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1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: „Součet částek za všechny platby na
záložce Finanční plán se musí rovnat celkové dotaci RR“, domnívám se, že je vše správně
vyplněno, přesto nemohu finalizovat, kde může být problém?

Součet za všechny platby na záložce Finanční plán se počítá jako součet skutečností (skutečně
proplacená část dotace) a plánu (plánované požadované částky dotace). Je potřeba finanční
plán upravit tak, aby se součet skutečně proplacených částek dotace a plánovaných částek
dotace rovnal celkové dotaci RR. Tento problém se obvykle vyskytuje v případě, když si
vzájemně neodpovídají původně plánované částky dotace se skutečně proplacenými.
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2. Při vyplňování Monitorovací zprávy nejsou aktivní záložky: Rovné příležitosti, Publicita,
Environmentální kritéria a proto nemohu editovat pole pro tyto oblasti, kde může být
problém?

Pro zaktivnění záložek Rovné příležitosti, Publicita, Environmentální kritéria na Monitorovací
zprávě je zapotřebí na založené monitorovací zprávě na záložce Monitorovací zpráva/hlášení
(první záložka, která se zobrazuje po založení MZ) ve spodní části stránky vybrat (zaškrtnout)
požadovaná pole (viz obrázek).
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3. Projektovou žádost nám dříve administrovala agentura/bývalý zaměstnanec, v současnosti
si chceme žádost spravovat vlastními zdroji, je možné přenést správu (vlastnictví) projektu
na novou osobu?

Prvním krokem je Registrace nového uživatele v aplikaci BENEFIT7 (v případě, že již máte účet
vytvořený, přeskočte tento krok)
Druhým krokem je předání „vlastnictví“ projektu v aplikaci BENEFIT7. Původní uživatel (který
nebude dále žádost spravovat) se přihlásí do aplikace a vybere existující projektovou žádost
(tu kterou chce předat novému uživateli). V této žádosti v záložce Přístup k žádosti (v levém
uživatelském panelu) umožní přístup nové osoby do žádosti a zadá novému uživateli editační
práva na úrovni Vlastník (stiskněte tlačítko Nový záznam, do pole Kód uživatele, kterým
chcete přidělit přístup k žádosti, vepište e-mail nového vlastníka projektu, zaškrtněte pole
Vlastník a stiskněte tlačítko Uložit).
Dokončení nového přístupu k projektové žádosti/projektu potvrdí nový uživatel (jemuž byla
práva přidělena) po přihlášení do aplikace BENEFIT7 kliknutím na tlačítko Přijmout žádost
v záložce Konto žádostí.
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4. Umožňuje aplikace BENEFIT7 editaci jednoho projektu více uživateli?

Prvním krokem je Registrace nového uživatele v aplikaci BENEFIT7 (v případě, že již máte účet
vytvořený, přeskočte tento krok)
Druhým krokem je předání editačních práv k projektu v aplikaci BENEFIT7. Uživatel
(s editačními právy na úrovni Vlastník) se přihlásí do aplikace a vybere existující projektovou
žádost, ke které chce přidat editační práva dalším osobám. V této žádosti v záložce Přístup
k žádosti (v levém uživatelském panelu) umožní přístup nové osoby do žádosti a zadá
novému uživateli editační práva (stiskněte tlačítko Nový záznam, do pole Kód uživatele,
kterým chcete přidělit přístup k žádosti, vepište e-mail nového vlastníka projektu a stiskněte
tlačítko Uložit).
Dokončení nového přístupu k projektové žádosti/projektu potvrdí nový uživatel (jemuž byla
práva přidělena) po přihlášení do aplikace BENEFIT kliknutím na tlačítko Přijmout žádost
v záložce Konto žádostí.
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5. Při rozpadu financování na záložce Přehled financování vychází celková dotace RR
v záporných hodnotách. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že „Součet částek
za všechny platby na záložce Finanční plán se musí rovnat celkové dotaci RR - -500000 Kč.
Pokud je Dotace_RR = 0 nebo má zápornou hodnotu, žadatel změnil částky Rozpočtu nebo
Přehledu financování. Proveďte znovu Rozpad financí!!“ Kde může být problém?

Zkontrolujte, zda jste na záložce Projekt v poli pro Výběr režimu podpory zvolili správnou
možnost (nabízeny jsou: nerelevantní, Regionální investiční podpora, de minimis). Možnost
Regionální investiční podpora zvolte v případě, že projekt, kterého se žádost týká, získal
podporu z jiného dotačního titulu, v případě, že se projektů netýká režim de minimis ani není
podporován jinou dotací, zvolte možnost Nerelevantní.
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6. Nemohu editovat položky v monitorovací zprávě, která mi byla vrácena k dopracování, kde
může být problém?

Po vrácení MZ k přepracování je nutné nejprve stornovat finalizaci. Vstupte do konkrétní
projektové žádosti (přes záložku Konto žádostí) poté přejděte na záložku Monitorovací
zpráva, vyberte MZ ve stavu vrácena k dopracování a po té finalizaci stornujte (tlačítkem
v levém uživatelském panelu).
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7. Nemohu se přihlásit k uživatelskému účtu BENEFIT7, nepamatuji si heslo, jak můžu získat
nové heslo?

V případě, že uživatel zapomene heslo pro přístup do aplikace, má možnost si nechat toto
heslo zaslat na svůj mobilní telefon, jehož číslo zadal do registračního formuláře při své
registraci do aplikace.
V úvodním okně aplikace (vpravo) pod políčky pro přihlášení je umístěn odkaz Zapomenuté
heslo?, kliknutím se zobrazí dialogové okno k zaslání hesla. Žadatel vyplní dle pokynů
příslušná pole a opíše znaky kontrolního kódu z uvedeného obrázku a klikne na pole Odeslat.
Heslo je zasláno obratem na mobilní telefon formou SMS. Zaslání hesla je zdarma. Poté
můžete dále pokračovat k přihlášení
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8. V projektové žádosti se mi nedaří validovat údaje o žadateli (dodavateli, partnerovi) na
základní registry ROS a RUIAN, jak mám postupovat?

V případě, že se Vám nedaří validovat data na ROS či RUIAN, jsou pravděpodobně údaje
v registru uvedeny chybně, nebo zcela chybí. O doplnění údajů do registru je možno žádat na
CZECHPOINTech.
Pokud potřebujete data validovat obratem (například kvůli blížícímu se ukončení výzvy),
kontaktujte Věru Sekerovou sekerova@jihovychod.cz , 532 193 545. Bude Vám zasláno heslo,
které nahrazuje validaci na registry. Zaslané heslo vepište do pole Heslo ROS, případně do
pole Heslo RUIAN (podle toho, kterou validaci chcete nahradit) a stiskněte příslušné tlačítko
Heslo ROS/RUIAN.
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9. Jak mám postupovat při načítání dat z MONIT7+, nejsem si jistý/á, zda se data načetla
korektně?

Načítání dat z Monit7+ na Monitorovací zprávě/Žádosti o platbě probíhá přes tlačítko Načíst data
z MONIT7+. Po jeho stisknutí probíhá nahrávání dat na pozadí aplikace, proces nahrávání
nepřesahuje 1 minutu. V průběhu nahrávání je projektová žádost pouze v režimu náhledu, není tedy
možné editovat její jednotlivé části. Po stisknutí tlačítka pro nahrání dat z MONIT7+ se zobrazí
následující hlášení:
Na tlačítko Načíst data z MONIT7+ neklikejte opakovaně, nechte operaci doběhnout, po
opakovaném stisknutí může dojít k zablokování požadavku.

Po stisknutí tlačítka Zpět budete informování o průběhu načítání. Nejprve se v zeleném rámečku
nahoře zobrazí hlášení: „Akce je spuštěna na pozadí. Do jejího vypořádání bude MZ zobrazena pro
čtení. Jakmile akce na pozadí skončí, bude možné MZ opět editovat. O výsledku akce budete
informováni hlášením, se kterým je třeba se seznámit“. Jakmile se v zeleném rámečku nahoře objeví
hlášení: „Operace na pozadí byla dokončena, výsledek zjistíte na záložce „Zpráva off-line“.
Pokračujte stiskem tlačítka v hlášení“, můžete po stisknutí červeného křížku pokračovat v editaci
Monitorovací zprávy/Žádosti o platbu.
V případě, že se chcete přesvědčit, že načtení dat proběhlo v pořádku, nejprve uložte načtená data a
následně přejděte na záložku Zpráva off-line, po stisknutí tlačítka Označit jako přečtené bude
protokol vymazán. Pro návrat na práci se žádostí klikněte na tlačítko Zpět na žádost v panelu navigace
vlevo.
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