Postup založení a podání žádosti o podporu ve Výzvě
Nemovitosti – Pomoc po tornádu – aktivita A
Založení nové žádosti

Po přihlášení do https://mseu.mssf.cz/ klikněte na

následně

a vyberte

a zvolte Výzvu (pozor na výběr aktivity A / B)

,

Vyplnění žádosti

Na úvodní straně vyplňte žlutě podbarvená (povinná) pole: zkrácený název projektu a pomocí
(dále „rozbalovací seznam“) vyberte způsob jednání.

Před přechodem na další stranu vždy použijte

Pomocí
uživatele, který žádost založil pomocí

nastavte práva uživatelů, zejména Signatáře (buď u
, nebo přidejte

dalšího uživatele skrze
. Více vizte také na https://www.agenturaapi.org/wp-content/uploads/2021/05/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-obecna-cast-platnost-k-15-52021.pdf (str. 17)

Pro navigaci v žádosti používejte levý sloupec
jednotlivé záložky.

, kde postupně vyplňte

V kterýkoliv okamžik je možné použít tlačítko
, po jehož použití Vám systém
řekne, co je ještě potřeba vyplnit, případně kde je ve vyplnění chyba.
Záložka

Data vyplňte v rámci žádosti vždy takto:

Datum ukončení se takto uvádí pro zjednodušení, skutečné datum ukončení je následně stanoveno
dokumentem https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2021/08/pravidla-zpusobilosti-apublicity-obecna-cast-platnost-od-2-8-2021.pdf jako

Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a získání všech relevantních podkladů pro podání žádosti o
platbu podejte žádost o platbu co nejdříve.

Následující oddíl vyplňte pomocí rozbalovacích seznamů vždy takto:

Záložka
Vyplňte takto:

Záložka
Vyplňte takto a uložte

Záložka
Vyberte postupně jednotlivé indikátory (vybraný označen zeleně)

Vyplňte uvedené buňky:

Jako cílovou hodnotu uveďte velikost podlahové plochy původního objektu. Pokud využijete
možnosti obnovit nemovitost v rozsahu druhého parametru, tedy obestavěného prostoru, cílová
hodnota tohoto indikátoru (46601) může být i menší než původní hodnota. Čísla vychází
z dokumentu Potvrzení podlahové plochy a obestavěného prostoru před a po realizaci projektu, který
je povinnou přílohou Žádosti o podporu.
Datum cílové hodnoty uveďte 30. 6. 2025 (k aktualizaci tohoto data budete vyzváni po ukončení
projektu, tzn. po vyplacení dotace).
Uložte a přejděte na druhý indikátor.

Ten vyplňte takto:

Záložka
Postupně vyberte všechny 3 principy a vliv vždy vyberte neutrální

Záložka
vyberte

označte (zeleně) a pomocí

vyhledejte v číselníku

potvrďte výběr

Shodně postupujte u Dopadu projektu

Záložka
Vyplňte takto:

Záložka

Vyberte

Zadejte IČ a proveďte validaci
Následně vyplňte údaje dle skutečnosti

a vždy uveďte
Uložte.
Pokud je žadatel fyzickou osobou podnikající, vyberte navíc následně
následující kombinaci

a

,

a vyplňte údaje.

Záložka
Pokud je adresa místa realizace jiná než adresa sídla, pomocí
a pomocí

přidejte adresu

jí přiřaďte příznak Adresa místa realizace

Pokud je adresa místa realizace shodná s adresou sídla, pak pouze přiřaďte příznak Adresa místa
realizace k této adrese.
K některé z adres přidejte i příznak Adresa pro doručení.
U přidané fyzické osoby dle postupu výše uveďte i Adresu trvalého bydliště.
Záložka
Vyplňte kontaktní osobu a statutára (možno přidat více osob)

Jako kontaktní osobu uveďte prosím toho, kdo s projektem reálně pracuje a ví o něm.

Záložka
Vyplňte číslo účtu, na který má být zaslána dotace.
Záložka
Vyberte všechny CZ-NACE společnosti dle ARES (https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz)
pomocí

Výběrem nadřazené kategorie se vyberou i všechny podkategorie. V takovém případě prosíme o
jejich smazání pomocí

– možno označovat více záznamů pomocí SHIFT nebo CTRL

Pomocí
označte, která CZ-NACE jsou součástí projektu, tzn. která CZ-NACE
jsou/budou vykonávána v místě realizace.

Záložka

Vyberte
možnost) a uložte.

(jediná

Záložka
Po označení řádku
vyplňte dle skutečnosti požadovanou částku. Vyplňte vždy celou částku do 1. roku

Nezpůsobilé výdaje není třeba vyplňovat.
Záložka

Proveďte

.

nevyplňujte.

Až tímto krokem se zpřístupní následující záložka.
Záložka
Vyplňte takto

Předložení žádosti o platbu je ale možné dříve. Ba dokonce je žádoucí její předložení co nejdříve.

Dále vyplňte
shodně s částkou uvedenou do rozpočtu.

. Vyplňte pouze neinvestice a částku uveďte

Záložka
Na této záložce vyplňte všechna žlutě podbarvená pole. S výjimkou položky
vždy jen jediná možnost na výběr. Pokud je třeba uvést procento, uveďte 100.

je

Po vyplnění každé kategorie uložte.
Položku

vyplňte dle skutečnosti

Záložka
Potvrďte (pokud je možné je pravdivě potvrdit) postupně všechna čestná prohlášení zaškrtnutím
souhlasu
Záložka
Vložte dokumenty dle výzvy (https://www.agentura-api.org/wpcontent/uploads/2021/08/nemovitosti-vyzva-vi-pomoc-po-tornadu-1.pdf) článku 9.3.

Soubory připojujte k jednotlivým dokumentům pomocí

.

Pokud chcete vložit další než předdefinované soubory, použijte
Pro jistotu ještě jednou upozorňujeme na povinnost mít zapsané skutečné majitele (nestačí odeslat
formulář, ale je nutné mít schválený zápis v registru) k datu podání žádosti o podporu.
Více vizte na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Závěr:

Po výše uvedených krocích by již tlačítko

Nyní proveďte finalizaci
opravit, prověďte

mělo hlásit pouze

(pokud následně budete potřebovat před podáním žádost
) a přejděte na podpis žádosti.

Záložka
Verze žádosti o podporu se generuje, takže nemusí být k dispozici ihned (vizte text přímo na stránce)

Následně se objeví
Kde přes ikonu

je nabídnuto

, kde po podpisu se zobrazí nápověda

Toto podání je možné provést nejdříve 16. 8. 2021 v 10:00.
Před tímto okamžikem je možné žádost kompletně připravit.

