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Procesy  dotaProcesy  dota ččnníího programu prevenceho programu prevence
ŽADATELÉ

• login
• Identifikační údaje
• přihlášení

PROJEKTOVÉ
ŽÁDOSTI

• Identifikace projektu
• Věcná část
• Finanční část
• Přílohy

KOMISE

• Formální
• Věcné

1. Registrace 
– metodika Část II., V.

2. Podávání žádostí
– metodika Část III., IV., VII.

3. Hodnocení žádostí
– metodika Část VIII.

Realizace projektů, vyúčtování … žádost o finance na další rok
- metodika Část IX., X.
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Nápověda: Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti 
prevence rizikového chování v období 2010-2012



Charakteristika elektronickCharakteristika elektronick éého systho syst éémumu

• Informační systém je spole čný pro programy 
– podpory volnočasových aktivit NNO
– podpory romských žáků středních škol
– prevence rizikového chování

• Informační systém je webová aplikace
• Informační systém je přístupný pouze pro 

registrované uživatele, vstup do systému je 
prostřednictvím uživatelského jména a hesla

• Uživatelské jméno a heslo získáte při registraci
• Registrace se provádí pouze JEDNOU



Kde co najdeteKde co najdete ……

Informační systém a informace o systému jsou
na webové adrese:

http://is-mladez.msmt.cz

Metodický pokyn najdete na adrese:
http://www.msmt.cz/uploads/Skupina_6/Metodi

ka_MSMT_pro_poskytovani_dotaci_v_oblasti
_prevence_rizikoveho_chovani.pdf_178_95_K

B_.pdf



Dokumenty (pro vDokumenty (pro v áás)s)
1. http://is-mladez.msmt.cz

2. Dokumenty

3. Návody k IS pro 
programy prevence



NNáávody k pouvody k pou žžitit íí InformaInforma ččnníího systho syst éémumu



ZZáákladnkladn íí uužživatelskivatelsk áá ppřřííruruččkaka

1.

2.



Aktuality z dotaAktuality z dota ččnníích programch program ůů

Zde jsou informace o dotačním programu 
na podporu aktivit v oblasti prevence
rizikového chování



Vstup do systVstup do syst éému a registracemu a registrace

2. Vyplní jméno a heslo a pak 
se přihlásí (přijde mailem při 

registraci)

1.  Každý nový subjekt 
se musí zaregistrovat



11. . Registrace organizace (Registrace organizace ( žžadatele)adatele)

obsahuje několik částí:

a) Základní údaje o uživateli
• přístupové údaje (jméno, heslo)
• potvrzení registrace mailem

b) Údaje o organizaci (žadateli) 
• základní údaje
• působnost
• typ poskytovaných služeb
• kontakní údaje
• statutární zástupce



Registrace 1 Registrace 1 –– vlovlo žženeníí ppřříístupových stupových úúdajdajůů

Na tento mail vám přijdou 
informace k dokončení registrace

IČ organizace bude vaše 
přihlašovací jméno



Registrace 2 Registrace 2 –– potvrzenpotvrzen íí ppřříístupových stupových úúdajdajůů

Text mailu bude jiný, ale dostanete v něm 
informace k dokončení registrace (získáte tak 

uživatelské jméno a heslo k přihlášení do systému)



NastaveNastave nníí úúdajdajůů o organizacio organizaci

Tyto údaje musíte zadat před 
vkládáním projektové žádosti

Tyto údaje jste zadali při registraci



NastavenNastaven íí 1 1 –– zzáákladnkladn íí úúdajedaje



NastavenNastaven íí 2 2 –– ppůůsobnost organizacesobnost organizace



NastavenNastaven íí 3 3 –– typ poskytovaných slutyp poskytovaných slu žžebeb



NastavenNastaven íí 4 4 –– kontaktnkontaktn íí úúdajedaje



NastavenNastaven íí 5 5 –– statutstatut áárnrn íí zzáástupcestupce



ProjektovProjektov éé žžáádostdost ii

2. Založení nového projektu

1.  Dotační program a oblast

3. Příp. lze editovat 
rozpracovaný projekt



2. Popis projektu2. Popis projektu

Projektová žádost obsahuje několik částí

a) Základní údaje o projektu
b) Základní idea a stručný obsah projektu
c) Lidské zdroje:

– Personální zajištění projektu 
– HPP, DPP, DPČ

d) Finanční zajištění projektu (neinvestice)
e) Zdroje financování
f) Pobytové a víkendové akce
g) Další přílohy



Struktura projektovStruktura projektov éé žžáádostidosti



ŽŽáádost 1 dost 1 –– ZZáákladnkladn íí úúdaje o projektudaje o projektu

2. Cílová skupina a tématické
zařazení projektu

1. Toto rozhoduje o typu 
projektu:
A) regionální (krajský)
B) celostátní (nadregionální)



ŽŽáádost 2 dost 2 –– idea a anotace projektuidea a anotace projektu

Projektová vize:
- cíle
- oblasti
- výstupy
- aktivity
- zdroje
- harmonoram



Vsuvka Vsuvka -- vvííceletcelet éé projektyprojekty

Zde jsou nejčastější dotazy a odpovědi:
1. V prvním roce realizace víceletého 

projektu uvedete nejprve v popisu projektu 
i u dalších kolonek předmětného formuláře 
vždy vizi na celé období realizace projektu 
+ detailně zpracujete projekt na rok, na 
nějž aktuálně žádáte dotaci

2. Ekonomické přílohy vyplňujete dle zadání.



ŽŽáádost 3 dost 3 –– personperson áálnln íí zajizaji ššttěěnníí projektuprojektu

Zodpovědná osoba za projekt 
z žadatelské organizace



ŽŽáádost 4 dost 4 –– HPP, DPHPP, DPČČ, DPP, DPP
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ŽŽáádost 5 dost 5 –– neinvestineinvesti ččnníí nnáákladyklady

2. Mzdové a sociální

1. Provozní

Na některé
MŠMT nepřispívá
– více v Metodice



ŽŽáádost 6 dost 6 –– zdroje financovzdroje financov áánníí
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1.  Hodnoty se převedou automaticky 
z HPP a Neinvestičních nákladů



ŽŽáádost 7 dost 7 –– pobytovpobytov éé a va vííkendovkendov éé akceakce



ŽŽáádost 8 dost 8 –– ppřříílohy projektulohy projektu

3. Vyberte soubor 
z vašeho počítače

1. Zvolte a popište 
typ přílohy 2. Zvolte 

Vybrat soubor



33. . UzavUzavřřeneníí a poda pod áánníí projektprojekt ovov éé žžáádostidosti

Projektová žádost se odevzdává
v elektronické i písemné verzi:

a) Finální kontrola projektové žádosti
• náhled projektu – věcná kontrola
• zdroje financování – finanční kontrola

b) Odevzdání elektronické verze = uzavření
projektu

c) Odevzdání tištěné verze projektu
• tisk žádosti ze systému (je identická

s elektronickou verzí)
• zaslání (doručení) na MŠMT 



ŽŽáádost dost 99 –– nnááhledhled projektuprojektu 11

Překontrolujte 
„formální“ údaje 
o žadateli



ŽŽáádost dost 99 –– nnááhledhled projektuprojektu 22

Překontrolujte 
„věcnou“
(obsahovou) část 
projektu



ŽŽáádost dost 99 –– nnááhledhled projektuprojektu 33

Překontrolujte 
„finanční“ část 
projektu



ŽŽáádost dost 1010 –– uzavuzav řřeneníí projektuprojektu

Vše by mělo 
být „zelené“…

…teprve pak 
půjde 
Uzavřít projekt



ZZáávvěěrr
• Pokud jste dosud nezkusili realizovat projekt – začněte.
• Elektronický systém vám pomůže, ale projektovou žádost za vás nevytvoří.
• Při přípravě projektu

– nejprve
• formulujte a diskutujte vaše věcné záměry, 
• rozpracovávejte je do cílů a činností,
• posléze do projektových fiší s měřitelnými výstupy
• zpracujte projektovou žádost podle pokynů v Metodice

– dbejte na odbornou úroveň projektu, znalost stavu řešené problematiky, ujasněnost a 
propracovanost návrhu,

– nezanedbejte formální požadavky. 

• Budujte si dobré jméno organizace
– zajistěte si kvalitní personálu (lidské zdroje),
– pracujte systematicky a dlouhodobě,
– zhodnoťte projekt a publikujte závěrečnou zprávu
– sbírejte kladné reference

• Žádná organizace není 100% úspěšná
– ani při schvalování, 
– ani při realizaci ... 

Děkuji za pozornost. Případné dotazy rádi zodpovíme…


