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Založení projektu IGA
Založení projektu IGA na portálu verso3.mendelu.cz

Pro vysvětlení byl vytvořen testovací projekt.

Projekt byl náhodně založen pro IGA 2022 PEF Týmové 
projekty, princip je podobný i pro jiné soutěže. 

tech.mendelu.cz

https://verso3.mendelu.cz/


Při přihlášení do systému na 
adrese verso3.mendelu.cz

budete přesměrováni na Službu 
webového přihlášení.

Zde zadáte přihlašovací údaje 
jako do UISu.

http://verso3.mendelu.cz/


V případě prvního přihlášení, 
budete vyzváni k udělení 

souhlasu.



V boční nabídce zvolíte Moje 
projekty



Na stránce Moje projekty 
klikněte na Nový 
projekt/zakázka



Zvolte příslušnou skupinu 
projektů (soutěž)



Po přečtení všech pravidel 
grantové soutěže můžete 

pokračovat dále

Podle potřeby se seznamte se 
všemi důležitými dokumenty



Pravidla z předchozího kroku jsou kdykoliv dostupná zde

Zvolíte fakultu ze 
seznamu

Zvolíte trvání projektu.

Po vyplnění všech polí 
můžete pokračovat

Ze seznamu vyberte svoje jméno 
nebo osobu, která má být vlastníkem 

projektu



Základní informace jsou vyplněné 
podle předchozího kroku

Kdykoliv máte možnost 
průběžné kontroly

Do záložky Tým vyplňujete 
informace o všech 

osobách podílejících se na 
daném projektu

Do záložky Rozpočet
vyplňujete všechny 
finanční prostředky 

podle pravidel grantové 
soutěže



V některých soutěžích je v Základních 
informacích položka Klasifikace. Zde 

vyberete kategorii, do které má projekt 
patřit



Klikněte na tlačítko 
Hlavní řešitel



Se seznamu zvolíte osobu.
A zvolíte pracoviště, pod 

kterým tento projekt řeší.

Po zadání klikněte na 
Aktualizovat pracoviště.

Následně přidáte prostředky 
řešitele, u víceletých projektů 

přes výběr roku.

Zadané informace potvrdíte.



Stejně postupujete i 
pro spoluřešitele

Po zadání jednotlivých 
informací prosím průběžně 

ukládejte.



Zde je potřebné vložit 
komentář k rozpočtu

Tabulku vyplňujete postupně kliknutím 
na jednotlivé položky.

Tabulku lze vyplnit i při otevření všech 
položek naráz

Všechny položky musí být vyplněny. Kde 
nevyžadujete finanční prostředky, je 

potřebné vyplnit nulu



Každá položka má políčko pro 
částku v celých Kč.

A zdůvodnění dané položky.

Po zadání je potřebné 
položku Potvrdit.



Při zadávání položek je 
vhodné průběžně ukládat



Zde můžete vložit potřebné 
přílohy (např.  Podrobný 

popis projektu)



Po zadání všech údajů je vždy 
potřebné změny Uložit.Po uložení se zpřístupní 

tlačítko Požádat 
vedoucího o souhlas. 
Před podáním žádosti 

se automaticky provede 
kontrola vyplnění.

O souhlas vedoucího lze požádat, je-li 
projekt vyplněn bezchybně. Kontrolu 
lze provádět průběžně při vyplňování 

všech položek 

Po získání souhlasu vedoucího je 
možné projekt Podat
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Návod připravil 
Oddělení podpory a provozu IT

MENDELU
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