
Postup podání žádosti o 

podporu v systému MS2014+
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Systém MS2014+

 Slouží pro podání a správu celého projektu a komunikaci 
jak s MAS, tak se ŘO IROP (monitorovací zprávy, žádosti o 
platbu, žádosti o změnu…)

 V systému je žadatel informován o celém průběhu 
hodnocení žádosti o podporu

 Systém je dostupný na: https://mseu.mssf.cz/

 Podrobný postup pro podání žádosti o podporu v 
MS2014+ je popsán v příloze č. 1 Specifických pravidel 
pro žadatele a příjemce Výzvy č. 68 IROP

 Edukační videa: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

 Požadavky na software: viz Příloha č. 1 SP, nutno používat 
Internet Explorer
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https://mseu.mssf.cz/
http://strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa


Podání projektové žádosti v 

IROP
Zřízení elektronického podpisu a datové schránky
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Registrace do systému MS2014+ (potvrzení přes sms a email)

Vyplnění žádosti o podporu

Finalizace žádosti o podporu

Podepsání a odeslání žádosti o podporu



Registrace
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Registrace
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Základní práce se systémem

 Uživatel vyplňuje záložky postupně (!!!) podle navigačního menu v levé části
obrazovky.

 Jednou vepsaná data se propisují do dalších záložek, či umožní zaktivnění
některých neaktivních záložek.

 UKLÁDAT!!! každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho
opuštěním uložte.

 PRAVIDLO:
 Žlutě podbarvená pole = povinná
 Šedivě podbarvená pole = volitelná
 Bíle podbarvená pole = vyplňuje systém
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 Seznam jednotlivých záložek žádosti

 Pomocí šipek možno seznam 

rozbalovat či zabalovat

 Šedivé záložky nejsou přístupné

 Zpřístupní se podle dat vyplňovaných 

během žádosti

 Nebo nejsou podle zadaných dat povinná 

 Možnosti vyplnění jednotlivých

polí na záložkách

 Text, číslo, datum

 Výběr s rozbalovacího 

seznamu, kalendáře

 Checkboxy

 Výběr ze seznamu 

a přesunutí 

 Nový záznam



Založení žádosti

 Žadatel

 Hodnotitel

 Nositel strategie

 Evaluátor
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Založení žádosti – výběr OP, 

výzvy

 Žadatel => nová žádost => vybrat operační program 

(IROP) => vybrat správnou nadřazenou výzvu! Je to 

výzva č. 68 => následně se zobrazí obrazovka 

formuláře žádosti o podporu
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Záložka identifikace operace

 Základní data vztahující se k žádosti o podporu
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Typ podání

Způsob podpisu žádosti



Záložka výběr podvýzvy

 Důležité je správně vybrat podvýzvu
074/06_16_075/CLLD_16_01_60, pak uložit pomocí tlačítka 
„Potvrdit výběr“

10



Záložka projekt
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Záložka projekt, etapy 

projektu

 Záložka projekt:

 Liniová stavba: nezaškrtávat!

 Veřejná podpora: nezaškrtávat!

 Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: 
nezaškrtávat!

 Partnerství veřejného a soukromého sektoru: nezaškrtávat!

 CBA: vyplní se automaticky po vyplnění ekonomické analýzy 
projektu

 Popis projektu: pokud Vám nebude stačit počet znaků, které jsou v 
daném poli k dispozici, tak v daném poli popsat jen ve zkratce a 
odkázat se na přílohu, kde bude celý kompletní popis

 Záložka etapy projektu: pokud se jedná o jednoetapový projekt, 
není nutné vyplňovat!

12



Indikátory
 Indikátory aktuální pro 

danou výzvu se nabízí 

ze seznamu nebo ve 

výběru přes tlačítko 

Nový  záznam.

 Povinná pole:

 Cílová hodnota

 Datum cílové hodnoty

 Popis hodnoty 

 případně Výchozí 

hodnota

 Každý řádek (indikátor) 

je nutné po vyplnění 

uložit!
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Záložka horizontální principy

 Projekt nikdy nesmí mít negativní vliv (ověřování při 
ZoZp)

 Pokud zvolíte pozitivní, pak je nutné vyplnit popis a 
zdůvodnění!
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Záložka umístění, záložka 

cílová skupiny

 Místo realizace: uveďte území obce

 Místo dopadu: uveďte kraj, do jehož území spadá daná 

obec

 Vyberte a popište cílovou skupinu, na kterou směřují 

výsledky projektu, tuto cílovou skupinu projektu 

vymezte a uveďte, jaké jsou pro ni hlavní přínosy a jaký 

má prospěch z realizovaného projektu

 Přes tlačítko nový záznam je možné vybrat více cílových 

skupin

 Cílové skupiny je nutné vybrat dle výzvy!
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Záložka subjekty projektu

 V rámci záložky subjekty projektu vyplňte údaje o subjektech, které se k 
projektu vztahují – žadatele, vybraní dodavatelé, zřizovatel, zástupce 
žadatele

 Aby mohla být provedena validace v MS2014+, je nutné, aby byl subjekt 
zanesen do registru ROS (registr osob), pokud není v ROS, možné zadat heslo 
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Záložka adresy subjektu

 Načte se z 
validace 
kontrola

 Když 
neproběhla 
validace, tak 
vyplnit

 Pokud chyby, 
tak vložit 
dokument do 
žádosti s 
upozorněním 
na chybu a 
uvedením 
správné 
adresy
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Záložka osoby subjektu
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Záložka účty subjektu

 Účet žadatele musí být veden v českých 

korunách

 Žadatel typu kraj nebo obec musí mít účet 

vedený u ČNB

 Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem vyplňuje i účet 

zřizovatele
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Záložka účetní období

 Vyplnit 

účetní 

období: 

platí v 

případě již 

poskytnuté 

podpory 

de-minimis
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Záložka rozpočet roční

 Pro aktivaci 
záložky rozpočet 
je nutné mít 
vyplněné údaje 
na záložce 
Specifický cíl, 
typ subjektu 
žadatele a 
provedenou 
validaci na 
záložce Subjekty 
projektu a 
doplněný typ 
režimu 
financování na 
záložce Projekt
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Záložka rozpočet projektu

 Údaje vyplňovat po letech projektu

 Pole částka za 1. rok představuje rok, ve kterém započala 
fyzická realizace projektu

 V případě ex-post financování se způsobilé výdaje uvádí do 
roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny, 
nikoliv do roku, kdy byly vynaloženy a platí:

• Etapa/projekt skončí do 30.9. kalendářního roku – údaje budou 
uvedeny v rozpočtu v roce, kdy končí etapa/projekt

• Etapa/projekt skončí po 30.9. kalendářního roku – údaje budou 
uvedeny v rozpočtu v následujícím roce, kdy končí 
etapa/projekt

• Příklad: etapa končí 30.7.2018, údaje budou uvedeny pro rok 
2018

• Příklad: etapa končí 25.10.2018, údaje budou uvedeny pro rok 
2019
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Záložka finanční plán

 Je nutné založit tolik finančních plánů, kolik má 
projekt etap

 Zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu je nutné 
předložit vždy do 20 pracovních dnů od ukončení etapy

 Suma částek na záložce finanční plán se musí rovnat s 
částkou celkových způsobilých výdajů
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Klíčové aktivity

 Vyplnit dle výzvy! Konkrétně vybrat dle vašeho projektu
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Záložka veřejné zakázky

 Vyplňují všichni žadatelé a všechny záložky!

 Vyplnit dle Postup pro podání žádosti o podporu v

MS2014+: Příloha č. 1 Specifických pravidel pro

žadatele a příjemce výzvy č. 68 IROP
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Veřejné zakázky
Méně než 400/500 tis. 

Kč bez DPH

Od 400/500 tis. Kč do 

2mil./6mil. Kč bez DPH

Od 2 mil./6mil. Kč 

bez DPH

Neprovádí se výběrové 

řízení

Výběr dodavatele je 

vázán na VŘ

Výběr dodavatele je 

vázán na VŘ

• Rozhodnutí 

o dodavateli vychází 

z dříve získaných

informací na trhu 

(resp. cenách) nebo 

průzkumu trhu

• Doložení účetního 

dokladu – zřejmý 

předmět zakázky, 

množství plnění 

a cena

• Povinnost zveřejnit 

výzvu na esfcr.cz 

• Zápis o hodnocení 

nabídek

• Písemná smlouva 

s dodavatelem 

(alespoň ve formě 

písemné potvrzené 

objednávky

dodavatelem)

Dle zákona 

č.137/2006 Sb., 

o veřejných 

zakázkách

• Povinnost 

zveřejnění 

• Zápis o posouzení a 

hodnocení nabídek

• Písemná smlouva 

s dodavatelem 

(nepostačuje 

objednávka)
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• ÚČELOVÉ DĚLENÍ PŘEDMĚTU VZ JE NEPŘÍPUSTNÉ !!!



Záložka čestné prohlášení

 Vybrat všechna čestná prohlášení

 Pak nutné zaškrtnout „checkbox“ „Souhlasím s čestným prohlášením“, pokud

nebude provedeno, nebude možné žádost podat
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Výběr názvu 

čestného 

prohlášení

Souhlas s čestným prohlášením



Záložka dokumenty

 Požadované dokumenty/přílohy jsou uvedeny v textu výzvy MAS/ŘO.
 Jednotlivé přílohy se elektronickým podpisem nepodepisují, podepisuje se až celá žádost!
 Tlačítkem Připojit fyzický soubor připojíte a záznam uložte.
 U povinných příloh, které nejsou relevantní, přiložte dokument s odůvodněním, proč tato

příloha není relevantní
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Plné moci
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Kontrola

 Provádíme zpravidla po vyplnění všech záložek (celé žádosti).

 Můžeme využít i průběžně jako nápovědu jak správně dané pole vyplnit.

 Všechny červené chybové hlášky nutno odstranit.

 Kontrola proběhla v pořádku = možnost finalizovat!
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Finalizace

 Nutno v nastavení přístupů (záložka Přístup k žádosti) uvést/zatrhnout 

Signatáře.

 I po finalizaci žádosti o podporu možno provést změny.

 V PŘÍKAZOVÉM ŘÁDKU se objeví tlačítko STORNO FINALIZACE.

 Poté opět nutno finalizovat.

 POZOR!!!

U finalizované žádosti nelze provádět změny v přístupech k projektu.

Pokud je nutné změnu provést, musíte zmáčknout Storno finalizace

na horní liště .
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Podpis a podání žádosti

 PODPIS ŽÁDOSTI

 Poslední záložka v levém menu.

 Zaktivní se až po úspěšné finalizaci.

 Podepisuje jeden či více signatářů (dle 
volby na záložce Identifikace operace 
 pole Způsob jednání).

 Nutný elektronický podpis (osobní 
kvalifikovaný certifikát).

 PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 Určeno na první záložce Identifikace operace
(pole Typ podání) při vyplňování žádosti.

 Automaticky (nastaveno defaultně) x Ručně.

 Žádost podána současně s podpisem x Žádost
ručně podána.
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Podpis žádosti 

 Na záložce Podpis žádosti klikněte na ikonu pečeti.

 Po úspěšném podepsání tiskové verze žádosti se černá ikona pečeti změní na
zelenou.
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Podpis žádosti 

 Označíte checkbox Soubory.

 Přes tlačítko Vybrat vložíte soubor s elektronickým podpisem výběrem

z adresářů vašeho počítače.

 Vložíte Heslo.

 Stisknete tlačítko Dokončit.
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Stav žádosti 

 Datum a čas jednotlivých operací se žádostí od jejího založení

až po podání.

 Možno sledovat stav podané žádosti během její administrace v systému

 Pokud je žádost správně podána, je doplněno registrační číslo projektu.
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Máte dotazy?
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Děkuji za pozornost!

Ing. Michaela Košvicová

projektový manažer

kosvicova@branabrnenska.cz

+420 725 016 886

www.branabrnenska.cz
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