Manuál k internetové aplikaci
Podej projekt
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1

Přístup do informačního systému

1.1 Registrace/Vytvoření účtu
Pokud zadáte do vyhledávače adresu https://podejprojekt.prazskyvoucher.cz/ dostanete se na
přihlašovací stránku. Před prvním přihlášením do systému je potřeba se zaregistrovat, tedy vytvořit si
účet. Vyberte v levém menu tlačítko „Vytvořit účet“. Poté vyplňte všechny požadované údaje. Bez
vyplnění všech údajů vám informační systém neumožní registraci dokončit.
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1.2 Přihlášení do systému
Vaše e-mailová adresa a heslo zvolené při registraci budou nadále tvořit vaše přihlašovací údaje.

1.3 Zapomenutí hesla
V případě zapomenutí hesla zvolte tlačítko Zapomněli jste své heslo?, zadejte svou e-mailovou adresu
– pokyny pro obnovení hesla vám budou zaslány e-mailem. Pokud vám e-mail s pokyny nepřijde do cca
20 min., zkontrolujte si, zda e-mail neskončil v nevyžádané poště (záleží na nastavení vaší e-mailové
schránky). Pokud e-mail nenaleznete ani tam, zkuste celý postup zopakovat. Když se ani tento pokus
nezdaří, podívejte se do kapitoly Řešení problémů.
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1.4 Změna nastavení účtu
Po kliknutí na vaše jméno v pravém horním rohu okna se vám otevře menu, které vám umožní změnit
nastavení vašeho účtu. Pokud si chcete změnit heslo, e-mailovou adresu nebo další údaje týkající se vaší
osoby nebo účtu, vyberte Nastavení účtu. Pokud jste členem více subjektů a chcete se připojit pod jiný
subjekt (a např. podat žádost pod tímto subjektem) vyberte Změnit subjekt.

1.5 Řešení problémů
•

Hledejte řešení v sekci FAQ na webu www.prazskyvoucher.cz.

•

Když ve FAQ odpověď nenaleznete, obraťte se na některého ze specialistů Pražského voucheru.

•

V případě technického problému (nefunkční přihlášení, nedostupnost aplikace apod.)
kontaktujte technickou podporu: podpora@inqool.cz.
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2

Subjekt

Abyste mohli v informačním systému vyplňovat žádosti o voucher, nestačí mít pouze uživatelský účet,
ale je potřeba zaevidovat i subjekt, pod kterým budete o voucher žádat. V případě, že jste se do
informačního systému nově zaregistrovali, upozorní vás, že váš účet neeviduje pod žádným subjektem.

Subjekt přidáte tím, že vyplníte IČ vaší organizace.

2.1 Vytvoření nového subjektu
Pokud jste zadali IČ systém vás informuje, že zvolený subjekt není doposud zaevidován a vyzve vás
k vytvoření nového.

Informační systém se v dalším kroku připojí k databázi ARES a automaticky vyplní základní údaje
o subjektu. Ostatní povinné údaje (označené červenou hvězdičkou) je potřeba doplnit ručně.
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Následně kliknete na „Vytvořit subjekt“ a pokud je vše v pořádku, od této chvíle jste přihlášeni pod
svým jménem i pod účtem vaší organizace a můžete začít vyplňovat formulář žádosti o voucher či jinak
pracovat se systémem.

2.2 Připojení k existujícímu subjektu
V případě, že informační systém podle zadaného IČ zjistí, že je subjekt již zaevidován, zobrazí základní
informace a dvě možnosti:

•

Přidat se k subjektu – kliknutím na tlačítko vytvoříte žádost na připojení k vybranému subjektu.
Po odeslání žádosti požádejte někoho z ostatních členů subjektu, kteří již mají přístup,
o schválení požadavku. Pokud to z nějakého důvodu není možné (např. daná osoba již ve vaší
organizaci nepracuje), kontaktujte nás. Tento mezikrok je potřeba pro to, aby se k vaší
organizaci nemohla připojit osoba, která v ní nepracuje nebo s ní jinak nesouvisí. Stav vyřízení
vašeho požadavku zjistíte kliknutím na tlačítko Subjekty na horní liště a následně Přehled
požadavků a Žádosti o přijetí. Další práce v systému (pod vybraným subjektem) vám bude
umožněna až po schválení požadavku na připojení.

•

Vytvořit subjekt – kliknutím na tlačítko odešlete požadavek správci informačního systému na
vytvoření duplicitního subjektu (tedy subjektu se stejným IČ). Vytvoření takového subjektu je
možné pouze ve výjimečných, dobře odůvodněných, případech. Pokud jste zapomněli
přihlašovací údaje, nebo se vám nedaří připojit se k stávajícímu subjektu, není to dostatečným
důvodem pro vytvoření duplicitního subjektu a váš požadavek bude zamítnut. O výsledku
posouzení požadavku budete informován/a e-mailem v systému. Stav vyřízení vašeho
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požadavku zjistíte kliknutím na tlačítko Subjekty na horní liště a následně Přehled požadavků
a Vytvořené subjekty. Pokud váš požadavek nebude vyřízen během několika dní, kontaktujte
nás.
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Práce v systému

Poté, co jste svůj uživatelský účet připojili k účtu některého subjektu, můžete začít plně využívat
Informační systém Pražského voucheru.

Tip: Pro uživatele, kteří se podílejí na činnosti více organizací je v informačním systému umožněno připojit
svůj účet k více subjektům. Uděláte to tak, že v horní liště vyberete tlačítko Subjekty a následně Vytvořit
subjekt. Přepínat mezi různými subjekty je možné tak, že kliknete na své jméno v pravém horním rohu okna
a vyberete tlačítko Změnit subjekt.

3.1 Vyplňování polí
Vyplňování vám usnadní v první řadě instrukce, které jsou uvedeny šedou barvou pod většinou polí
a navádějí vás, jakým způsobem dané pole vyplnit. Některá textová pole mají nastavený maximální
limit znaků, které do nich můžete vepsat. U takových polí je uvedena šedá číslice, která ukazuje, kolik
vám ještě zbývá znaků do limitu. Pole označená červenou hvězdičkou jsou pole povinná, tj. systém vám
bez jejich vyplnění nedovolí vyplňovaný formulář uložit nebo odeslat.

3.2 Sekce subjekty
Po kliknutí na tlačítko Subjekty na horní liště, se dostanete do sekce, ve které jsou uchovány údaje
o vašem subjektu, tak abyste je v případě opakovaného podání žádostí nemuseli znovu vyplňovat.
Informace jsou rozděleny do několika částí, které naleznete v levém menu. Aktivní části menu jsou
podbarvené červenou barvou.
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Základní informace – zobrazí se základní informace o subjektu, ke kterému jste aktuálně přihlášeni.

Bankovní účty – zde se evidují informace o bankovních účtech, které využíváte (nebo chcete v případě
úspěšné žádosti využít) pro převedení finančních prostředků. Jiné bankovní účty do informačního
systému neuvádějte. Nový účet je možné zaevidovat kliknutím na tlačítko Nový účet. Účet budete
potřebovat ještě před vyplněním formuláře žádosti. Ve formuláři žádosti se pak zobrazí nabídka všech
vámi zaevidovaných bankovních účtů, ze které vyberete jeden relevantní pro daný projekt.
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Adresy – zde zaevidujte (tlačítkem Přidat adresu) všechny relevantní adresy vašeho subjektu (sídla
a kontaktní). Při vytvoření nového subjektu Informační systém Pražského voucheru automaticky
vytvořil (s využitím databáze ARES) adresu sídla organizace – zkontrolujte, zda jsou zadaná data
aktuální, případně je upravte kliknutím na tlačítko Upravit. Pokud neuvedete druhou kontaktní adresu,
budeme vám na uvedenou adresu sídla posílat všechny důležité dokumenty týkající se realizace vašeho
projektu (především smlouvu o poskytnutí grantu).

Lidé v subjektu – zde najdete informace o všech osobách, které jsou k vašemu subjektu přiřazeny.
Informace o jednotlivých osobách můžete upravit, případně můžete danou osobu deaktivovat, tj. její
uživatelský účet „odpojit“ od vaší organizace, např. v případě, že již tato osoba ve vaší organizaci
nepracuje.

Požadavky na přijetí – zde se evidují všechny žádosti osob, které se chtějí připojit k vašemu subjektu.
Jednotlivé požadavky můžete buď přijmout (a tím umožnit žadateli např. podávat žádosti pod vaším
subjektem), nebo zamítnout (můžete přidat i zdůvodnění zamítnutí).
Tip: Pokud jste již prostřednictvím informačního systému žádali o voucher a údaje o organizaci máte
vyplněny, nezapomeňte si je před odesláním žádosti projít a zkontrolovat, zda jsou úplné a aktuální!
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3.3 Sekce projekty
Všechny projekty vašeho subjektu, které kdy byly do informačního systému zaevidovány (tj. všechny
projekty rozepsané, podpořené, zamítnuté atp.), zobrazíte kliknutím na tlačítko Projekty na horní liště.
Pomocí levého menu si můžete vyfiltrovat projekty podle jejich aktuálního stavu. Po kliknutí na řádek
projektu se vám zobrazí celý projekt. Projekty, které jsou ve stavu rozepsaný, můžete měnit. Všechny
ostatní projekty jsou uzamčeny pro změny. Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový projekt se dostanete
do sekce Výzvy, kde si vyberete výzvu a můžete začít vyplňovat žádost o voucher.
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Žádost o voucher

4.1 Vytvoření žádosti
V případě, že jste připraveni k vyplnění žádosti o voucher, je nutné v první řadě vybrat výzvu, ve které
budete žádost předkládat. Je možné kliknout rovnou na záložku „Výzvy“ nebo na „Vytvořit nový
projekt“ v záložce „Projekty“, následně na příslušný název výzvy a můžete začít vyplňovat žádost
o voucher. Každá z výzev obsahuje následující informace:
•

název výzvy

•

datum uzávěrky – nejpozději do uvedeného data a času musíte žádost v informačním systému
odeslat, jinak nebude hodnocena

•

anotace výzvy

Aktivní výzva bude k dispozici až do data uzávěrky (včetně). Kliknutím na název výzvy otevřete formulář
žádosti.
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4.2 Základní informace o projektu
Formuláře pro vyplnění projektu je plně v souladu s parametry, požadavky a pravidly výzvy, do které
se chystáte žádost podat. Po rozkliknutí vámi zvolené výzvy se zobrazí pole pro vyplnění základních
informací o projektu, mezi které patří: „Název projektu“, „Kontaktní osoba“, „Bankovní účet“ (pokud
dosud není, je nutné vytvořit nový kliknutím na „Přidat nový účet“), „Datum zahájení“ a „Datum
ukončení“. Pro každou výzvu je nastaven maximální možný počet měsíců realizace. Toto číslo je ve
formuláři přednastavené a při vkládání data zahájení a ukončení vám systém neumožní uvést takový
rozsah, který by byl nad uvedený limit.
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Název projektu – měl by být výstižný, ale také stručný! Nesmí chybět!
Tip: Nepište prosím do názvu vašeho projektu název výzvy, ve které žádáte. Podobný nápad má vždy
několik žadatelů najednou. Buďte originální a vymyslete si vlastní, na míru vašeho projektu! Pomůže vám to
také při jeho propagaci.

Kontakt – vyberte osobu, která bude mít projekt na starost a se kterou bude poskytovatel dotace
komunikovat. Pokud se vám jméno takové osoby nezobrazuje v nabídce, je potřeba, aby se nejdříve
zaregistrovala a byla připojena k subjektu. Kontakt je možné kdykoliv před odesláním žádosti změnit.
Zaměření – půjde o pole, kde bude stejná informace jako v kolonce výzvy (viz níže).
Bankovní účet – vyberte účet subjektu, který má sloužit pro převedení finančních prostředků. Pokud
se vám po kliknutí na pole nezobrazí žádný účet nebo se zobrazí účet jiný, je potřeba nejdříve vyplnit
údaje o účtu v sekci Subjekty.
Výzva – neměnné pole, které ukazuje, do jaké grantové výzvy žádost podáváte.
Datum zahájení – uvedete předpokládané datum zahájení projektu.
Datum ukončení – uvedete předpokládané datum ukončení projektu.
Maximální doba realizace – jedná se o přednastavený limit počtu měsíců, který uvádí výzva.
Rozepsanou žádost si můžete kdykoliv uložit (tlačítkem dole), a zase se k ní vrátit odkazem z úvodní
stránky (uvidíte ji v seznamu projektů v sekci Projekty).
Uložením výše uvedených položek získáte přístup k dalším částem žádosti, které je třeba vyplnit. Na
detailu žádosti vyplněné údaje uvidíte pod názvem „Základní informace“ a do odeslání žádosti je
můžete kdykoliv měnit a uložit tlačítkem „Uložit změny“. Na liště progresu se můžete kdykoliv podívat,
kolik vám toho k úspěšnému odeslání žádosti ještě zbývá.
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4.3 Rozšiřující informace, rozpočet, soubory a historie
Po vyplnění (a uložení) základního formuláře žádosti se vám zpřístupní další části formuláře žádosti.
Dostanete se do nich pomocí odkazů v levém menu. Jsou jimi:
Rozšiřující informace – zde vyplňujete bližší informace týkající se projektu. Tato část je rozdělena do
několika sekcí, které se pro každou výzvu budou lišit (níže příklad koučingu a mentoringu). Jedná se
o informace, které budou sloužit pro hodnocení a žadatel je předloží zaškrtnutím checkboxů (čtverců
u každé položky), v některých případech vyplněním textu nebo výběrem možnosti.
16
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U částí, kde je to potřeba, jsou uvedené zesvětlenou barvou vysvětlivky. U vyplňování textových polí je
předdefinován maximální počet znaků, který uvádí výzva. Při vypisování textu se počet znaků viditelně
ubírá tak, aby měl pisatel přehled, kolik znaků ještě zbývá do limitu. Po vyplnění všech položek klikněte
na tlačítko Uložit změny.
Rozpočet – při vyplňování tabulky klikněte na tlačítko +přidat položku a vložte celkový rozpočet vašeho
projektu.

Ke každé položce uveďte její název a částku na tuto položku. Pokud potřebujete k nějaké položce
doplnit bližší informace, zdůvodnit či komentovat jejich výši, použijte k tomu pole komentář. Po
vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko Uložit změny.
Pokud je to relevantní, uvádějte částky v rozpočtu včetně DPH.
Soubory – v této části formuláře žádosti můžete přidat veškeré soubory (přílohy) ze svého počítače,
které jsou potřeba předložit vzhledem k požadavkům ve výzvě (například „Nabídka dodavatele služeb“
nebo „Projektový záměr“). Přílohy k žádosti můžete do informačního systému nahrát buď přetažením
souboru z počítače, nebo kliknutím na místo označené ikonou a textem Přesuňte soubory sem. Jaké
konkrétní přílohy je nutné nebo vhodné k projektu dodat se dozvíte v podmínkách výzvy. Vložené
dokumenty relevantně pojmenujte.
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Zprávy – zde je možné vkládat zprávy a přílohy související s budoucí realizační fází projektu, zároveň je
možné zaslat dotaz. Přes tuto funkcionalitu je možné také podat Žádost o změnu.
Události – zde se evidují informace o zásadních událostech budoucí realizační fáze projektu.
Historie – pokud chcete vědět, jaké úpravy kdo a kdy ve formuláři žádosti provedl, zjistíte to právě
v této části.

4.4 Odeslání žádosti
Pokud máte všechny změny uloženy a následující položky vyplněny …
✔ základní informace o projektu
✔ rozšiřující informace o projekt
✔ rozpočet
✔ všechny požadované přílohy v souladu s podmínkami příslušné výzvy jsou nahrány do systému
… můžete odeslat žádost k posouzení!
V případě, že nikoliv, objeví se po kliknutí na Odeslat ke schválení v horní čísti varovná notifikace
s informací o tom, co přesně v žádosti chybí:
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Pokud kliknete na Odeslat ke schválení a vše je v pořádku, nabídne vám systém vygenerovat žádost,
kterou je potřeba opatřit uznávaným elektronickým podpisem.

Během krátké chvíle se vygeneruje žádost ve formátu PDF.
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Po odeslání už žádost nemůžete měnit. Odeslání žádosti musíte stihnout nejpozději v den (a čas)
uzávěrky uvedený v podmínkách dané výzvy. Pozdější odeslání žádosti není možné, tlačítko pro
odeslání přestane být aktivní.

5

Posouzení žádosti

Vaše žádost bude hodnocena podle pravidel hodnocení příslušné výzvy. Průběžně budete informován
o stavu žádosti notifikačními emaily. Aktuální stav žádosti naleznete vždy v aplikaci.
Informační systém Pražského voucheru vám, v případě podpory vašeho projektu, umožní sledovat
vývoj projektu a zprostředkuje také některou další komunikaci – nahrávání zpráv, jejich příloh, fotek
apod.
Stav projektu – označuje, v jaké části procesu se váš projekt momentálně nachází. Tento stav naleznete
v menu „Projekty“ ve výpisu jednotlivých projektů subjektu. Automaticky budou rozesílané e-mailem
notifikace při změně stavu projektu a také při vrácení projektu na dopracování.

Jsou možné tyto stavy:
•

Rozpracovaný – jedná se o projekt, na kterém právě pracujete, ještě nebyl finalizován a odeslán.

•

Formální kontrola – probíhá formální kontrola projektu.

•

Hodnocení přijatelnosti – probíhá hodnocení přijatelnosti.

•

Expertní hodnocení – probíhá expertní hodnocení.

•

K rozhodnutí Radě HMP nebo Zastupitelstvu HMP – bude předloženo na jednání Rady HMP
nebo Zastupitelstvu HMP.
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•

Čeká na dopracování žadatelem – žádost vám byla navrácena k dopracování. Můžete změnit
pouze položky, které byly otevřeny. Tyto položky jsou podbarvené červeně (viz obrázek –
příklad s doplněním chybějícího CZ-NACE).

Po dopracování žádost odešlete (a tím i uzamknete) opět tlačítkem Odeslat ke schválení.
•

Podpořený – projekt, který byl podle pravidel hodnocení schválen. Tento stav také označuje
projekty v realizaci.

•

Odložený – projekt, který byl odložen.

•

Zamítnutý – projekt, který na základě hodnocení nebyl podpořen.

•

Nerealizovaný – projekt, který nakonec nebyl realizován.

•

Uzavřený – podpořený projekt po úspěšném ukončení realizace.

•

Ostatní – jiný stav, který není výše definován.
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