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Pokyny pro vypln ní 
elektronické žádosti 

podprogram 117D51200 
„Regenerace panelových sídliš “ 

 
Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i p ímo z textu daného podprogramu umíst ného 
na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
1. Uživatel (žadatel o dotaci) se zaregistruje do aplikace použitím volby „Nový uživatel“ na úvodní stránce a vypln ním registra ních údaj , nebo  p ístup 
k žádostem o dotace je povolen pouze uživatel m registrovaným v aplikaci DIS ZAD. P ístup k žádostem o dotace bude žadateli povolen po zadání 

ihlašovacího jména a hesla kliknutím na tla ítko “P ihlásit“ na úvodní obrazovce aplikace. 
 
2. Pro zadání nové žádosti použijte volbu „Nová žádost“, poté zvolte ze seznamu podprogram, 117D513 Podpora výstavby technické infrastruktury. 
 
3. P i vypl ování žádostí doporu ujeme pe liv íst každou stránku žádosti v etn  poznámek a nápov dy, potom by vypln ní žádosti m lo být 
bezproblémové. Pokud se však u uživatele p esto vyskytnou nejasnosti p i vypl ování formulá e, doporu ujeme použít volbu „Nápov da”, p ípadn  
kontaktovat spole nost ASD Software, s. r. o. (tel. +420 583 300 724, e-mail hot-line@asd-software.cz). Pokud bude mít uživatel problém v cného nebo 
metodického charakteru týkající se podání žádosti o dotaci, lze kontaktovat p íslušného referenta spravujícího daný podprogram. 
 
4. V žádosti o dotaci musí uživatel vyplnit všechny ásti žádosti („záložky”) daného podprogramu. Údaje ozna ené * jsou povinné a p i nevypln ní 
povinných hodnot nebo p i vzniku nesrovnalostí v zadaných údajích nelze žádost uložit, dokud nebudou chyby, na které aplikace upozor uje, odstran ny. 
 
5. Po úsp šném p ihlášení (informace o p ihlášeném uživateli se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky) se žadateli zobrazí seznam již uložených žádostí, 
který m že být p i prvním p ihlášení prázdný. Zakládat nové žádosti a modifikovat data již založených žádostí je povoleno do termínu ukon ení p ijímání 
žádostí. 
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zaregistrovaný uživatel vyplní své P ihlašovací jméno a Heslo a potvrdí tla ítkem P ihlásit 

nový žadatel vyplní 
Identifika ní a P ihlašovací 
údaje, potvrdí tla ítkem 
Uložit a dle textu se p ihlásí 
do systému 
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pokud již byly uživatelem 
jaké žádosti vypln ny, 

vybere p íslušnou žádost 
 

kliknout pro zadání nové žádosti 
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pro výb r kliknout na jednu z možností 
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 vyplnit název akce v uvedeném formátu 

 kliknout pro p echod na další záložku 
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 vyplnit I  a kliknout na tla ítko ARES, 
kliknutím na zelenou šipku nebo na název 
obce potvrdit výb r (adresa se doplní 
automaticky) 
 

 kliknout pro p echod na další záložku 

 kliknout, na stran  3 kliknutím na zelenou šipku 
nebo na kód vybrat Obec, m st. ást hl. m. Prahy 
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 vybrat osobu, jejíž údaje budou zadávány 
 kliknout pro p echod na další záložku 
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 kliknout, na stran  2 vybrat starosta/starostka 
(u Kontaktní osoby vyberte z nabídky) 
 

vyplnit alespo  povinné položky 

kliknout, zadat název obce, potvrdit výb r kliknutím 
na zelenou šitpu nebo název obce 
 

kliknout, potvrdit vybranou ást obce 
(PS  se doplní automaticky) 
 

vyplnit alespo  povinné položky 

potvrdit 
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kliknout pro p echod na další záložku 
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kliknout pro p echod na další záložku 

vyplnit dle poznámky 

kliknout, vybrat okres (postup viz str. 8  –  výb r obce) 
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po et obyvatel k poslednímu s ítání lidu 

kliknout pro p echod na další záložku 
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vybrat druh terínu, pomocí kalendá e 
(rozbalovací tla ítko) nebo ru  zadat 
termíny, potvrdit tla ítkem OK 
 

kliknout pro p echod na další záložku 
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vybrat, vyplnit velikost plochy sídlišt  regenerované 
v dané etap , které se obec zavazuje na zainvestovaném 
území vystav t, potvrdit tla ítkem OK  
 

kliknout pro p echod na další záložku 



         Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

14 

 

vybrat, vyplnit ástky dle 
nápov dy ze str. 15 
v jednotlivých letech 
(dotace vždy celá v roce 
2011), potvrdit tla ítkem 
OK 
 

 kliknout pro p echod na další záložku 
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5011 – celkové náklady na projektovou dokumentaci akce 
5012 – inženýrská innost, studie proveditelnosti 
5019 – nap . p íprava území 
5091 – uvedení území do p vodního stavu 
5099 – podle povahy, nap . vybudování provizorních cest, mostk  v rámci p eložky kabel. sítí atd. 
 

= 
 
5570 – výše požadované dotace 
5679 – vlastní finan ní prost edky žadatele na dofinancování akce 
5690 – úv ry na dofinancování akce 
 
V p ípad , že se sou et ádk  5011, 5012, 5019, 5091 a 5099 nerovná sou tu ostatních ádk , objeví 
se upozorn ní „Neinvesti ní bilance není vyrovnaná!“ 
 
 
INVESTI NÍ BILANCE 
 
„Investi ní bilance“ se vypl uje stejným zp sobem jako „Neinvesti ní bilance“. 
V p ípad  pochybností o za azení výdaje o investi ních nebo neinvesti ních výdaj  konzultujte 
s Vaším ú etním odborem. 
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nemusí být statutární zástupce 

 v mezinárodním formátu bez mezer 

statutární zástupce 

pomocí kalendá e (rozbalovací tla ítko) nebo ru  

kliknout pro p echod nad další záložku 
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vybrat, vygeneruje se dokument v MS Word, uložit na lokální disk, 
vytisknout, podepsat a orazítkovat a spolu se základními náležitostmi 
žádosti o dotaci do 28. 2. 2011 doru it na podatelnu MMR 
 


