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Příručky 

• IROP – příloha specifických pravidel 

 Na www.mas.orlicko  výzvy  konkrétní výzva  ISKP14+ - informace k 
podávání žádosti  Příručka k systému 

 

• OPZ 

 Na www.mas.orlicko  výzvy  konkrétní výzva  Informační systém 
konečného příjemce  Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+ 
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Technická podpora 

• IROP 

 Není – dotazy směřovat přes MAS – delší proces zjišťování 

 

• OPZ 

Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ  
iskp@mpsv.cz 

Provozní doba: v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. Reakci na váš 
požadavek garantují do 4 hodin v rámci provozní doby technické podpory od 
obdržení požadavku. Dotazy zaslané mimo provozní dobu budou řešeny 
nejpozději následující pracovní den. 
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HW a SW požadavky 

• Pro bezproblémový chod doporučujeme nejnovější verzi prohlížeče INTERNET 
EXPLORER. 

• MOZZILA FIREFOX 52 – není podporován zásuvný modul Silverlight nutný pro 
podepisování dokumentů elektronickým podpisem 

 možností je instalace Firefox s prodlouženou podporou (Firefox ESR) 

• K podepsání úloh je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis. Aby bylo možné 
úlohy podepsat, je nutné mít na počítači nainstalovanou aplikaci MS Silverlight a 
balíček TescoSW Elevated TrustTool, který slouží pro přístup k podpisovým 
certifikátům.  

• Instalační balíček TescoSW Elevated TrustTool naleznete v MS2014+ na záložce HW 
a SW požadavky. 

• Na záložce „FAQ“ (podzáložka „FAQ elektronický podpis“) jsou k dispozici principy 
práce s certifikáty. 
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Elektronický podpis 
Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát  

 

•Platnost 1 rok - platnost certifikátu ještě min. 3 dny po podpisu! 

 

•Poskytovatelé:  

PostSignum České pošty (Czech Point)  

První certifikační autorita  

Eidentity 

 
• Datová schránka – podmínka OPZ 



Info k  IS KP14+  
 
• Žadatel by měl vždy přístup do portálu s rolí správce přístupů. Pouze s touto rolí 

lze přidávat/odebírat další uživatele (čtenář, editor, signatář, zmocněnec). 

• K podepisování všech nebo určitých úloh je možné zmocnit jinou osobu plnou 
mocí, která se oskenovaná nahraje do IS KP14+. 

• Informace o stavu projektu včetně výsledků hodnocení projektu se 
žadatel/příjemce dozví pouze přes systém. 

• Dokument Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení podmínek včetně 
podmínek bude příjemci zpřístupněn taktéž pouze přes systém. 

• Komunikace s MAS a CRR/MPSV po podání projektové žádosti bude probíhat 
pouze prostřednictvím depeší (zpráv) přes systém. 

 



Info k  IS KP14+ : 
 
• Doporučujeme si v IS KP14+ nastavit notifikace na telefon nebo e-mail, kde 

budete informováni o události/změně stavu projektu či o případných výzvách  
k doplnění/vysvětlení. 

• Depeše se považuje za doručenou dnem odeslání, nikoli dnem přečtení (možnost 
notifikace na e-mail či sms). 

• Jednotlivé přílohy se nenahrávají na záložku „Přiložené dokumenty“, ale na různá 
místa podle oblasti, do které spadají (týká se plných mocí a veřejných zakázek). 

 



Info k  IS KP14+ : 
 
• Formulář 

 Žlutá pole – povinná 
 Šedá pole – nepovinná 
 Bílá pole  - nelze vyplňovat, vyplňuje systém 

• Pole se doplňují nebo lze vybírat z číselníku 
• Max. velikost polí – při překročení lze nahradit přílohou 

 

• Průběžně ukládat – je třeba po každém kroku dát tlačítko ULOŽIT ! 
 
• Vyplňovat záložky postupně – jsou provázané. 



IROP 

 Hlídat soulad žádosti s 
přílohami. 

 Základem je studie 
proveditelnosti. 

 Popis projektu – stručně a 
výstižně. 

OPZ 

 Hlavní je žádost – je třeba 
vše jasně popsat. 

 Co se nevejde – dát do 
přílohy. 



 

 
Příprava projektové žádosti 

- doporučení pro OPZ 

 
 



Příprava žádosti o podporu 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?  

2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT? 

3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ? 

1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?  
– Definování konkrétních problémů (identifikování potřeb cílové skupiny),  

které chceme a jsme schopni projektem změnit. 

Doporučení: 
• jedna z nejdůležitějších částí žádosti, neodbývejte ji, 
• nemudrujte, nefilosofujte, nebásněte, buďte konkrétní a exaktní: čísla, data, 
• soustřeďte se na ty potřeby, které korespondují s cíli a aktivitami projektu,  

a tuto vazbu prokažte, 
• držte se cílové skupiny/cílových skupin, 
• odvolejte se na analytické materiály, dejte je do přílohy, 
• odvolejte se na strategické dokumenty, dejte je do přílohy. 
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1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?  
– Součástí definice problému je vždy také specifikace cílové skupiny projektu,  

tj. osob, kterých se problém týká. 

Doporučení: 

• vymezení a charakteristika CS: vymezená věkem, pohlavím, etnicitou, územím, 
kulturou, socioekonomickým postavením, jinak definovanou skupinovou 
příslušností, jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, 

• čím ostřeji vymezená, tím lépe (bezbřehost napovídá, že nevíte pořádně, co 
chcete, a tak chcete dělat všechno pro všechny), 

• projekt může mít více CS, pak ale u každé je třeba zvlášť popsat potřeby, 
• charakteristika selektivní: znaky, trendy, problémy, jež chcete řešit v projektu 

vazba na potřeby CS, 
• projekt musí prokazatelně korespondovat s potřebami CS, na kterou je zaměřen = 

ideálně vyjmenujte potřeby CS a ke každé přiřaďte aktivitu projektu, kterou 
chcete danou potřebu naplnit, 
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1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?  

– Cíl projektu musí být: 
 1) reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek, 
 2) měřitelný, aby bylo možné po ukončení projektu prokázat jeho naplnění      
pomocí kvantifikovaných údajů. 
– Cíle projektu dělíme na: 

 1) Hlavní = “globální změna“, ke které projekt přispívá - formulován obecněji,  
 2) Specifické = konkrétní změny, které projekt přinese (SMART). 
 

Doporučení: 

• při vytyčování cílů vycházejte z potřeb (inverzně: problémů), které jste si předem definovali: 
splnění vytyčeného cíle = naplnění definované potřeby (= odstranění popsaného problému), 

• dbejte na dosažitelnost cílů (již při vytyčování cílů musíte mít představu o aktivitách), 
• dbejte na měřitelnost cílů (při formulaci cílů se ptejte, zda splnění takto formulovaného cíle 

lze nějak prokázat/změřit). 
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2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT? 
– V rámci přípravy projektu je nutné definovat aktivity (strategii), kterými bude projekt 

realizován. 

– Aktivity mají být prostředkem k dosažení cíle projektu, mezi cíli a klíčovými aktivitami 
musí být propojení.  

Doporučení: 

• vedou k plnění cílů, jsou prostředkem, nástrojem, ne cílem samotným, 
• udržujte vazbu potřeby – cíle – aktivity, 
• v projektu nemají co dělat aktivity, u kterých neprokážete, že slouží k naplnění cílů,  

ať už přímo nebo podpůrně, 
• tvoří tělo projektu, 
• to, co se bude vlastně s cílovou skupinou a pro cílovou skupinu dělat,  
• konkrétní rozpis prací: kdo, kdy, co, jak, s kým, kde, jak často bude dělat,  
• shluky podobných dílčích aktivit = klíčové aktivity (seřaďte v žádosti chronologicky nebo v 

nějaké jasné logice),  
• např. pracovní a bilanční diagnostika, pořádání příměstských táborů pro děti pracujících 

rodičů. 
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3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ?. 
– Základním nástrojem jsou indikátory OPZ. 
– U indikátorů se setkáváme s dělením na:  
 1) Výstupy = indikátory se závazkem, 
 2) Výsledky = indikátory bez závazku, ale je nutné je sledovat. 

Doporučení: 

• každá aktivita musí mít nějaký konkrétní, měřitelný a dokladovatelný výstup, 
• indikátory jsou ukazatele úspěchu, naplnění cíle, a to v předem stanovené míře,  

např. 5 rekvalifikovaných osob – doloženo smlouvami s účastníky a prezenčními listinami. 

– V rámci přípravy projektu je dále nutné promýšlet veškerá možná rizika. 

Doporučení: 

• pojmenujte rizika úspěšné realizace projektu, 
• popište způsoby eliminace těchto rizik či záložní strategie v případě, že se rizika naplní, 
• rozlište: rizika na straně cílové skupiny (např. demotivace, fluktuace, nepřipravenost), 

       rizika na straně realizátora (např. málo kreativní tým, nízká kvalifikace,             
neznalost terénu, fluktuace), 
       vnější rizika (např. ekonomická krize, komunální volby). 
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