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Manuál aplikace „Projektový záměr“ 

Registrace a přihlášení 

1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na 

adrese www.pz.olomoucka-aglomerace.eu . Pro jistotu Vám na zadanou 

adresu přijde e-mail o Vaší registraci.  

 

2. Při příští návštěvě bude stačit, když zadáte vaše uživatelské jméno, které 

je v tomto případě kontaktní email, který jste zadali při registraci 

 

 

Zapomenuté heslo 

1. Pokud zapomenete heslo, použijte odkaz „Zapomněl jsem heslo“. Je 

umístěn pod přihlašovacími údaji. Po kliknutí na „Zapomněl jsem heslo“ se 

Vám zobrazí „Obnova zapomenutého hesla“. Provedete ověření uživatele a 

to tak, že zadáte vaše přihlašovací jméno (e-mail) a potvrdíte tlačítkem 

odeslat. 

 
 

http://www.pz.olomoucka-aglomerace.eu/
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2. Na Váš email bude doručeno dočasné heslo. To zkopírujete a vložíte do 

formuláře, který se Vám objevil po prvním kroku ověření, nebo se na něj 

dostanete přes odkaz, který obsahuje doručený email. 

 

 
 

3. Po zadání nového hesla budete vyzvání k přihlášení. K přihlášení již 

použijete vaše nové heslo. 

 

Hlavní stránka aplikace 

Hlavní stránka je rozdělena na dvě části, a to „Seznam projektových záměrů“ a 

„Seznam předběžných projektových záměrů“.  
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Seznam projektových záměrů bude obsahovat vaše záměry na základě 

vyhlášených výzev ITI. Záměry musí být po vyplnění finalizovány v období, po 

které je výzva vyhlášena. 

Seznam předběžných projektových záměrů bude obsahovat záměry, na které 

ještě nebyla vyhlášena výzva, ale musí být v souladu s některým z opatření. 

Při prvním vstupu do aplikace nemáte ještě vytvořený žádný projektový záměr a 

proto je seznam v obou částech prázdný.  

V případě, že již máte vytvořen projekt nebo projekty, vidíte jejich seznam.  

 

 

Projekty v části „Seznam projektových záměrů“, které nejsou finalizované, 

můžete smazat pomocí příslušeného tlačítka „Smazat“.  

Projekty v části „Seznam předběžných projektových záměrů“ můžete smazat 

pomocí příslušeného tlačítka „Smazat“.  

K editaci vytvořeného projektu se vrátíte kliknutím na název projektu v prvním 

sloupci tabulky. 

Vygenerované PDF s projektem můžete stáhnout rovnou v přehledu projektů. 

V přehledu „Seznam projektových záměrů“ taktéž vidíte, zda jsou již finalizovány 

a zda je k dispozici hodnocení. 
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Vytvoření a úprava projektového záměru 

1. Nový projektový záměr vytvoříte kliknutím na tlačítko „VYTVOŘIT NOVÝ 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR“ a tím se Vám zobrazí aktuální přehled vyhlášených 

výzev, ze kterých si můžete vybrat. 

 

 

 
 

 

2. Po volbě požadované výzvy zadáte název projektu a budete pokračovat 

dále podle nápovědy obsažené v bublinách u jednotlivých políček.  
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3. V průběhu vytváření žádosti si můžete data uložit a zkontrolovat, zda data 

vyplňujete správně. K tomu slouží tlačítko „Uložení a kontrola vyplněných 

dat“ a taktéž si můžete následně prohlédnout „Náhled rozpracované verze 

dokumentu v PDF“ která je k dispozici vždy až po uložení a kontrole 

vyplněných dat. 

 

 

 

Finalizace projektového záměru 

1. Pokud jste vyplnili všechny informace do formuláře projektu a chcete 

žádost finalizovat, klikněte nejprve na tlačítko „Uložení a kontrola 

vyplněných dat“. 

 

2. Pokud je formulář správně vyplněný, zobrazí se vám hláška „Vaše 

žádost neobsahuje žádné chyby a je připravena na finalizaci!“  
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3. Tlačítko pro „Finalizovat a odeslat žádost“ je v tu chvíli aktivní. 

 

 
4. Pokud jej zvolíte, je Vaše žádost úspěšně finalizována, je opatřena 

HASH kódem, časovým razítkem a datum a čas tohoto úkonu jsou 

chápány jako datum a čas podání žádosti. 

 
 

5. Finalizovanou žádost si můžete stáhnout ve formátu PDF. 

 

Zrušení finalizace projektového záměru 

Pokud je potřeba zrušit finalizaci projektového záměru a výzva, pro kterou jste 

finalizovali formulář žádosti je kolová, postupujte následujícím způsobem. 

1) Zvolte v seznamu projektů projekt, u kterého chcete zrušit finalizaci. 

 

2) Nyní můžete kliknout na tlačítko „Zrušit finalizaci žádosti pro možnost 

úprav“. 
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Pokud je potřeba zrušit finalizaci projektu a výzva, pro kterou jste finalizovali 

formulář žádosti je průběžná, postupujte následujícím způsobem. 

1) Zvolte v seznamu projektů projekt, u kterého chcete zrušit finalizaci. 

 

2) Nyní vyplňte důvod, proč chcete zrušit finalizaci a zvolte tlačítko „Odeslat 

žádost o zrušení finalizace“ 

 

 
 

3) Seznam žádostí o zrušení finalizace je dostupná pod výše uvedeným 

formulářem 
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Vytvoření a úprava předběžného 
projektového záměru 

1. Nový předběžný projektový záměr vytvoříte kliknutím na tlačítko „VYPLNIT 

NOVÝ PŘEDBĚŽNÝ ZÁMĚR“ a tím se Vám zobrazí seznam opatření, ze 

kterých si můžete vybrat. 

 

 
 

 

2. Po volbě požadovaného opatření zadáte název projektu a budete 

pokračovat dále podle nápovědy obsažené v bublinách u jednotlivých 

políček.  
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3. V průběhu plnění formuláře si můžete data uložit a zkontrolovat, zda data 

vyplňujete správně. K tomu slouží tlačítko „Uložení a kontrola vyplněných 

dat“ a taktéž si můžete následně prohlédnout „Náhled rozpracované verze 

dokumentu v PDF“, která je k dispozici vždy až po uložení a kontrole 

vyplněných dat. 

 

 
 

 

 

4. Pokud provedete kontrolu vyplněných dat, můžete následně odeslat 

informaci o vyplnění formuláře, pokud jste vyplnili všechny povinná pole. 

Pokud tlačítko není červené, neprovedli jste kontrolu dat, nebo formulář 

obsahuje chyby. 

 

 
 

 

 


