Přidání nového projektu
pro přidání NOVÉHO projektu, prosím, po přihlášení na úvodní stránce Databáze

stiskněte tlačítko
zobrazí se následující obrazovka, kde vyplníte jednotlivé části formuláře a to především ty povinné:

Povinné části formuláře pro účely zpracování Národního investičního plánu
5.
1.
6.
2.

4.
7.

3.
8.

Žádáme Vás o přednostní vyplnění údajů v rámečcích označených číslicí. Do těchto polí, prosím, vkládejte následující data:
1. Název projektu a stručný popis: Prosíme pokud možno jasný název projektu, pokud má již projekt jméno, ze kterého účel není zřejmý (zahrada republiky, MŠ
Sluníčko apod.), nebo existují konkrétní doplňující informace, prosím, uveďte je do popisu projektu.
2. Tématické a konkrétní tématické zaměření: Vyberte, prosím, ze seznamu oblast, která se nejvíce hodí k Vašemu projektu.
3. Místo realizace projektu: Vyberte, prosím, obec (případně je možné zadat i více obcí za sebou), na jejímž území bude projekt realizován.

4. Finanční rámec projektu: Vyplňte, prosím, orientační výší nákladů projektu a jeho charakter, případně vyberte zdroj financování, pokud víte, ze kterých
prostředků byste projekt chtěli financovat.
5. Připravenost projektu: Vyberte prosím VŽDY(!) stav připravenosti „PROJEKT V REALIZACI“. Jedině tak se otevře možnost vyplnit údaje o počátku i konci
realizace. TYTO ÚDAJE JSOU VELICE DŮLEŽITÉ PRO DALŠÍ PRÁCI S DATY!!
6. Rok započetí a ukončení realizace: Zadejte, prosím, předpokládané roky. JE TŘEBA ZADAT I MĚSÍC!! Pokud nebudete vědět přibližnou část roku, vyplňte
prosím LEDEN!
7. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely RSK a RAP: Zaškrtněte, prosím, souhlas.
8. Poznámka: Pro potřeby MMR je třeba vyplnit, zda je pro Vás projekt prioritní či nikoli. Do Poznámky tedy, prosím, vyplňte „PRIORITA“, pokud je projekt
prioritní, pokud není, není potřeba nic vyplňovat.

PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE JE TŘEBA KLIKNOUT NA IKONU

, TEPRVE POTÉ SE PROJEKT ULOŽÍ DO PAMĚTI DATABÁZE.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme rychlou, pohodlnou a bezproblémovou práci s aplikací.
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