
VÝZVA Č. 3/2022 – PODPORA 

PROJEKTŮ KREATIVNÍHO UČENÍ 

 

NÁVOD PRO ŽADATELE 



ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI – REGISTRACE  

 žádost se vyplňuje a odevzdává prostřednictvím 

on-line dotačního portálu:  

 https://dpmkportal.mkcr.cz/default 

 nejprve je nutné provést registraci uživatele 

 provádí ji fyzická osoba zastupující žadatele 

(statutární zástupce, pracovník pověřený plnou mocí) 

 musí se prokázat e-identitou 

 poté zadá právnickou osobu, kterou zastupuje) 

 poté lze založit žádost 

 na žádosti lze průběžně pracovat až do momentu podání 

 

 

https://dpmkportal.mkcr.cz/default
https://dpmkportal.mkcr.cz/default
https://dpmkportal.mkcr.cz/default
https://dpmkportal.mkcr.cz/default


REGISTRACE UŽIVATELE 1 

 při registraci zvolíte právnickou osobu 

 

 Nejprve je nutné provést registraci uživatele 

 provádí ji fyzická osoba zastupující žadatele 

(statutární zástupce, pracovník pověřený plnou mocí) 

 



REGISTRACE UŽIVATELE 2 

 statutární zástupce nebo osoba pověřená plnou mocí se 

přihlásí pomocí e-identity 
 administrátorů za jednoho žadatele může být více 

 

 každý z nich musí mít pověření a disponovat e-identitou 

 

 první registrovaný uživatel se stává hlavním správcem všech 

administrátorů za žadatele 

 

 umožňuje vstup dalších administrátorů do systému 

 přiděluje administrátory k jednotlivým žádostem 

 



E-IDENTITA 

 dostupné možnosti naleznete zde a též zde: Portál občana - Přihlášení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 patrně nejjednodušší je bankovní identita (pro funkční bankovní identitu 
často stačí zřízené elektronické bankovnictví) 

 

https://info.identitaobcana.cz/idp/
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni


ŽÁDOST 

 Žlutá pole označená hvězdičkou jsou povinnými 
údaji. Šedá pole se vyplňují automaticky.  

 Žádost je nutné průběžně ukládat, tlačítko ULOŽIT je 
nahoře. 

 Po položkách: Základní údaje žádosti, Údaje žádosti 
přidělené systémem a Výše dotace 

následují  

   záložky žádosti: 

 

 

každou záložku je nutné po kliknutí vyplnit! 

 

 



NÁHLED ŽÁDOSTI 



PŘÍLOHY 

 některé přílohy se nahrávají přímo do jednotlivých 
záložek (např. u žadatele plná moc pověřené osoby) 

 

 

 

 

 

 

 většina příloh se nahrává  

    přímo do záložky Přílohy 

 

 

 



PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 zkontrolovat pro podání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 po kontrole je možné projekt podat 

 

 

 



KONZULTACE ŽÁDOSTI 

 

 

 

Ukončení příjmu žádostí: 11. 7. 2022 do 15.00 hod. 

 

Prostor pro vaše dotazy:  

24. 6. 2022 od 9:30 do 12:00 
https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=mb4129289a5f8ee9944a09c5fab7add07 

 

Otázky k elektronickému systému podávání žádostí: 

Mgr. Tereza Sieglová, oddělení umění MK, 257 085 342, 

tereza.sieglova@mkcr.cz 

 

 

Obecnější otázky k vyhlašovacím podmínkám: 

Mgr. Petra Uhlířová, oddělení umění MK, 257 085 213, 

petra.uhlirova@mkcr.cz 

 

https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=mb4129289a5f8ee9944a09c5fab7add07

