Přihlášení do ISVP
Na Váš email Vám byl zaslán, z emailu isvp_noreply@ksrzis.cz pod předmětem „ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI – projekt č. NV1x—0x-00xxx“, níže uvedený email s žádostí o spolupráci
na hodnocení projektu, v tomto emailu bylo zasláno i Vaše uživatelské jméno, které prosím použijte při přihlášení do ISVP. Pokud přihlašovací údaje chybí či máte problém s
přihlášením, kontaktujte nás prosím na review@azvcr.cz

Pro přihlášení prosím použijte odkaz v textu emailu: https://ereg.ksrzis.cz/jtp/cms/ISVP. Zadáte zaslané uživatelské jméno a heslo. Při prvním přihlášení na počítači, případně
při zadání chybných přístupových údajů je třeba zadat tzv. chaptchu (kontrolní číselný kód) a kliknete na odeslat „Odeslat/Send“.

Po kliknutí na odeslat, Vám na email přijde jednorázový kód, který prosím vepište do příslušného pole, následně klikněte na odeslat „Odeslat/Send“ (toto dvojité zabezpečení
je nově vyžadováno pro splnění kybernetické bezpečnosti).
Jednorázový kód je zasílán z adresy otp@ereg.ksrzis.cz pod předmětem „Přihlášení do registrů rezortu zdravotnictví / Log-in to the Registers of the Ministry of Health“.
Jeho platnost je 10 minut.

Zasílání jednorázového kódu je možné i formou SMS. Změnu zasílacího kanálů můžete provést po přihlášení v profilu uživatele.

Vyberte „Změnit kontaktní údaje“, doplňte mobilní telefon a v položce „Přihlašovací kanál“ nastavte SMS. Následně změnu uložte.

Nyní jste se přihlásili do prostředí eREG. Pro práci s registrem ISVP zvolte odpovídající ikonu „ISVP“. Pokud jste použili odkaz v textu, budete přesměrováni rovnou do ikony
ISVP.

Pro zobrazení seznamu posudků, zvolte ikonu „Posudky“.

Pokud se oponenturu rozhodnete přijmout, zvolte volbu „Přijmout“, v opačném případě zvolte „Nepřijmout“ (spolupráce na konkrétním posudku bude zamítnuta).

Po kliknutí na možnost „Přijmout“ se zobrazí informace o projektu a prohlášení o spolupráci (vč. potvrzení, že nejste ve střetu zájmů), dole zvolíte možnost „Souhlasím“.

Daný projekt zobrazíte tlačítkem „Detail projektu“.

Záložka „Detail“
Naleznete zde základní údaje o projektu např. název projektu, abstrakt, cíle projektu, klíčová slova, předpokládané výsledky, celkové způsobilé náklady, přílohy projektu. V
části „Povinné přílohy“, naleznete přílohu „popis projektu“ (anglická odborná část návrhu projektu, lze stáhnout a příp. uložit tlačítkem „Otevřít“). Taktéž lze stáhnou PDF

návrhu projektu (bez oborné části), a to v části „Verze projektu“ stisknutím tlačítka „Otevřít návrh“. Dokument uložte tlačítkem „Uložit“, příp. lze zobrazit složku, kde máte
návrh uložen „Otevřít složku“.

Záložka „Navrhovatel - xxxxx“ příp. „Spolunavrhovatel – xxxxx“
Obsahuje dvě části informace o navrhovateli (vč. bibliografie, CV a informací o souvisejících projektech) a uchazeči příp. spolunavrhovatelích (vč. bibliografie, CV a informací
o souvisejících projektech) a spoluuchazečích, dále informace o nákladech vč. zdůvodnění těchto nákladů.
Záložka „Přílohy“ obsahuje „Povinné přílohy“, kde naleznete životopis navrhovatel (spolunavrhovatel), příp. jiné přílohy v části „Ostatní přílohy“

Po prostudování projektu a napsání posudku se vraťte na ikonu „Posudky“ a zvolte možnost „Posudek“. Posudek se skládá z otázek typu ano/ne, textových a bodových
otázek (u otázky je stanoven bodový rozsah).

Doporučujeme posudek návrhu projektu průběžně ukládat, a to pomocí tlačítek „Uložit“ příp. „Uložit a zavřít“, pokud nechcete dále pokračovat v tvorbě posudku. Tlačítko
„Zpět“ Vás vrátí bez uložení na Seznam posudků. Tlačítkem „Zkušební tisk“ vytisknete PDF posudku. Pro finalizaci posudku a jeho odevzdání stiskněte „Finalizovat a podat“,
tento posudek však již NEBUDE MOŽNÉ EDITOVAT.

Finální posudek lze pouze zobrazit (příp. i vytisknout „Zkušební tisk“) po odškrtnutí čtverečku „Jen neukončené“ a kliknutím na tlačítko „Posudek“, u Vámi vybraného
konkrétního návrhu projektu.

Za finální a podaný posudek Vám náleží odměna, prosíme tedy, o vyplnění požadovaných údajů, potřebných k proplacení odměny, a to v záložce „Osobní nastavení /
Personal setting“ část „Bankovní spojení / Bank account“.

KONTAKTY
Metodickou podporu systému zajišťuje AZV ČR: helpdesk@azvcr.cz; +420 271 019 257
Technickou podporu systému zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@ksrzis.cz; +420 222 269 999

