MANUÁL PRO PRÁCI S DOTAČNÍM SYSTÉMEM PRAHY 3
Rozšířenou podobu tohoto manuálu i s videonávody naleznete v horní liště systému v záložce
Podpora.

Registrace do systému
Registrovat se můžete na adrese https://dotace.praha3.cz.
Pod přihlašovacím polem naleznete tlačítko Registrace.
Na následující stránce je políčko Zadejte své IČ – po zadání systém ověří a načte údaje ze
systému ARES, nebo vyberte tlačítko Nemám IČ – jsem fyzická osoba nepodnikající, příp.
mám přidělené DIČ, a pokračujte dále v registraci.

Registrační formulář
Při registraci je nutné vyplnit všechna povinná pole (jsou označena červenou hvězdičkou).
Pokud všechna pole nevyplníte, systém Vás nepustí v registraci dále. Registrační údaje Vám
dorazí obratem na Vámi uvedený e-mail v sekci Kontakty. Tento e-mail je třeba potvrdit
dvojitým zadáním (pole Kontrolní E-mail).

Veškerá povinná pole jsou vyznačena, a pokud některá z nich nevyplníte, systém vás nepustí
v registraci dále. Pokud jste vše vyplnili v pořádku, kliknutím na Vytvořit účet formulář
odešlete a během pár minut obdržíte na uvedené emailové adresy přihlašovací údaje. Pokud
vám e-mail během pár minut nedorazí, prosíme, zkontrolujte si v poště složku Spam.
Tímto je registrace hotová a vy se po přijetí e-mailu s uživatelskými přístupy můžete přihlásit
do systému a začít pracovat na své žádosti.

Zapomenuté heslo
Pokud jste heslo zapomněli, otevřete si adresu https://dotace.praha3.cz a zde stiskněte
Zapomenuté heslo. V následujícím okně zadejte svůj e-mail a přístupy Vám obratem přijdou
do Vaší emailové schránky.

Změna hesla
Heslo si můžete změnit po přihlášení v sekci Nastavení (horní lišta na pravé straně) – Změna
hesla.

Změna údajů
Vyplnili jste základní údaje, popř. byly vyplněny stažením informací ze systému Ares,
a potřebujete provést nějaké změny.
Některé údaje lze změnit v nastavení účtu v administraci. Nicméně údaje typu IČ a dalších
informací načtených ze systému ARES měnit nelze.
Pokud máte z nějakého důvodu potřebu změnit údaje ověřené systémem Ares, obraťte se na
oddělení dotací.
Zároveň nejde využívat jeden účet pro více právních subjektů. Pro podání žádosti za jiný
subjekt je třeba udělat novou registraci.

Změna oblasti dotačního programu a změna účelu
Oblast dotačního programu nelze změnit. To znamená, že pokud jste omylem vybrali jinou
oblast, musíte začít od začátku a založit novou žádost (+Založit novou žádost – zelené tlačítko
vlevo nahoře Přehledu).
Pokud jste omylem vybrali jiný účel, ten lze v rámci oblasti změnit jednoduchým překliknutím.

Přidání / odebrání dalších uživatelů
Na žádosti může pracovat více uživatelů. Ty jste si mohli nastavit už při registraci. Pokud ale
chcete i později někoho přidat či naopak odebrat, můžete tak učinit v Nastavení (horní lišta na
pravé straně) – Uživatelé (zelené tlačítko + přidat uživatele).

Práce s dotačním systémem
Po přihlášení vidíte na úvodní stránce Přehled žádostí, které jsou buď rozpracované, nebo již
hotové – u každé žádosti je nabídka:







odeslat
– tlačítko Závazně odeslat žádost je aktivní až po vyplnění kompletní žádosti
a prostřednictvím datové schránky bude žádost odeslána
PDF – tlačítko na generování pdf
Ze systému si můžete vygenerovat náhledové PDF přes tlačítko na konci 6. kroku – tato
verze je opatřena vodoznakem "Pracovní verze – nepodávat na úřad" a slouží pouze
pro účely např. korektur.
editovat – tlačítkem se vrátíte zpět k žádosti, kterou můžete dále upravovat
smazat – rozepsanou žádost odstraníte
ohlásit celoroční činnost/akci/dílo – povinnost pro příjemce dotace

Přecházení mezi jednotlivými kroky
V prvním kroku žádosti vyberete její zařazení – to je jediná část, kterou musíte povinně na
začátku splnit, poté je již možné mezi jednotlivými kroky přecházet. Pokud daný krok obsahuje
nesplněné povinné položky, je horní záložka označena červeným textem. Žádost není možné
odeslat, dokud nejsou vyplněna všechna povinná pole.

Odeslání žádosti
Žádost je možné odeslat až po vyplnění všech potřebných položek a příloh. Poté systém
umožní odeslání žádosti ke zpracování a vy si budete moci vygenerovat PDF bez vodoznaku
"Pracovní verze".

Archív žádostí
Pokud jste v letech 2015-2019 podávali prostřednictvím elektronického systému žádost
o dotaci, naleznete ji v záložce Archív v administraci na horní liště, příp. na hlavní ploše Přehled
podaných žádostí. Žádost je tam ale umístěna jen pro informativní účely, nelze s ní nijak
pracovat, a pokud nebyla v uplynulém období odeslána, nelze ji editovat, a vy budete muset
založit žádost novou.

Užitečné odkazy
Pod záložkou Užitečné odkazy naleznete tlačítko směřující na informace týkající se dotací na
stránkách MČ Praha 3 a v neposlední řadě kompletní nápovědu pro práci s tímto systémem.

Kontakty
S dotazy na obsahovou část Vám pomohou zaměstnanci MČ Prahy 3:
Dotační program pro oblast životního prostředí
Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Nikola Rusová

E-mail

rusova.nikola@praha3.cz

Tel. č.

222 116 479

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
Kontaktní osoba

Mgr. Alena Gotmanovová

E-mail

gotmanovova.alena@praha3.cz

Tel. č.

222 116 335

Dotační program pro oblast kultury
Kontaktní osoba

Bc. Petra Mrkvičková

E-mail

mrkvickova.petra@praha3.cz

Tel. č.

222 116 325

Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
Kontaktní osoba

Mgr. Alena Gotmanovová

E-mail

gotmanovova.alena@praha3.cz

Tel. č.

222 116 335

Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Tůmová

E-mail

tumova.katerina@praha3.cz

Tel. č.

222 116 481

Dotační program pro oblast památkové péče
Kontaktní osoba

ak. arch. Tomáš Slepička

E-mail

slepicka.tomas@praha3.cz

Tel. č.

222 116 149

Jakékoliv dotazy ohledně vyplňování žádosti, přihlášení do systému, změny přihlašovacích
údajů apod. Vám zodpoví pracovníci MČ Praha 3, oddělení dotací a neziskového sektoru,
Lipanská 11 (přes Havlíčkovo nám. 9), Praha 3, 2. patro, č. dv. 211.
-

Mgr. Alena Gotmanovová, ved. oddělení, tel. č.: 222 116 335, 775 435 856, e-mail:
gotmanovova.alena@praha3.cz
Pavel Vojtěch, tel. č. 222 116 326, e-mail: vojtech.pavel@praha3.cz

