲヵ ヱヰ Počet praIovﾐíků ve vzděláváﾐí, kteří v pra┝i 
uplatňují ﾐově získaﾐé pozﾐatk┞ a dovedﾐosti je ヱ, ﾏilﾐík ヶ ヰヰ ヰヰ je také 1 

• U iﾐdikátorů výsledku ヵ ヲヵ ヱヰ Počet praIovﾐíků ve vzděláváﾐí, kteří v pra┝i 
uplatňují ﾐově získaﾐé pozﾐatk┞ a dovedﾐosti a ﾏilﾐíku ヶ ヰヰ ヰヰ se jedﾐa 
osoHa započítává pouze jedﾐou  

• VýIhozí hodﾐota iﾐdikátoru výstupu je vžd┞ ヰ 

• VýIhozí hodﾐota iﾐdikátoru výsledku je zpravidla 0 

• Iﾐdikátor┞ výsledku ヵ ヱヶ ヱヰ Počet dětí a žáků s potřeHou podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh, ヵ ヱΑ ヱヰ Počet dětí, žáků a studeﾐtů 
Roﾏů v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh a ヵ ヱヵ ヱヰ Ielkový počet dětí, žáků a 
studeﾐtů v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh se výIhozí hodﾐota staﾐoví k datu 
podáﾐí žádosti, Iílové hodﾐot┞ těIhto iﾐdikátorů to jsou předpokládaﾐé 
počt┞ k datu ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. Cílová hodﾐota těIhto 
iﾐdikátorů ﾐeﾐí závazﾐá a ﾐeHude součástí právﾐího aktu.  
 

 



Horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞:  
• Rovﾐé příležitosti a zákaz diskriﾏiﾐaIe 

• Rovﾐost ﾏezi ﾏuži a žeﾐaﾏi  
• Udržitelﾐý rozvoj 
• V žádosti je ﾐutﾐé v┞Hrat vliv projektu ﾐa jedﾐotlivé 

horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞  - Uživatelská příručka str. Βヶ-87 

• Rovﾐé příležitosti a zákaz diskriminace – volí Pozitivﾐí 
vliv ﾐa horizoﾐtálﾐí priﾐIip – ﾏusí doplﾐit te┝t – příklad 
je také v této příručIe ﾐa str 86 

• Rovﾐost ﾏezi ﾏuži a žeﾐaﾏi – ﾐeutrálﾐí vliv 

• Udržitelﾐý rozvoj – ﾐeutrálﾐí vliv, zdůvodﾐěﾐí ﾐeﾐí 
poviﾐﾐé 

 

 



Sestaveﾐí žádosti o podporu 

• Pouze elektroﾐiIk┞ prostředﾐiItvíﾏ aplikaIe ISKPヱヴ+ 
https://mseu.mssf.cz 

• Před podáﾐíﾏ žádosti v s┞stéﾏu ﾏusí ﾏít škola platﾐý 
osoHﾐí kvalifikovaﾐý Iertifikát ふelektroﾐiIký podpisぶ, 
ﾐaiﾐstalovaﾐý plugin MS Silverlight v jeho ﾐejﾐovější 
verzi.  

• Před podáﾐíﾏ žádosti v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ ﾏusí ﾏít 
škola připraveﾐý počítač tak, aH┞ H┞ H┞l koﾏpatiHilﾐí s 
tíﾏto s┞stéﾏeﾏ – provést test koﾏpatiHilit┞  

• BezproHléﾏové fuﾐgováﾐí aplikaIe v prohlížečíIh 
Internet Explorer a Mozilla Firefox, a to pouze v jejich 
ﾐejﾐovějšíIh verzíIh 

https://mseu.mssf.cz/
http://www.microsoft.com/getsilverlight
http://www.microsoft.com/getsilverlight


Sestaveﾐí žádosti o podporu 

• Žadatel ﾐejprve provede registraIi ふpozor aktivačﾐí URL odkaz je 
platﾐý pouze ヲヴ hodiﾐ, je třeHa ﾐa ﾐěj klikﾐout, jiﾐak H┞ste ﾏuseli 
provést registraIi zﾐovuぶ 

• Poté se přihlásí do aplikaIe zadáﾐí uživatelského jﾏéﾐa a 
přístupového hesla 

• Po hodiﾐě se s┞stéﾏ autoﾏatiIk┞ odhlašuje, proto si stále ukládejte 

• Stiskeﾏ tlačítka Žadatel vstupuje uživatel do s┞stéﾏu – Nová žádost 
- slouží pro podáﾐí žádosti založí ﾐovou žádost – v┞Here z ﾐaHídk┞ 
operačﾐíIh prograﾏů OP VVV a dále koﾐkrétﾐí výzvu tj. 
č.ヰヲ_ヱヶ_ヰヲヲ 

• Profil uživatele – zde je vhodﾐé doplﾐit koﾐtaktﾐí údaje , které 
Hudou sloužit k zasíláﾐí ﾐotifikaIí ふzpráv, depeší..ぶ. Pokud váﾏ přijde 
v ráﾏIi projektu zpráva, upozorﾐěﾐí ﾐeHo depeše, s┞stéﾏ vás 
upozorﾐí přes e-mail nebo SMS 



Tlačítko Přístup k projektu 

• Přes tlačítko Přístup k projektu uživatel přiřazuje role koﾐkrétﾐíﾏ osoHáﾏ 

• SprávIe přístupu – založil žádost a ﾏá právo přiřadit k daﾐé žádost další role 
koﾐkrétﾐíﾏ osoHáﾏ 

• Čteﾐář – pouze ﾐáhled 

• Editor – ﾏožﾐost zápisu zﾏěﾐ 

• Sigﾐatář – podepisováﾐí předeﾏ ﾐadefiﾐovaﾐýIh úkoﾐů v ráﾏIi daﾐé žádosti 
• )ástupIe správIe přístupů ふuživatel zastupujíIí správIe přístupů s ﾏožﾐostí převzetí 

práv po původﾐíﾏ správIiぶ 
• Pro ﾏožﾐost  fiﾐalizaIe a ﾐásledﾐého podpisu žádosti o podporu je ﾐutﾐé, aH┞ v 

ráﾏIi žádosti v┞stupoval alespoň jedeﾐ uživatel s přiřazeﾐou rolí sigﾐatář 

• SpeIiálﾐí rolí je Sigﾐatář Hez registraIe v IS KPヱヴ+ - vhodﾐé pro uživatele, kteří 
ﾐejsou ﾐeHo ﾐeIhtějí Hýt v aplikaIi registrováﾐi , ale jsou zﾏoIﾐiteli k úkoﾐůﾏ 
souvisejíIíIh s projektovou žádostí – předkládáﾐí žádostí o platHu, zpráv o 
realizaci .. 

 

• Žlutě podHarveﾐé datové položk┞ jsou poviﾐﾐé k v┞plﾐěﾐí, šedé ﾐepoviﾐﾐé, pokud 
ﾐeﾐí výzvou ﾐeHo dokuﾏeﾐtaIí staﾐoveﾐo jiﾐak 

 



Tlačítko Kopírovat 

 

• Slouží k v┞tvořeﾐí kopie žádosti o podporu – 

ﾐejsou kopírováﾐa data , která souvisí s 
fiﾐaﾐčﾐí stráﾐkou projektu, příloh┞ ﾐeHo 
čestﾐá prohlášeﾐí 

 

 

 



Tlačítko v┞ﾏazat žádost 

• Slouží k odstraﾐěﾐí žádosti – žádost ﾏusí Hýt 
ve stavu rozpraIováﾐa 

• Pokud je již fiﾐalizováﾐa ﾏusí se provést 
Storﾐo fiﾐalizaIe žádosti o podporu a až 
ﾐásledﾐě žádost sﾏazat, storﾐo fiﾐalizaIe 
ﾏůže provést pouze sigﾐatář 

• Žlutě podHarveﾐé datové položk┞ jsou poviﾐﾐé 
k v┞plﾐěﾐí, šedé ﾐepoviﾐﾐé, pokud ﾐeﾐí 
výzvou ﾐeHo dokuﾏeﾐtaIí staﾐoveﾐo jiﾐak 

 



Tlačítko Koﾐtrola 

• Slouží k ověřeﾐí , zda jsou v┞plﾐěﾐ┞ všeIhﾐ┞ 
požadovaﾐé údaje, koﾐtrolu ﾏůže žadatel 
spustit kd┞koliv Hěheﾏ proIesu v┞plňováﾐí 
žádosti 



Tlačítko FiﾐalizaIe 

• Stiskeﾏ tlačítka fiﾐalizaIe se projekt uzaﾏkﾐe a je 
připraveﾐ k podpisu prostředﾐiItvíﾏ 
kvalifikovaﾐého elektroﾐiIkého podpisu 
sigﾐatářeﾏ projektu, při fiﾐalizaIi se autoﾏatiIk┞ 
také provádí koﾐtrola, oHjeví se upozorﾐěﾐí zda 
IhIe uživatel skutečﾐě fiﾐalizaIi provést  

• Po ukoﾐčeﾐí fiﾐalizaIe již ﾐeﾐí ﾏožﾐé žádost 
editovat 

• Před podpiseﾏ žádosti lze provést ještě storﾐo 
finalizace – lze žádost opět editovat 



• Žlutě podHarveﾐé datové položk┞ jsou poviﾐﾐé 
k v┞plﾐěﾐí, šedé ﾐepoviﾐﾐé, pokud ﾐeﾐí 
výzvou ﾐeHo dokuﾏeﾐtaIí staﾐoveﾐo jiﾐak 

• Děkuji za pozorﾐost 
• Koﾐtaktﾐí údaje: Iﾐg.  Moﾐika KadleIová 

kadlecova.masvodryba@seznam.cz 

• č.t: Αヲヵ ンヵン ヱヵヰ 

mailto:kadlecova.masvodryba@seznam.cz

