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Manuál aplikace  
„Projektový záměr ITI Olomoucké 
aglomerace 2021-2027“ 

 

Registrace a přihlášení 

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

pz21.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. 

 

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. 

https://pz21.olomoucka-aglomerace.eu/
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3. Po zadání nového hesla budete vyzvání k přihlášení. K přihlášení již použijete 

vaše nové heslo. 

Hlavní stránka aplikace 

Na hlavní stránce naleznete „Seznam projektových záměrů“ a tlačítko „VYPLNIT 

NOVÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR“. 

 

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

proto je seznam prázdný.  

V případě, že již máte vytvořen projektový záměr nebo projektové záměry, vidíte 

jejich seznam. 

Projektové záměry v části „Seznam projektových záměrů“, které nejsou odeslané 

nositeli ITI, můžete smazat pomocí příslušeného tlačítka „Smazat“. 

K editaci vytvořeného projektového záměru se vrátíte kliknutím na název 

projektového záměru v prvním sloupci tabulky. 
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Vygenerované PDF s projektovým záměrem můžete stáhnout rovnou v přehledu 

projektů. 

Vytvoření a úprava projektového záměru 

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

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR“, čímž se Vám zobrazí přehled všech opatření 

integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027, ze 

kterých si můžete vybrat. 

 

2. V přehledu představují položky označené tučným písmem opatření strategie, 

na které je aktuálně vyhlášena výzva. Ostatní položky představují opatření 

strategie, na které není aktuálně vyhlášená výzva. Projektové záměry však lze 

předvyplňovat již nyní i do těchto opatření. 

 

3. Po volbě požadovaného opatření strategie zadáte název projektového záměru 

a budete pokračovat ve vyplňování jednotlivých políček. 
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4. V průběhu vytváření projektového záměru se data ukládají automaticky. Pozn. 

k neuložení dat může dojít pouze v případě výpadku internetového připojení. 

Pro kontrolu úplnosti vyplněných dat slouží tlačítko „Uložení dat a kontrola 

správnosti vyplnění“. Po kontrole Vás aplikace upozorní na chybějící údaje. 

K dispozici je Vám taktéž „Náhled rozpracované verze dokumentu v PDF“, 

který je k dispozici vždy až po uložení a kontrole vyplněných dat. 

 

Odeslání projektového záměru 

1. Pokud jste vyplnili všechny informace do formuláře projektového záměru a 

chcete projektový záměr odeslat, klikněte nejprve na tlačítko „Uložení dat a 

kontrola správnosti vyplnění“. 

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

záměr neobsahuje žádné chyby a je připraven na odeslání!“ 
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3. Poté můžete odeslat projektový záměr kliknutím na tlačítko Odeslat žádost. 

POZOR: Tlačítko Odeslat žádost je aktivní pouze v době vyhlášené výzvy na 

dané opatření integrované strategie.  

 

4. Pokud tlačítko Odeslat žádost zvolíte, je Vaše žádost úspěšně odeslána 

nositeli ITI, je opatřena HASH kódem, časovým razítkem a datum a čas tohoto 

úkonu jsou chápány jako datum a čas podání žádosti, resp. projektového 

záměru. 

 

5. Odeslaný projektový záměr si můžete stáhnout ve formátu PDF. 

Zrušení odeslání projektového záměru 

Pokud je potřeba zrušit odeslání projektového záměru z důvodu jeho doplnění apod., 

postupujte následujícím způsobem: 

1. Zvolte v seznamu projektových záměrů projektový záměr, u kterého chcete 

zrušit odeslání. 

2. Nyní můžete kliknout na tlačítko „Zrušit odeslání žádosti pro možnost úpravy“ 

 

 

3. Projektový záměr lze během vyhlášené výzvy odeslat a zrušit odeslání 

opakovaně. Relevantní pro účely hodnocení nositele ITI bude datum a čas 

posledního odeslání projektového záměru. 

 


