
REGISTRAČNÍ ŽÁDOST PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA  
 
V této příručce naleznete informace týkající se pouze registrační žádni. Další informace 
naleznete v příručce „Pokyny pro žadatele a příjemce dotace v programu Školicí střediska – 
zvláštní část“ a v příručce „Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI – obecná část“. 
 
Záložka „Základní údaje“: 

- Výstavba ŠS – zaškrtněte v případě, že předmětem projektu bude výstavba 
novostavby 

- Pořízení ŠS – zaškrtněte, pokud budete nakupovat již postavenou budovu 
- Rekonstrukce ŠS – zaškrtněte, pokud v rámci projektu budou probíhat nějaké 

rekonstrukce (pokud předmětem rekonstrukce bude budova, kterou nejprve v rámci 
projektu zakoupíte, zaškrtnete pořízení i rekonstrukci zároveň) 

- Vybavení zařízením… - zaškrtněte, pokud budete nakupovat vybavení – nábytek, 
pomůcky atd. (může být zaškrtnuto samostatně nebo se kteroukoliv předchozí 
aktivitou) 

 
 

 
 
Tlačítko „uložit“ – po kliknutí na toto tlačítko se Vámi vložená data uloží a zůstanou uložena i 
po odhlášení z aplikace. 
Tlačítko „Ověřit data před podáním celé registrační žádosti“ – po kliknutí na toto tlačítko se 
objeví seznam chyb či nevyplněných položek. Systém ověřuje formální chyby (formát 
emailové adresy atd.) nikoli chyby logické. 
  



Záložka „Základní údaje o žadateli“: 
Proklikem z podtrženého jména žadatele se dostanete na karty obsahující detailní údaje o 
žadateli. Tyto karty jsou zobrazeny níže – základní informace, adresy, kontakty.  

 
 

 
 
Veškeré uvedené údaje musí do detailu odpovídat údajům v Obchodním rejstříku, včetně 
rozlišení na malá a velká písmena, mezery, tečky atd. 
Hlavní oblast podnikání by měla souhlasit s tím, které máte uvedeno v daňovém přiznání. 
Nemusí se jednat o podporovaný NACE. 
Vedlejší oblast podnikání – nejedná se o povinný údaj. Pokud však hlavní oblast podnikání 
nespadá do podporovaných NACE, vedlejší oblast podnikání musí být vyplněna a musí 
spadat do podporovaných NACE. Jinak se nejedná o podporovaného žadatele. 
 



 
 

 
Jako kontaktní osobu uvádějte vždy toho, kdo bude spolupracovat a komunikovat 
s agenturou. Tato osoba bude odpovídat na případné dotazy ze strany agentury.    
 
 

 
 
Do této karty lze vstoupit pronikem z „příjmení“. V případě změn údaje vždy aktualizujte. 
 
 



Záložka „Základní údaje o projektu“ 

 
- Popis projektu – zde popište mimo jiné prostory školicího střediska (kolik pater, kolik 

místností, jak velké místnosti) jak bude středisko vybaveno (nábytek, pomůcky) 
zaměření školicího střediska (praktické, teoretické), kdo se bude ve středisko školit 
(vlastní zaměstnanci či zaměstnanci jiných firem – v tomto případě jakých firem) 

- Požadovaná dotace – pozor, jde o maximální částku, která již nikdy nemůže být 
navýšena. V plné žádosti může být částka stejná nebo nižší, ale ne vyšší. 

- Datum zahájení a ukončení projektu – jde pouze o orientační data, která mohou být 
v plné žádosti změněna. 

- Předmět řešení projektu – NACE zaměstnanců, kteří se budou ve školicím středisku 
školit. Musí se jednat o podporovaný NACE – příloha č. 3 Výzvy. 

- Vedlejší předmět řešení projektu - NACE zaměstnanců, kteří se budou ve školicím 
středisku dále školit. Nemusí se jednat o podporovaný NACE. 

 
 
 
 
 
 
 



Záložka „Místo realizace projektu“ 
- míst realizace projektu může být více. Záleží na žadateli, zda v rámci jedné žádosti 

pořídí 2 školicí střediska nebo zda podá 2 samostatné žádosti. 
  

 
 



Vložení finančních výkazů (FV): 
Vložit FV je možné ze záložky „Projekt“. Detailní informace naleznete v nápovědě aplikace 
eAccount.  
 

 
 
Seznam dokumentů: 
Před odesláním registrační žádosti ještě do seznamu dokumentů vložte oscanované kopie 
daňového přiznání. Tyto kopie podepište elektronickým podpisem. 
 



Záložka „Prohlášení žadatele“ 
Tuto záložku doporučujeme pozorně pročíst. Dále pak žadateli doporučujeme kliknout na 
tlačítko „Ověřit data před odesláním celé RŽ“. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví informace 
o tom, která pole jsou chybně vyplněna nebo zůstala nevyplněna, přestože se jedná po tzv. 
povinná pole.  
Pokud registrační žádost neobsahuje žádné chyby a byly řádně vyplněny a odeslány finanční 
výkazy, je možné kliknout na tlačítko „odeslat RŽ“.  

 
 



 
 
 
 



Lhůty projektu: 
Po odeslání registrační žádosti bude probíhat hodnocení RŽ agenturou. Agentura může 
projekt zamítnout, schválit nebo vrátit k doplnění. V případě schválení nebo vrácení 
k doplnění sledujte také záložku „Sledování lhůt projektu“. Ke každému dalšímu kroku Vám 
bude stanovena lhůta. V případě nedodržení této lhůty bude Váš projekt automaticky 
zamítnut. V odůvodněných případech je možné lhůtu na žádost žadatele prodloužit pronikem 
na název konkrétní lhůty 
.  

 
 
 
 
 
 

 


