
 

 

Registrace a přihlášení do dotačního informačního 
systému AIS MPO přes eIdentita 
Vstup do dotačního informačního systému AIS MPO (dále jen Systém) bude umožněn výhradně 
prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci, který byl vydán v souladu se zákonem 
č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předkládání žádostí do programu „COVID – KULTURA“ na základě Výzvy bude možné od 18. 8. 2020, 
9:00 hodin, a to elektronicky přes Systém dostupný na webu mpo.cz. Uživatelé se budou do Systému 
moci přihlásit výhradně s využitím jedné z těchto možností: 

1) eObčankou   (občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaným po 
1. 7. 2018),    

2)  NIA ID nebo také dříve uživatelský účet či UPS (kombinace jména, hesla a SMS) a   
3) čipovou kartou Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s. 

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU VE DVOU KROCÍCH: 
1. Registrace žadatele a do Systému 

Provádí se volbou „Registrace žadatele“ na úvodní stránce Systému.  Potřebujete znát údaje 
žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků elektronické identifikace: 

• eObčanka: Používání eObčanky pro identifikaci uživatele vyžaduje instalaci potřebného 
software do PC nebo mobilního telefonu a připojení hardwarové čtečky čipu v občanském 
průkazu. Více informací naleznete na https://www.info.eidentita.cz/eop. 

• NIA ID (dříve Uživatelský účet portálu eidentita.cz):  Po registraci účtu musíte ještě daný 
účet na portálu eidentita.cz aktivovat, a to buď prostřednictvím eObčanky, přihlášením k 
datové schránce fyzické osoby (daného uživatele), nebo osobně na pobočce Czech POINT.  
Více informací naleznete na www.info.eidentita.cz/ups. 

• Čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s.: Používání čipové karty 
vyžaduje mimo vlastnictví karty také čtečku čipových karet a nainstalovaný ovládací software 
SecureStore. Více informací naleznete na www.ica.cz. 

 
Všechny výše uvedené prostředky se vydávají pouze fyzickým osobám, jakožto oprávněným 
držitelům, nikoli právnickým osobám. Propojení identifikované fyzické osoby s právnickou 
osobou nebo podnikatelem provádí následně Systém Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 
Prostřednictvím jednoho z výše uvedených prostředků elektronické identifikace bude v rámci 
registrace žadatele v Systému založen přístup pro uživatele.  

2. Přihlášení uživatele do Systému 

Přihlášení uživatele se provádí volbou „Přihlášení“ na úvodní stránce Systému. Pro přihlášení 
uživatel použije jeden z výše uvedených prostředků elektronické identifikace a dále pokračuje 
dle pokynů. Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti 
přímo v Systému. Procesem podání žádosti tedy informační Systém zájemce o dotaci provede. 

 


