
Seminář pro potenciální žadatele     
v rámci CLLD MAS Sokolovsko 

Aplikace monitorovací systém MS2014+
Datum a místo: 

7. dubna 2016, Královské Poříčí
13. dubna 2016, Kraslice

Přednášející: Ing. Ivana Jágriková a Ing. Markéta Hendrichová
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Monitorovací systém ESI 
fondů 2014-2020  

tj. MS2014+

Jednotný portál 
žadatele/příjemce 

ISKP14+
- Registrace a ověření 

žadatele (jednotný způsob, 
důvěrnost dat, archivace 
dat, auditní stopa)

- Kompletní bezpapírová 
komunikace (el. Podpis, 
online, el. žádost, přílohy, 
realizace i vyúčtování)

- E-government (vazba na 
základní registry)

- Podpůrná agenda (CBA,...)

Servise desk
- Technická podpora 
pro správu, provoz a 

rozvoj aplikace

Portál administrace 
CSSF14+

Pro subjekty implementační 
struktury

- Vyhlašování výzev
- Hodnocení a výběr projektů

- Administrace a kontrola 
projektů

- Audity a řešení nesrovnalostí

www.dotaceeu.cz



• Vstup přes https://mseu.mssf.cz

• Pro korektní fungování je nutné dodržovat 
systémové požadavky na HW a SW uvedené na 
úvodní stránce:

– Doporučené prohlížeče

– Doplňkové aplikace

– Test kompatibility PC
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Portál ISKP14+

https://mseu.mssf.cz/


• Všechny formuláře v aplikaci jsou vždy 
podepisovány kvalifikovaným certifikátem.

• Přehled poskytovatelů je uveden na stránkách 
Ministerstva vnitra 
http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-
akreditaci.aspx

• Vlastnosti certifikátu:
– Kvalifikovaný
– Určený pro el. podepisování dokumentů
– Aktuální platnost

• FAQ Elektronický podpis – záložka FAQ na úvodní 
obrazovce ISKP14+
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Kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis)

http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx


• Elektronická plná moc – zmocnitel i 
zmocněnec musí být registrováni v aplikaci a 
musí mít elektronický podpis.

• Listinná (papírová) plná moc – úředně 
ověřená; vkládá ji zmocněnec do ISKP a 
potvrdí ji svým el. podpisem.
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Plné moci



• Vše prostřednictvím aplikace.
• Depeše – komunikace v rámci týmu, i s 

poskytovatelem podpory a technickou podporou.
• Notifikace – upozornění (mail, sms).
• Zobrazuje stav projektu v procesu schvalování.
• Podání žádosti o přezkum hodnocení.

• Příručky ŘO – podání žádosti o podporu (součástí 
dokumentace každé výzvy).

• Portál ESIF nabízí edukační videa: 
http://dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-
zadost/Edukacni-videa
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Komunikace žadatele/příjemce s ŘO

http://dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
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Výběr programu
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Výběr výzvy
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Vložení uživatelského 

jména osoby, které se má 

přidělit přístup k žádosti
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Děkujeme za pozornost.

E-mail: jagrikova@mas-sokolovsko.eu

hendrichova@mas-sokolovsko.eu

odvody@mas-sokolovsko.eu

Kancelář: Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov

Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová

Diskuse, otázky


