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CO JE ISKP 14+

IS KP14+ je webová aplikace pro žadatele o podporu z evropských strukturálních a investičních 

fondů (esif) v období 2014-2020 https://mseu.mssf.cz/

https://mseu.mssf.cz/


K ČEMU SLOUŽÍ IS KP14+

K ČEMU SLOUŽÍ IS KP14+

• PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU (VIZ DÁLE),

• PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU –ZÁLOHOVÁ, PRŮBĚŽNÁ, ZÁVĚREČNÁ,

• PODÁNÍ ZPRÁVY O REALIZACI (ZOR) –PRŮBĚŽNÁ, ZÁVĚREČNÁ (ZOR SE V IS KP14+ ZOBRAZÍ PO

SCHVÁLENÍ PRÁVNÍHO AKTU, DEPEŠE S UPOZORNĚNÍM NA BLÍŽÍCÍ SE TERMÍN PODÁNÍ),

• PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU –ZE STRANY PŘÍJEMCE I ZE STRANY ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU (MPSV),

• VEŠKERÉ KOMUNIKACI MEZI ŽADATELEM A MAS/MPSV -FORMOU DEPEŠÍ.

• PODÁNÍ VŠECH ÚLOH JE POUZE ELEKTRONICKÉ PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+!!!



HW A SW POŽADAVKY

aby jste mohli pracovat na počítači v IS KP 14+,

• pro bezproblémový chod doporučujeme nejnovější verzi prohlížeče Internet Explorer.

• k podepsání úloh je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis. aby bylo možné
úlohy podepsat, je nutné mít na počítači nainstalovanou aplikaci MS Silverlighta 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.

• odkaz na jednotlivé instalační balíčky naleznete na stránkách IS KP 14+.



PODÁNÍ ŽÁDOSTI V ISKP 14+

1.Registrace do IS KP 14+    - návod na registraci je součástí návodu k založení žádosti 

http://www.mseu.mssf.cz. pro přístup do portálu IS KP 14+ je nutné provést registraci nového 

uživatele přes tlačítko registrace na úvodní stránce 

2. Založení žádosti o dotaci - návod k založení žádosti uveden v prezentaci

3. Finalizace elektronické verze žádosti

4. Elektronický podpis a podání žádosti - před podáním žádosti je třeba mít zřízen 

elektronický podpis. 

PostSignum České pošty (Czech Point) –více informací ke zřízení ep pro právnické osoby zde 

http://www.postsignum.cz/firmy_organizace_verejna_sprava.html (soubor příručka pro zákazníky)

http://www.mseu.mssf.cz/
http://www.postsignum.cz/firmy_organizace_verejn
http://www.postsignum.cz/firmy_organizace_verejna_sprava.html


ŽADATEL

• žadatel neinstaluje do počítače žádný program a žádost o podporu vyplňuje přímo v okně internetového 
prohlížeče nápověda

• v aplikaci IS KP 14+ jsou k dispozici dva typy nápovědy: kontextová nápověda, která se uživateli objeví, 
pokud najede kurzorem na příslušné datové pole, a nápověda, kterou si uživatel vyvolá stiskem tlačítka 
„nápověda“ v pravém horním rohu obrazovky. 

• žadatel by měl mít vždy přístup do portálu v roli 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 KP 14+.

• 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.



ŽADATEL

• komunikace s MAS a MPSV po podání projektové žádosti bude probíhat pouze prostřednictvím 
depeší(zpráv) přes systém. projektu, ŘO upozorňuje, aby žadatelé/příjemci vždy zasílali interní 
depeše určené pracovníkům ŘO z detailu konkrétního projektu. 

• doporučuje se v IS KP 14+ nastavit notifikaci 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 telefon).

• všechny přílohy se přikládají pouze elektronicky.

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



notifikace

• na záložce kontaktní údaje může žadatel vložit své kontaktní údaje, které budou sloužit k zasílání

notifikací. notifikací se rozumí anonce toho, že uživateli v rámci příslušného projektu přišlo

upozornění nebo depeše. is kp14+ vás upozorní přes e-mail nebo přes SMS. Uživatel má možnost

si zadat preferovanou formu anonce/notifikace, a to číslo telefonu (v mezinárodním formátu

+420xxxxxxxxx) nebo e-mailovou adresu (případně oboje).

• u každého záznamu je třeba zatrhnout checkbox „platnost“. (v budoucnu, pokud byste chtěli

zrušit odesílání notifikací na zadaný kontakt, slouží checkbox pro vyznačení „neplatnosti“, a to

tím, že kliknutím zrušíte „zelenou fajfku“.) prázdný checkbox pro platnost is kp14+ vnímá tak, že

kontakt neplatí, a proto na něj notifikace nezasílá.

• po zadání všech potřebných údajů uživatel záznam potvrdí stiskem tlačítka uložit.



snímek obrazovky s vyznačením polí pro nastavení doručování 
notifikací uživateli – nastavení SMS a emailu



snímek obrazovky s vyznačením polí pro nastavení doručování 
notifikací uživateli – nastavení telefonního čísla a uložení 



Registrace a přihlášení do IS KP14+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz

neregistrovaní uživatelé provedou registraci do ISKP14+.

https://mseu.mssf.cz/


kliknutí na tlačítko ŽADATEL



kliknutí na tlačítko NOVÁ ŽÁDOST



klik na výběr programu 03 –Operační program Zaměstnanost



klik na výběr výzvy ŘO OPZ 03_16_047



klik na navázání na podvýzvu MAS
994/03_16_047/CLLD_16_02_003



klik na výběr podvýzvy mas z rolovacího menu
994/03_16_047/CLLD_16_02_003



klik na výběr podvýzvy MAS Nad Prahou o.p.s . 
č. 994/03_16_047/CLLD_16_02_003

název – OP Z -__Prostor pro rodinu, zájmy i práci



Kontrola podvýzvy MAS a potvrzení výběru
994/03_16_047/CLLD_16_02_003

klik na potvrdit výběr



AKCE S ŽÁDOSTÍ O PODPORU 

záhlaví formuláře žádosti o podporu je přístupné z jakékoli záložky

v záhlaví je možné zvolit mezi tlačítky přístup k projektu, plné moci, kopírovat, vymazat žádost, 

kontrola, finalizace, tisk 



POSTUP ZALOŽENÍ PROJEKTU V IS KP 14+

DĚKUJI ZA POZORNOST

opz@nadprahou.eu

mailto:opz@nadprahou.eu

