GRANTOVÝ SYSTÉM NROS
Grantový systém NROS je on-line databázový systém, který je určen pro správu nadačních žádostí a
podpořených projektů. Představujeme Vám tímto novou, přepracovanou verzi systému, která je
intuitivnější, přehlednější a uživatelsky přívětivější.

REGISTRACE NOVÉHO ŽADATELE
K registraci nového žadatele se žadatel dostane přes odkaz na Přihlašovací stránku. Tento odkaz získáte
taktéž na našich stránkách NROS.
Před prvním přihlášením do systému je potřeba se zaregistrovat, tedy vytvořit si účet. Vyberte
v levém rohu tlačítko Zaregistrujte se. Poté vyplňte všechny požadované údaje. Bez vyplnění všech
údajů vám Grantový systém NROS nedovolí registraci dokončit.

Pozor! Webové rozhraní pro žadatele a realizátory projektů je navrženo tak, že je jeden přístup za
organizaci. To znamená, že pokud bude s Grantovým systémem NROS pracovat více pracovníků z vaší
organizace, použijte pro registraci žadatele emailovou adresu, kam má přístup více vašich pracovníků.
Každý bude muset znát email a heslo, kterým se do Grantového systému budete jako organizace
přihlašovat.
Upozorňujeme, že zde již probíhá validace zadaných dat. Po odeslání formuláře pro registraci jsou
vyhodnocovány
- IČ - nelze zaregistrovat jedno IČ vícekrát, pokud tak učiníte, na emailovou adresu vám přijde
upozornění
- Emailová adresa – na stejnou emailovou adresu nelze registrovat více IČ
- nepřípustné právní formy, tj. ty, které se do dané výzvy nemohou přihlásit. Upozornění vám
přijde na zadanou emailovou adresu.
Pokud proběhne registrace úspěšně, přijde žadateli email s odkazem na přihlašovací stránku a
vygenerované heslo. Pro změnu hesla použijte odkaz v emailu a přihlaste se vygenerovaným heslem.
Zde můžete změnit vygenerované heslo.
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Prosím počítejte s tím, že touto emailovou adresou a heslem se budete přihlašovat do všech výzev
v rámci Grantového systému NROS. Použijte email pro registraci, který můžou používat vaši pracovníci
společně. Jakmile bude váš projekt podpořen, budeme používat ke komunikaci email koordinátora
vašeho projektu.

ZMĚNA ZADANÝCH ÚDAJŮ A HESLA
Pokud uživatel zadá správné přihlašovací údaje, je dále přesměrován na formulář s údaji. Pokud zadá
špatné, stránka ho upozorní a musí se znovu vrátit na přihlašovací stránku. Pozor! Je potřeba, aby
žadatel použil odkaz znova na Přihlašovací stránku, nevracel se tlačítkem Zpět.
Formulář s údaji generuje ID uživatele, které se nesmí měnit. S tím ID identifikuje organizaci v rámci
celého grantového procesu. Organizace si jej nemusí pamatovat, systém jej páruje s emailem
organizace.
Dále ve formuláři se automaticky předvyplní Jméno, Email a IČ. Pokud organizace chce změnit heslo,
udělá to zde. Zde lze měnit i další údaje o organizace.
Dále vyplní Bankovní číslo účtu, pozor, je nutné vyplnit i předčíslí účtu, pokud jej účet neobsahuje,
vyplníme šest nul -> 000000 (systém zastaví vyplňování pro daný počet čísel).
Pro uložení změn použijeme Změnit údaje.

ZTRÁTA HESLA
V případě zapomenutí nebo ztráty hesla zvolte na Přihlašovací stránce tlačítko Zapomněli jste své
heslo?, zadejte svou e-mailovou adresu – pokyny pro obnovení hesla vám budou zaslány e-mailem.
Na Přihlašovací stránce žadatel vyplní email a zaslané heslo z emailu a klikne na poslat.
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PŘIHLÁŠENÍ PROJEKTU DO VÝZVY
Žadatel podává žádost o grant prostřednictvím Přihlašovací stránky. Vždy je nutné, aby použil takový
odkaz, který ho nasměruje na danou výzvu. Tento odkaz najde vždy na webových stránkách dané
výzvy. Nelze použít odkaz na přihlášení např. do výzvy Kozel přes odkaz Pomozte dětem! V případě
nemožnosti přihlášení na danou výzvu se obracejte na granty@nros.cz.
Do výzvy je možné se přihlásit pouze v době, kdy je otevřená.
Po kliknutí na Přejít na formulář se žadatel dostane do Výzvy, kde musí vybrat, do jaké výzvy se hlásí.
Toto vybere pomocí tlačítka +Add u Výzvy a následným vybráním výzvy, do které se hlásíte.

Žadatel výzvu vyplní a tlačítkem Submit odešle.
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