
Postup pro podání žádosti  

o poskytnutí peněžních prostředků 

z rozpočtu SMO  
 

Program na podporu vzdělávání a 

talentmanagementu na území SMO pro rok 

2020 a 1. čtvrtletí 2021 



Na www.ostrava.cz naleznete  

v záložce „ÚŘAD“ - odkaz „Dotace“ 

http://www.ostrava.cz/


Vyberete oblast 



Vyberete „aktuální výběrové řízení“  



Na této stránce najdete všechny potřebné informace, týkající se 

dotačního řízení (program, formulář žádosti, povinnou přílohu, 

odkaz na program 602XML Filler, odkaz na manuál k programu, 

kontaktní údaje pro metodickou a technickou podporu).    



Pokud zpracováváte žádost prostřednictvím formuláře aplikace EvAgend 

poprvé  je potřeba nainstalovat program 602XML Filler  



Po kliknutí na odkaz „Žádost o poskytnutí peněžních prostředků“ 

se Vám objeví následující nabídka. Kliknete na Uložit. 



Zvolíte místo pro uložení  formuláře žádosti 



Vyhledejte žádost v příslušném adresáři a po otevření začněte 

vyplňovat 



V otevřeném formuláři žádosti je nutné vyplnit všechny položky 



V případě, že nebude povinná položka vyplněna nebo bude 

vyplněna v nesprávném formátu, systém vás na to upozorní 



Zde vyberete téma podpory (vybírejte uváženě v závislosti na právní 

formě a kategorii žadatele – viz. „Program“, odst. IV. Okruh způsobilých 

žadatelů) 



Zde vyberte právní formu 



Vyplňte kategorii žadatele dle Vaší právní formy 



Dobu dosažení účelu vkládejte přes kalendář (stanovení termínů 

realizace jednotlivých projektů závisí na zvoleném tématu) 



Součástí žádosti je i podrobný nákladový Rozpočet projektu  – 

vyberte jednotlivé položky  



Příklad neúplného vyplnění rozpočtu u zvoleného tématu A – 

vyberte a vyplňte jednotlivé položky. Systém upozorní na 

neúplnost údajů 



V případě většího množství položek klikněte na zelené plus, 

kterým se dodá možnost výběru další položky 



Příklad správného vyplnění rozpočtu u zvoleného tématu A – 

vyberte a vyplňte jednotlivé položky. V případě nerovnosti mezi 

celkovými a požadovanými náklady nezapomenout vyplnit oblast „Další 

zdroje financování projektu“ 



Seznam příloh žádosti – v pravém sloupci označte přílohy, které 

jsou součástí předložené žádosti 



Žádost je vhodné v průběhu vyplňování průběžně ukládat 



Následujícím krokem je přiložení povinné přílohy - zpracovaný 

 „Projektový záměr“ (MS Word) z počítače k elektronické žádosti 



Tímto tlačítkem si můžete svoji žádost uložit 



Tímto tlačítkem si můžete svoji žádost kdykoliv v průběhu 

vyplňování vytisknout  



Tímto tlačítkem odešlete svoji žádost do systému 



Kontaktní osoba pro oblast 

vzdělávání a talentmanagement 
 

Mgr. Izabela Riessová, iriessova@ostrava.cz, 599 443 340  

 

Kontakty pro technickou podporu 
helpdesk.dotace@ostrava.cz  

telefon: 599 456 789 
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