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1. Aplikace Granty
Aplikace Granty slouží k podání a následné evidenci schválených žádostí o nadační příspěvek
organizací v Hlavním grantovém řízení a grantovém řízení z Fondu Kaufland.

2. Přístup do aplikace Granty
Aplikace Granty je přístupná na webové adrese https://granty.svetluska.net/zadatel. Každý
oprávněný žadatel přistupuje do aplikace prostřednictvím uživatelského účtu organizace, který je
vázaný na IČO žadatele. K uživatelskému účtu organizace je možné zřídit více uživatelských účtů pro
fyzické osoby, které žádosti organizace v aplikaci spravují.

3. Přihlášení do stávajících uživatelských účtů organizace
Pokud je uživatel dlouhodobým a opakovaným žadatelem v grantových programech Světlušky, má již
automaticky zavedený uživatelský účet vázaný na IČO organizace. Zda je již organizace
zaregistrovaná, zjistí žadatel při prvním přihlášení organizace, kde vybere možnost Nemá vaše
organizace ještě účet?

Žadatel vyplní povinná pole registrace. V tomto kroku je důležité vyplnit správné IČO organizace,
jelikož IČO je vodítkem pro nalezení uživatelského účtu organizace v databázi.
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V případě již vytvořeného účtu aplikace vyzve žadatele k přihlášení notifikací zaslanou na e-mail
kontaktní osoby, který žadatel zadal v posledním podaném projektu v Hlavním grantovém řízení či
grantovém řízení z Fondu Kaufland.

Pro první přihlášení využijte možnost Požádat o reset hesla, kde si žadatel nastaví nové heslo (viz bod
č. 6).
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4. Registrace nového uživatelského účtu organizace
Nový žadatel se musí nejprve zaregistrovat a vytvořit uživatelský účet organizace. Registrace se
provádí vyplněním polí Název organizace žadatele, IČO a Váš e-mail a následným stisknutím Přihlásit
se.

Dbejte na to, abyste správně vyplnili IČO, které slouží k vyhledání uživatelského účtu organizace
v databázi, a abyste vhodně zvolili e-mail pro uživatelský účet organizace. Tento e-mail by měl být
ideálně vázaný na statutárního zástupce organizace žadatele, který následně zřídí uživatelské účty
pro pracovníky organizace, jenž budou v aplikaci Granty pracovat. Statutární zástupce tak drží
kontrolu nad tím, kdo do aplikace přistupuje a na jakých žádostech/projektech v aplikaci Granty
pracuje (viz bod č. 7).
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Žadateli se na nově registrovanou e-mailovou adresu automaticky odešle e-mail z aplikace
s aktivačním odkazem. Pokud se tak nestalo, vyčkejte chvíli nebo překontrolujte složku Spam či
Nevyžádaná pošta.

Prostřednictvím aktivačního odkazu v e-mailu se uživateli otevře okno, ve kterém si nastaví heslo.
Stisknutím tlačítka Pokračovat žadatel dokončí registraci, a získá tak uživatelské jméno a heslo, které
bude vázané na unikátní IČO organizace.

5. Opakované přihlášení do aplikace Granty
Grantová aplikace je umístěna zde: https://granty.svetluska.net/zadatel. Uživatel se přihlásí pomocí
již ověřené e-mailové adresy a hesla.
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6. Reset hesla
Pokud uživatel zapomene heslo, využije možnost Požádat o reset hesla. Pokyny k obnově hesla
budou zaslány na uživatelský e-mail. Pokud zpráva s pokyny nedorazí, překontrolujte ve své emailové schránce složku SPAM či Nevyžádaná pošta. Pokud e-mail s pokyny v této složce nenajdete,
vyčkejte prosím chvíli. Pokud e-mail nedorazí vůbec, celý proces prosím zopakujte. Pokud i přesto email, kontaktujte prosím příslušnou koordinátorku nadačních příspěvků.

7. Zřízení uživatelského účtu fyzické osoby, tj. pracovníka organizace
Aplikace Granty umožňuje, aby k jednomu uživatelskému účtu organizace přistupovalo více
pracovníků pověřených statutárním zástupcem organizace. Přístup do aplikace Granty zřídí ten
uživatel, který provedl registraci uživatelského účtu organizace, kde uvedl vlastní e-mailovou adresu.
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Doporučujeme, aby registraci uživatelského účtu organizace provedl statutární zástupce organizace a
ten dále udělil přístup do aplikace Granty odpovědným pracovníkům. Přístup udělí pomocí tlačítka
Pozvat další kontakt, kde zadá e-mailovou adresu nového uživatele. Ten je dále vyzván e-mailovou
notifikací k aktivaci uživatelského účtu (viz bod č. 4).

8. Založení nové žádosti a její podání
Uživatel zakládá novou žádost po stisknutí tlačítka Založit novou žádost a výběrem příslušného
grantového programu. Žadatel vybírá grantový program z Hlavního grantového řízení nebo Fondu
Kaufland. Aktuální termín uzavření příjmu žádosti daného grantového řízení je vždy zveřejněn.
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Po stisknutí tlačítka Založit žádost se uživateli otevřené formulář projektové žádosti. Tato žádost je
strukturovaná do tří kroků.
Žadatel vyplní v prvním kroku základní údaje o projektu, identifikační údaje organizace, informace o
kontaktní osobě a garantovi projektu (v případě, že jste již žádost v historii podávali, aplikace
předvyplní identifikační údaje a informace o organizaci).

Ve druhém kroku žadatel vyplní popis projektu, např. cílová skupina, popis realizace projektu,
výstupy a výsledky projektu, popis realizačního týmu projektu. Popis projektu se liší pro žádosti
podávané v Hlavním grantovém řízení a grantovém řízení z Fondu Kaufland.
Ve třetím kroku žadatel nahraje povinné přílohy žádosti, včetně rozpočtu projektu a čestného
prohlášení. Vzor rozpočtu projektu a čestného prohlášení nalezne žadatel přímo ve třetím kroku
online žádosti nebo na adrese: https://svetluska.rozhlas.cz/grantove-rizeni-pro-organizace-8099651.
Rozpracovanou žádost je možné po vyplnění každé části žádosti a stisknutí tlačítka Další krok
průběžně ukládat a opakovaně editovat. Rozpracovanou žádost nalezne uživatel ve Správě
projektových žádostí. Žádost může žadatel (před podáním) kdykoliv smazat stisknutím tlačítka
Smazat žádost. Po stisknutí tlačítka Odeslat žadatel závazně žádost podá a již není možné žádost
zpětně editovat. V případě potřeby doplnit či upravit žádost (pouze před termínem ukončení sběru
žádostí) se žadatel vždy spojí s koordinátorkou nadačních příspěvků. Po finálním podání žádosti se
k ní žadatel může libovolně vracet pouze v náhledu, po stisknutí tlačítka Zobrazit žádost. Aplikace
Granty také umožňuje export žádosti ve formě PDF.
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Aplikace Granty hlídá maximální počet žádostí, které může žadatel v rámci grantového řízení podat.
Pokud již žadatel vyčerpal povolený počet žádostí, aplikace neumožní založit novou žádost.
Ve Správě projektových žádostí může žadatel sledovat aktuální stavy žádosti, které mohou být:
-

-

Podaná žádost;
Vráceno k přepracování;
Formální hodnocení – zamítnuto;
Formální hodnocení – v pořádku;
Zamítnuté;
Schváleno;
Smlouva v přípravě;
Vyplácení – žádost stornována;
Čekáme na podpis (smlouva odeslána);
Čekáme na průběžnou zprávu;
Čekáme na závěrečné vyúčtování.

9. Žádosti vrácené k přepracování
Žádost může být v rámci formálního hodnocení žadateli vrácena k přepracování koordinátorkou
nadačních příspěvků. Připomínky k žádosti a výzvu k nápravě obdrží žadatel notifikačním e-mailem od
koordinátorky nadačních příspěvků. Pokud bude chtít žadatel připomínky zapracovat a žádost podat
znovu, učiní tak opět v aplikaci Granty, kde žádost upraví a znovu odešle do systému. Pokud tak
neučiní a jsou-li připomínky eliminační, koordinátorka nadačních příspěvku tuto žádost formálně
zamítne, případně pošle žádost do věcného hodnocení ve stávající podobě.
Veškerá pravidla a podmínky grantového řízení sledujte aktuálně na adrese:
https://svetluska.rozhlas.cz/grantove-rizeni-pro-organizace-8099651.
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