CZECH REPUBLIC

Obsah eAccountu
eAccount obsahuje záložky, které jsou zpřístupněny
postupně dle aktuální fáze projektu v rámci jeho
životního cyklu:
-- seznam projektů – přehled projektů podaných
v rámci všech programů OPPI
-- projekt – informace ke konkrétnímu projektu
-- registrační žádost – na základě registrační žádosti
je posuzována přijatelnost projektu
-- plná žádost – samotný projekt je hodnocen dle
plné žádosti o podporu včetně příloh
-- žádost o platbu – formulář žádosti o platbu za
jednotlivé etapy (projekt)
-- monitoring projektu – formuláře monitorovacích
zpráv
-- změna projektu – slouží k provedení změn
u konkrétního projektu v různých fázích tzv.
projektového cyklu
-- nástěnka projektu – jedná se o nástroj komunikace
mezi žadatelem a implementační agenturou

Výhody eAccountu
-- jednoduchá a bezpečná výměna informací
-- zjednodušení administrativy při podávání projektů
-- přístup ke všem formulářům a informacím, které
jsou potřebné při podání a realizaci projektu
-- odkazy na důležité dokumenty
-- rychlá a 24 hodinová dostupnost
-- úspora nákladů
-- uživatelsky příjemné prostředí
-- možnost sledování vývoje projektu

KONTAKTY
CENTRÁLA CZECHINVESTU
CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
TELEFON: 296 342 500, FAX: 296 342 502, E-MAIL: info@czechinvest.org
REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE
JIHOČESKÝ KRAJ
Husova 5, 370 01 České Budějovice
TELEFON: 387 962 413 - 6
FAX: 387 962 424
E-MAIL: ceskebudejovice@czechinvest.org

OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeremenkova 40 B, 772 00 Olomouc
TELEFON: 587 332 186 - 7
FAX: 587 332 195
E-MAIL: olomouc@czechinvest.org

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Spielberk Office Centre, Holandská 3
(Vila K - 4. patro), 639 00 Brno
TELEFON: 543 422 780 - 5
FAX: 543 422 795
E-MAIL: brno@czechinvest.org

PARDUBICKÝ KRAJ
Palác Hybských, Nám. Republiky 56,
530 02 Pardubice
TELEFON: 466 616 144
FAX: 466 616 702
E-MAIL: pardubice@czechinvest.org

KARLOVARSKÝ KRAJ
budova Stavoprojektu, Na Vyhlídce 53,
360 01 Karlovy Vary
TELEFON: 353 116 226, 353 116 222
FAX: 353 116 301
E-MAIL: karlovyvary@czechinvest.org

PLZEŇSKÝ KRAJ
Business Center Bohemia Plzeň,
Anglické nábřeží 1, 301 45 Plzeň
TELEFON: 378 226 630 - 1
FAX: 378 226 632
E-MAIL: plzen@czechinvest.org

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Regiocentrum Nový pivovar,
Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové
TELEFON: 495 817 711
FAX: 495 817 710
E-MAIL: hradeckralove@czechinvest.org

PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Štěpánská 15,
120 00 Praha 2
TELEFON: 296 342 553
FAX: 296 342 651
E-MAIL: praha@czechinvest.org

LIBERECKÝ KRAJ
Nám. Dr. E. Beneše 4/12,
460 01 Liberec
TELEFON: 482 710 353, 482 710 065
FAX: 485 105 517
E-MAIL: liberec@czechinvest.org

ÚSTECKÝ KRAJ
Mírové náměstí 34,
400 01 Ústí nad Labem
TELEFON: 475 201 158, 475 200 960
FAX: 475 201 135
E-MAIL: ustinadlabem@czechinvest.org

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava
TELEFON: 595 198 480-4
FAX: 595 198 488
E-MAIL: ostrava@czechinvest.org

KRAJ VYSOČINA
Komenského 31, 586 01 Jihlava
155 197 - 8
FAX: 567 300 703
E-MAIL: jihlava@czechinvest.org
TELEFON: 567

ZLÍNSKÝ KRAJ
23. budova areálu Svit, Vavrečkova 5262,
761 01 Zlín
TELEFON: 573 776 260
FAX: 573 776 265
E-MAIL: zlin@czechinvest.org

www.czechinvest.org

Všechny služby poskytované agenturou CzechInvest jsou bezplatné.
Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministersvo průmyslu a obchodu ČR podporují
investice do vaší budoucnosti.
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR.

eAccount
snadná cesta
k dotacím

eAccount

Elektronický podpis

Sedm kroků k založení Master účtu:

Aplikaci eAccount (tzv. „elektronický účet“) vytvořila
agentura CzechInvest ve snaze snížit administrativní
náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí
o dotace. Díky této aplikaci mohou žadatelé
administrovat své žádosti o dotace z fondů EU
z pohodlí své kanceláře nebo domova. Uživatelé zde
naleznou veškeré informace spojené s podáním
projektu a jeho realizací. Zároveň jim eAccount umožní
průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav
hodnocení žádosti. Aplikace je uživatelsky přátelská
a obsahuje kontextovou nápovědu ke každému poli.

Kvalifikovaný elektronický podpis je možné získat od
následujících certifikačních autorit:
-- Česká pošta s.p.
-- První certifikační autorita a.s.
-- Identity a.s.

-- souhlas s podmínkami založení účtu – Master účet
zakládá osoba oprávněná jednat za žadatele
(statutární zástupce anebo osoba jednající na
základě plné moci)
-- identifikační a přihlašovací údaje (heslo musí mít
délku minimálně osmi znaků a z toho alespoň tři
číslice)
-- právní forma, obchodní jméno a IČ žadatele
(tj. subjekt, který uživatel reprezentuje a jehož
jménem má právo jednat) nebo RČ u fyzické osoby
-- hlavní a vedlejší oblast podnikání podle CZ-NACE,
informace plátce DPH a jedná-li se o malý nebo
střední podnik (MSP) dle Nařízení Komise
č. 70/2001 (v případě právnické osoby)
-- sídlo a kontaktní údaje žadatele
-- identifikační údaje statutárního zástupce včetně
způsobu jednání za společnost (v případě fyzické
osoby pouze jméno a příjmení)
-- elektronický podpis žádosti o založení Master účtu

eAccount slouží také jako prostředek komunikace mezi
žadatelem s agenturou a poskytuje informace
o aktuální fázi projektu.

Technické požadavky na eAccount
-- operační systém Windows (98/2000/XP/Vista)
a odpovídající hardware
-- vysokorychlostní připojení k internetu, Internet
Explorer 5.5 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší nebo Opera
8.5 a vyšší
-- zabezpečení elektronického podpisu Java Runtime
Environment (JRE) 1.6 a vyšší
-- 602XML Filler – slouží k vyplnění formulářů
finančních výkazů
Software lze stáhnout na hlavní stránce aplikace
eAccount https://eaccount.czechinvest.org.

Více více informací na
http://www.czechinvest.org/data/files/e-podpis-185.pdf.

Založení eAccountu
Pro založení a správné fungování eAccountu je třeba
nejprve splnit určité technické požadavky a založit
tzv. Master účet („hlavní účet“).

Master účet
Master účet spravuje všechny projekty žadatele.
K jednomu Master účtu je možné přiřadit i další
podřízené uživatele a přidělit jim konkrétní práva
k jednotlivým projektům dle potřeb Master uživatele
(zakladatele Master účtu). K jednomu subjektu (fyzická
nebo právnická osoba identifikovaná rodným číslem
nebo IČ) je možné založit pouze jeden Master účet.
Odpovědnost za veškeré činnosti prováděné v Master
účtu všemi oprávněnými uživateli má subjekt, na jehož
IČ/RČ je Master účet registrován.

Založení Master účtu
Založení Master účtu probíhá v sedmi krocích. Povinné
údaje jsou označeny hvězdičkou. V případě přehlédnutí
takového údaje nebo chybně vyplněné položky je
uživatel upozorněn chybovým hlášením.

Zakládá-li Master účet zmocněnec žadatele, předkládá agentuře CzechInvest úředně ověřenou plnou
moc v požadované formě. Vzor plné moci je možné
nalézt na http://www.czechinvest.org/plna-moc.
V případě ztráty hesla je nutno si předem domluvit
schůzku na některé z regionálních kanceláří agentury
CzechInvest (seznam regionálních kanceláří je
k dispozici na oficiálních stránkách agentury v sekci
„Kontakty“), osobně se dostavit, prokázat se oprávněním ke změně hesla od firmy vlastnící Master účet
a společně se správcem aplikace toto heslo změnit.

