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Úvodní stránka IS KP14+ 

 



Registrace nového uživatele 



Úvodní obrazovka uživatele 



HW a SW požadavky 



Elektronický podpis 



Úvodní obrazovka - Žadatel 



Seznam výzev  
(elektronických formulářů všech OP) 

 
 



Výběr formuláře konkrétní výzvy OP PPR 



Úvodní stránka žádosti (identifikační údaje žádosti, 
práce se žádostí – smazání, zpřístupnění) 

 



Nastavení přístupu k projektu  
(ostatním registrovaným uživatelům) 

 



Nastavení přístupu k projektu  
(ostatním neregistrovaným uživatelům) 



Přístup k projektu 



Kontrola údajů v žádosti (prověření chybějících údajů) 



Záložka: Projekt 



Záložka: Popis projektu 



Záložka: Specifické cíle 



Záložka: Etapy projektu (EFRR) 



Záložka: Indikátory 



Záložka: Horizontální principy 



Záložka: Umístění 



Číselník: Žadatel projektu (potvrzení validace na ROS) 

 



Záložka: Cílová skupina 



Záložka: Subjekty projektu 



Záložka: Adresa subjektu 



Záložka: Adresa subjektu (nová adresa) 
 



Číselník: Adresa subjektu 



Záložka: Adresa subjektu (nová adresa) 
 



Záložka: Osoby subjektu 



Záložka: Účty subjektu 



Záložka: Rozpočet  
(Jednotkový – název druhu rozpočtu v číselníku MS2014+) 

 



Záložka: Přehled zdrojů financování 
 



Záložka: Finanční plán 



Záložka: Klíčové aktivity 



Záložka: Čestná prohlášení 



Záložka: Dokumenty 



Záložka: Seznam odborností projektu –  
Podporované aktivity 

 



Záložka: Finalizace 



Záložka: Podpis žádosti 



Podání žádosti 



 

Děkuji za pozornost. 
 

DOTAZY 
 
Helpline: 
ISKP.OPPPR@PRAHA.EU 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Úvodní stránka IS KP14+
	Registrace nového uživatele
	Úvodní obrazovka uživatele
	HW a SW požadavky
	Elektronický podpis
	Úvodní obrazovka - Žadatel
	Seznam výzev �(elektronických formulářů všech OP)�
	Výběr formuláře konkrétní výzvy OP PPR
	Úvodní stránka žádosti (identifikační údaje žádosti, práce se žádostí – smazání, zpřístupnění)�
	Nastavení přístupu k projektu �(ostatním registrovaným uživatelům)�
	Nastavení přístupu k projektu �(ostatním neregistrovaným uživatelům)
	Přístup k projektu
	Kontrola údajů v žádosti (prověření chybějících údajů)
	Záložka: Projekt
	Záložka: Popis projektu
	Záložka: Specifické cíle
	Záložka: Etapy projektu (EFRR)
	Záložka: Indikátory
	Záložka: Horizontální principy
	Záložka: Umístění
	Číselník: Žadatel projektu (potvrzení validace na ROS)�
	Záložka: Cílová skupina
	Záložka: Subjekty projektu
	Záložka: Adresa subjektu
	Záložka: Adresa subjektu (nová adresa)�
	Číselník: Adresa subjektu
	Záložka: Adresa subjektu (nová adresa)�
	Záložka: Osoby subjektu
	Záložka: Účty subjektu
	Záložka: Rozpočet �(Jednotkový – název druhu rozpočtu v číselníku MS2014+)�
	Záložka: Přehled zdrojů financování�
	Záložka: Finanční plán
	Záložka: Klíčové aktivity
	Záložka: Čestná prohlášení
	Záložka: Dokumenty
	Záložka: Seznam odborností projektu – �Podporované aktivity�
	Záložka: Finalizace
	Záložka: Podpis žádosti
	Podání žádosti
	Slide Number 45



