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ÚVOD
Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové
období 2014–2020 (MS2014+) má jako svůj hlavní účel usnadnit přípravu a podávání žádostí
o podporu a realizaci projektů hrazených z evropských dotací. Plně nahrazuje tři rozdílné
systémy pro žadatele/příjemce dotačního období 2007–2013 spadající do gesce Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí
a doplňuje je o další potřebné aplikace a možnosti. Ale je především jediným způsobem, jak
podat žádost o podporu na Váš projekt.
Do systému se lze přihlásit pouze přes počítač s operačním systémem Windows 7
a novějším, který je připojený k internetu, a to na internetové adrese:

https://mseu.mssf.cz/

V tomto materiálu se dozvíte, jaké internetové prohlížeče podporují všechny funkce systému
MS2014+ a jak je nainstalovat (kapitola 1).
Dále je k bezproblémovému požívání systému potřebné ověření softwarových
a hardwarových požadavků na Váš počítač a požadavků na připojení k internetu. Postup, jak
toto zjistit není tak složitý, jak by se na první pohled mohlo zdát, a je popsán v kapitole 2.
A v poslední kapitole je uveden návod, jak se do systému MS2014+ registrovat a poté
přihlásit.
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1 INSTALACE A AKTUALIZACE INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE
Bezproblémové fungování aplikace MS2014+ je garantované pouze prohlížečích Internet
Explorer a Mozilla Firefox, a to pouze v jejich nejnovějších verzích.
Pokud používáte jiný prohlížeč, zde je návod, jak nainstalovat prohlížeč Mozilla Firefox a
aktualizovat prohlížeč Internet Explorer.
Pokud alespoň jeden z těchto prohlížečů používáte a máte nejnovější verzi, pokračujte
kapitolou 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace na straně 7.

Instalace prohlížeče Mozilla Firefox
Prohlížeč Mozilla Firefox provádí aktualizaci na poslední verzi automaticky.

1. Zadejte do svého stávajícího prohlížeče adresu:

https://www.mozilla.org/cs/firefox/new/
2. Klikněte na možnost Stáhnout zdarma.
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3. Do počítače se stáhne soubor s názvem Firefox Setup Stub 45.0.1.

4.

Soubor otevřete a v nabídce klikněte pole na Spustit

5.

Tímto se otevře průvodce instalací internetového prohlížeče Mozilla Firefox. Postupně
klikněte na možnost Další – Další – Instalovat – Dokončit (viz. následující obrázky).
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6.

Po dokončení instalace se Mozilla Firefox spustí. Na ploše se objeví ikona (viz. obrázek
níže) pro opětovné otevření tohoto prohlížeče.
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Aktualizace prohlížeče Internet Explorer
Aktuální verzi prohlížeče Internet Explorer stáhnete zdarma na stránkách firmy Microsoft.
1. Do Vašeho stávajícího internetového prohlížeče zadejte adresu:

http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

2. Pokud je v počítači aktuální verzi prohlížeče, zobrazí se po zadání internetové adresy tento
obrázek:

3. Pokud ne, na této stránce se objeví návod, jak aktuální prohlížeč stáhnout.
Pozor! Pokud používáte operační systém Windows XP nebo starší, aktualizovaný prohlížeč
Internet Explorer nepůjde stáhnout, protože není těmito verzemi operačního systému
Windows podporován.
K bezproblémovému fungování je nutné používat počítač s operačním systémem Windows 7
a novější verze.
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2 OVĚŘENÍ HW A SW POŽADAVKŮ APLIKACE
Bezproblémové fungování aplikace MS2014+ je garantované pouze nejnovějších verzích
prohlížečů Internet Explorer a Mozilla Firefox. Pokud používáte jiný prohlížeč, návod
k instalaci internetového prohlížeče Mozilla Firefox je uveden v kapitole 1.

1. Otevřete internetový prohlížeč Mozilla Firefox nebo Internet Explorer

2. Do řádku Hledat nebo vložit adresu (vlevo nahoře) napište adresu

http://mseu.mssf.cz/
a stisknete Enter, čímž vstoupíte do úvodní stránky aplikace MS2014+.

7

3. Požadavky aplikace MS2014+ na software a hardware počítače, aby aplikace
bezproblémově fungovala, naleznete, kliknete-li možnost HW a SW požadavky.

4. Pro otestování Vašeho počítače klikněte na odkaz, který se najdete pod nadpisem Test
kompatibility prohlížeče, pokud sjedete na stránce dolů.
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5. Aplikace otestuje kompatibilitu s Vaším počítačem a výsledek zobrazí v novém panelu (viz.
následující obrázek). Funkce aplikace MS2014+ je zaručena pouze v případě, že je v každém
řádku tato zelená značka
Pokud Váš počítač nesplňuje některý z požadavků, je u něho tento červený křížek

V případě, že systém hlásí problém s:









aktuálním internetovým prohlížečem - nainstalujte prohlížeč Mozilla Firefox nebo
proveďte aktualizaci internetového prohlížeče Internet Explorer – viz. Kapitola 1,
operačním systémem – v počítači musí být operační systém Windows 7 nebo novější,
použijte jiný počítač,
výpočetní kapacitou v aktuálním prohlížeči – počítač nesplňuje parametry pro
fungování aplikace, použijte jiný počítač,
počtem procesorů – počítač nesplňuje parametry pro fungování aplikace, použijte
jiný počítač,
testem připojení – připojení k internetu nesplňuje parametry pro fungování aplikace,
nahráváním velkých souborů – připojení k internetu nesplňuje parametry pro
fungování aplikace,
používaným rozlišením – nastavte minimální rozlišení monitoru 1366 x 768 bodů,
SilverLight – tento program musíte mít nainstalován pro elektronické podepisování
žádostí a listin. Instalace programu je nutná pouze v počítači, ve kterém je
nainstalován elektronický podpis. Pokud k vyplňování žádosti požíváte jiný počítač,
nemusí být SilverLight nainstalován.
Návod, jak získat elektronický podpis, naleznete na stránkách MAS Hlinecko
(www.mashlinecko.cz).
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3 REGISTRACE DO APLIKACE MS2014+
K registraci do MS2014+ je nutné uvést aktivní e-mailovou adresu, na kterou se můžete
přihlásit, a číslo mobilního telefonu, ke kterému máte přístup, protože pro dokončení
registrace v aplikaci Vám přijde ověřovací SMS a e-mail.
1. Do internetového prohlížeče Mozilla Firefox nebo Internet Explorer zadejte internetovou
adresu https://mseu.mssf.cz/ a klikněte na možnost Registrace.

2. Otevře se panel, kam se vyplňují registrační údaje. Pole, která jsou podbarvena žlutě, jsou
povinná a musejí být vyplněna.
Pole Heslo - zadejte heslo, které bude využíváno pro přístup do aplikace, musí mít délku 8 12 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno a číslici. Heslo nesmí
obsahovat část jména a příjmení a diakritiku (háčky a čárky) a jiné speciální znaky než .-_.
Dále vyplňte svoje osobní údaje, e-mail a číslo mobilního telefonu a opište kontrolní kód
z rámečku, který se nachází nad polem Kontrolní kód. Pokud kód nemůžete přečíst, klikněte
na možnost Vygenerovat nový kód.
Potom klikněte na pole Odeslat registrační údaje.
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3. Po tom, co odešlete registrační údaje, Vám přijde SMS s aktivačním kódem na mobil, jehož
číslo jste uvedli v předchozím kroku. Kód z SMS doplňte do kolonky Aktivační klíč (rozlišujte
velká a malá písmena) a klikněte na pole Odeslat.

Po zadání správného Aktivačního klíče se zobrazí následující text.

Pokud zadáte aktivační klíč špatně a budete vyzvání k opětovnému zadání kódu.

4. Dalším krokem k úspěšné registraci je ověření Vašeho e-mailu. Do dvou hodin
od potvrzení Aktivačního klíče Vám přijde na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při
registraci, e-mail s odkazem, na který kliknete.
Pozor! Odkaz je platný pouze 24 hodin. Pokud na něho nekliknete do této doby, musíte
se zaregistrovat znovu!
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Systém potvrdí ověření e-mailu – viz. následující obrázek.

5. Po ověření e-mailové adresy Vám přijde e-mail s vygenerovaným uživatelským jménem,
které se skládá ze dvou náhodně vybraných písmen a počátečních tří písmen z Vašeho
příjmení a jména.
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6. Úspěšně jsme se zaregistrovali do aplikace. Posledním krokem je přihlášení. Přihlášení
do aplikace probíhá prostřednictvím internetových stránek https://mseu.mssf.cz/ viz. obrázek níže.

K přihlášení je nutné zadat uživatelské jméno, které systém vygeneroval a přišlo Vám emailem, a heslo, které jste zadali při vyplňování registračního formuláře (viz. bod 2)
a klikněte na nápis PŘIHLÁSIT SE.
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