Po zadání webové adresy, kterou jste od nás dostali, do prohlížeče se zobrazí možnost
vyplnění a odeslání formuláře monitorovacího listu podpořené osoby. Je možné také využít
odkaz z webových stránek NCO NZO https://www.nconzo.cz/cs/projekty-v-realizaci, viz
obrázek níže.

On-line formulář se dělí na dvě části, a to na záložku Identifikační údaje a záložku
Charakteristiky účastníka.

Ve vrchní části formuláře jsou předvyplněna pole v části Identifikace projektu (registrační
číslo, název projektu a název příjemce). Tato pole nemá podpořená osoba možnost editovat a
zajišťují import údajů k danému projektu.

Na záložce Identifikační údaje, v části Trvalé bydliště, je nutné zvolit adresu přes tlačítko
Vybrat adresu. Zobrazí se nová tabulka k vypsání trvalého bydliště, která se po zadání a
stisknutí tlačítka Vyhledat, dohledá v registru RÚIAN. Pro výběr požadované adresy je třeba
odpovídající záznam zaškrtnout a potvrdit volbu tlačítkem OK. Adresu lze vepsat pomocí
zjednodušeného nebo rozšířeného vyhledávání.

Na záložce Charakteristiky účastníka vyplníte položky dle skutečnosti, viz. příklad obrázek
níže.

Podpořená osoba může uložit rozpracovaný on-line formulář pod aktuálně zobrazeným
evidenčním číslem pro jeho pozdější editaci kliknutím na tlačítko Uložit rozpracovaný.
Uživatel si však musí poznamenat evidenční číslo pro možnost pozdějšího načtení
rozpracovaného formuláře. V případě ztráty evidenčního čísla je nutné vyplnit formulář
znovu.
Pro načtení rozpracovaného formuláře použije podpořená osoba webový odkaz a klikne na
tlačítko Načíst uložený a vloží evidenční číslo rozpracovaného formuláře.
Správné vyplnění všech údajů lze zkontrolovat tlačítkem Ověřit. V případě, že nebyla
vyplněna povinná položka, systém vypíše, která pole nejsou vyplněna a chybějící položky
podbarví oranžově.
Před odesláním je nutné vyplnit ověřovací kód zobrazený v obrázku. Formulář je odeslán ke
zpracování příjemcem po stisknutí tlačítka Odeslat a vytisknout do PDF. Po kontrole
správnosti vyplnění se formulář odesílá a dochází k jeho vygenerování ve formátu PDF.
Vytištěný a podepsaný formulář předává podpořená osoba příjemci. (K předání vytištěné
verze nemusí dojít, pokud podpořená osoba disponuje elektronickým podpisem, soubor
podepíše elektronicky a příjemci předá soubor s připojeným elektronickým podpisem.)

