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Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020)
V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci PRV a následné podání
prostřednictvím Portálu farmáře.
Postup podání Žádosti o dotaci je uveden v kapitole 5. Obecných podmínek pro poskytnutí dotace na
základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla pro žadatele“).
Pro práci v prostředí Portálu farmáře doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet Explorer verzi 9
a vyšší. Pro správnou funkci PDF formulářů je nutné mít nainstalovaný Acrobat Reader verze 10 a vyšší.
Upozorňujeme žadatele, že podání Žádosti o dotaci je časově náročné a závislé na rychlosti a stabilitě
internetového připojení. Doporučujeme podání Žádosti o dotaci realizovat s časovou rezervou před
konečným termínem pro podání. Termín podání je vyhlášen Ministerstvem zemědělství pro dané kolo příjmu
žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020.
A. Vygenerování Žádosti o dotaci
Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu Portálu farmáře žadatele (dále jen PF). PF je žadateli
přístupný přes www.szif.cz (obr. 1), který poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního
charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu
poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze
registrovaní žadatelé.
Po zobrazení webové stránky Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF) se žadatel přihlásí
do PF prostřednictvím tlačítka „PORTÁL FARMÁŘE“. Tlačítko je zvýrazněno na obr. 2.

Obr. 1: www.szif.cz
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Po kliknutí na záložku „PORTÁL FARMÁŘE“ se v hlavičce webových stánek SZIF zobrazí okno pro přihlášení
(obr. 3).
Žadatel vyplní uživatelské jméno a heslo do připravených textových polí a klikne na tlačítko

Obr. 2: www.szif.cz

„Přihlášení“. Pokud žadatel nemá přístup do PF (tzn. uživatelské jméno a heslo) musí vyplnit „Žádost o
přístup“ do Portálu farmáře podle pokynů uvedených v dokumentu „Informace pro Žadatele“ (zobrazeno
barevně na obr. 3).

Obr. 3: Přihlášení do PF
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Po přihlášení se načte úvodní strana PF (obr. 4). Pro vygenerování Žádosti o dotaci lze použít odkaz „Podat
novou žádost“ na úvodní straně, nebo sekci „Nová podání“ → „Žádosti PRV – projektová opatření“ → „Žádost
o dotaci PRV“ v levé sloupcové nabídce. Obě možnosti jsou vyznačeny na obr. 4.

Obr. 4: Úvodní strana PF

Po kliknutí na „Podat novou žádost“ se zobrazí „NOVÁ PODÁNÍ“ (obr. 5). Generování nové Žádosti je
dostupné pod záložkou „Žádost PRV“ vyznačené červeným rámečkem.

Obr. 5: NOVÁ PODÁNÍ, generování Žádosti o dotaci
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Následně se zobrazí stránka „ŽÁDOST O DOTACI PRV“, obr. 6. Pro vygenerování Žádosti o dotaci je nutné
kliknout na tlačítko „Předvyplnění nových žádostí o dotaci“, které je zvýrazněno.

Obr. 6: Předvyplnění nových žádostí o dotaci

Další krok je tvořen dvěma částmi („Identifikační
opatření/podopatření/operace/záměru Žádosti o dotaci“).

a

kontaktní

údaje

žadatele“,

„Výběr

V první části jsou automaticky předvyplněná pole „Jméno a příjmení žadatele/Název organizace“ a „Adresa
sídla/trv. bydliště“. U ostatních údajů (Adresa pro doručování, Telefon, Mobilní telefon, E-mail) má žadatel
možnost vybrat z více variant uložených na PF. E-mail hlavní kontaktní osoby bude sloužit jako
primární komunikační kanál. E-mail bude automaticky nastaven (po podání Žádosti o dotaci)
pro zasílání e-mailových notifikací k dokumentům odeslaným ze SZIF na Portál farmáře (výzvy
k doplnění, výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, atd.), viz obr. 7. Údaje hlavní kontaktní
osoby (telefon, mobilní telefon, e-mail) lze také vyplnit/změnit přímo v pdf formuláři Žádosti o dotaci.
Ve druhé části vybere žadatel zaškrtnutím operaci/záměr a vepíše název projektu do připraveného
textového pole(viz obr. 8). Vzhledem k ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR), žadatel do názvu projektu neuvádí osobní údaje, jako jsou název žadatele (fyzická osoba),
identifikační a kontaktní údaje, atd. Název projektu je zveřejňován na internetových stránkách SZIF.
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Obr. 7: Generování Žádosti o dotaci

Obr. 8: Generování Žádosti o dotaci
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Po vyplnění všech částí klikne žadatel na tlačítko „Předvyplnit novou Žádost o dotaci“ viz obr. 9.

Obr. 9: Generování Žádosti o dotaci

Poznámka:
Na Portálu farmáře jsou při předvyplňování Žádosti o dotaci nastaveny kontrolní mechanismy
podmínek vyplývající z Obecné části Pravidel pro žadatele: „za danou operaci/záměr v daném
kole příjmu žádostí bude možné odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele (neníli ve specifických podmínkách uvedeno jinak)“ – Portál farmáře nedovolí předvyplnit „další
Žádost“ na stejnou operaci/záměr, pokud již byla podána.
Po předchozím kroku předvyplnění nové žádosti se zobrazí informace o stavu generování Žádosti o dotaci
a informace o průběhu viz obr. 10.

Obr. 10: Stav generování

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

6 z 19

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Po vygenerování Žádosti (stav generování 100%) a stisku tlačítka „Zpět na seznam předtisků“ (obr. 10) se
objeví přehled všech žádostí. Pokud bylo v předchozím kroku zaškrtnuto více operací/záměrů pro
předvyplnění Žádostí o dotaci, pak bude v sekci vygenerovaných žádostí tolik žádostí, kolik žadatel zaškrtl.
Situaci zachycuje obr. 11.

Obr. 11: Vygenerované Žádosti o dotaci
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Jestliže je třeba některou z vygenerovaných Žádostí o dotaci vymazat, pak žadatel provede její označení
dle obr. 12 a klikne na tlačítko „Vymazat“.

Obr. 12: Vymazání předvyplněné Žádosti o dotaci

Pokud žadatel žádnou Žádost o dotaci odstranit nechce, provede se prostřednictvím „Stáhnout soubor“
uložení jednotlivých Žádostí o dotaci (obr. 13). Každá Žádost o dotaci bude uložena do PC žadatele, kde ji
bude možné kompletně vyplnit.

Obr. 13: Uložení předvyplněné Žádosti o dotaci
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Formulář Žádosti o dotaci, který se ukládá do PC, zachycuje obr. 14.

Obr. 14: Formulář Žádosti o dotaci

Po zaškrtnutí políčka „11. Plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu“ se načtou všechny strany formuláře
Žádosti o dotaci. Ve formuláři se lze pohybovat po kliknutí na tlačítko „Menu“ (obr. 15). Tlačítko umožní
rychlejší přechod mezi sekcemi formuláře. Pomocí možnosti „Přechod na sekci stran“ se lze přepínat mezi
jednotlivými stranami formuláře. Žadatel si vybírá z nabídky: strany A, strany B, strany C, strany D, strany
E, strany F, strany G (zobrazeno na obr. 15).

Obr. 15: Vyplňování Žádosti o dotaci
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Po kliknutí na tlačítko „Menu“ je dostupná také „Kontrola vyplněných údajů“. Možnost je označena na obr.
16. Po spuštění „Kontroly vyplněných údajů“ proběhnou např. matematické kontroly nebo kontroly vyplnění
základních polí. Tlačítko „Kontrola vyplněných údajů“ doporučujeme používat průběžně během vyplňování
celé Žádosti o dotaci. Zejména pak po finálním vyplnění Žádosti o dotaci za účelem ověření, zda vyplněný
formulář neobsahuje chyby.
Prostřednictvím tlačítka „Menu“ je dále možné otevřít Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci
(zachyceno na obr. 16).

Obr. 16: Vyplňování Žádosti o dotaci
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B. Podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Po kompletním vyplnění Žádosti o dotaci příslušné operace/záměru (dle Instruktážního listu
pro vyplňování Žádosti o dotaci) žadatel odešle žádost prostřednictvím Portálu farmáře (u
operací 16.2., vč. povinných a nepovinných příloh). Podání je možné pouze v termínu pro příjem
žádostí.
V termínu pro příjem Žádostí o dotaci vyhlášeném Ministerstvem zemědělství, budou na Portálu
farmáře zpřístupněny kroky, které umožní podání Žádosti o dotaci.
Pokračovat v podání Žádosti o dotaci lze přes pole „Rozpracované žádosti“ a následné kliknutí na tlačítko
„Pokračovat v podání“ (obr. 17) nebo přes pole „Žádost o dotaci PRV“ a kliknutí na tlačítko „Pokračovat
v podání“ (obr. 18).

Obr. 17: Rozpracované žádosti
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Obr. 18: Podání Žádosti o dotaci

Poznámka:
Na Portálu farmáře jsou při předvyplňování Žádosti o dotaci nastaveny kontrolní mechanismy
podmínek vyplývající z Obecné části Pravidel pro žadatele: „za danou operaci/záměr v daném
kole příjmu žádostí bude možné odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele (neníli ve specifických podmínkách uvedeno jinak)“ – Portál farmáře nedovolí předvyplnit „další
Žádost“ na stejnou operaci/záměr, pokud již byla podána.
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Prostřednictvím pole „Procházet“ žadatel nahraje z PC kompletně vyplněnou Žádost o dotaci a pomocí pole
„Vyberte soubor“ nahraje fotodokumentaci aktuálního stavu místa realizace projektu, v případě,
že fotodokumentaci dokládá (příloha/přílohy v maximální velikosti 10 MB/soubor; podporovanými
formáty jsou: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, tiff) – v rámci operací 7. kola PRV se týká všech operací vyjma
1.1.1 Vzdělávací akce, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin, 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech. Fotodokumentace by měla
obsahovat pozemky a nemovitosti, kterých se předmět dotace bude týkat – týká se projektů, kde je
relevantní (např. rekonstrukce, nová výstavba, pořízení/umístění technologie, atd.). Důvodem pro
zaslání
fotodokumentace
je
skutečnost,
aby
SZIF
získal
lepší
představu
o
připravovaném/realizovaném
projektu
a
efektivnějším
způsobem
dokázal
v rámci
administrativních kontrol vyhodnotit a zkontrolovat údaje uvedené v Žádosti o dotaci případně
dalších přílohách.
Pozn.: Z důvodu zefektivnění práce s pdf formulářem Žádosti o dotaci bylo vkládání fotodokumentace z pdf

Obr. 19: Nahrání Žádosti o dotaci

Žádosti o dotaci vyjmuto. Nově umožňuje Portál fármáře vložení fotodokumentace jako přílohu při
samotném podání Žádosti o dotaci. Poté se vložená žádost včetně příloh uloží (tlačítko „uložit“) dle obr. 19.
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Pokud se po uložení souboru objeví chybové hlášky, jako na obr. 20, poté je nutné tyto chyby ve formuláři
Žádosti o dotaci opravit a opětovně nahrát formulář žádosti přes pole „Procházet“ a tlačítko „uložit“ (obr.
21). Například v případě, že nebude v pdf formuláři Žádosti o dotaci vyplněna kontaktní emailová adresa (viz první chybové hlášení na obrázku), nepůjde žádost prostřednictvím Portálu
farmáře podat.

Obr. 20: Nahrání Žádosti o dotaci obsahující chyby
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Obr. 21: Nahrání opravené Žádosti o dotaci

Po uložení formuláře žádosti, který neobsahuje chyby, se veškeré podbarvení změní na zelené. U operací
16.2. je nutné podat Žádost o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v termínu příjmu žádostí, dle
Pravidel. V tomto okamžiku je možné kliknout na pole „Pokračovat v podání“. Kliknutím na toto pole lze
pokračovat na stranu se souhrnnými informacemi k podání Žádosti o dotaci (obr. 22).
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Obr. 22: Bezchybný formulář Žádosti o dotaci po uložení
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V následujícím kroku (obr. 23) se žadateli zobrazí strana se souhrnnými informacemi týkající se podání
Žádosti o dotaci. Žadatel zaškrtne pole „Souhlasím s podobou žádosti a dalšími závazky. Potvrzuji, že jsem
oprávněn v rámci svého jedinečného přístupového oprávnění učinit podání žádosti a souvisejících
dokumentů“. Po zaškrtnutí se automaticky zpřístupní pole „Podat Žádost“, na které žadatel klikne.

Obr. 23: Žádost o dotaci – souhrn a podání

Po podání Žádosti o dotaci se žadateli zobrazí strana, kde pod odkazem „Stáhnout soubor“ je
odeslaná/podaná Žádost o dotaci. Dle obr. 24 si žadatel prostřednictvím „Stáhnout potvrzení“ stáhne
Potvrzení o přijetí Žádosti o dotaci. Ukázka vygenerovaného Potvrzení o přijetí, která je uvedena
na obr. 25, má pouze informativní charakter.
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Obr. 24: Žádost o dotaci – souhrn a podání

Obr. 25: Vygenerované potvrzení o přijetí

Tímto krokem byla úspěšně podána Žádost o dotaci. O jejím zaregistrování bude žadatel
informován na Portálu farmáře – sekce „Odeslané dokumenty ze SZIF“.
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Pozn.: Již odeslanou Žádost o dotaci včetně potvrzení o přijetí je možné nalézt v sekci „Nová podání“ →
„Žádosti PRV – projektová opatření“ → „Odeslané žádosti“, viz obr. 26.

Obr. 26: Odeslaná Žádost o dotaci
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Postup pro nastavení e-mailové komunikace za účelem
informování žadatele
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A. Přihlášení do Portálu farmáře.
Po kliknutí na záložku „PORTÁL FARMÁŘE“ se v hlavičce webových stánek SZIF zobrazí okno pro
přihlášení (viz obrázek). Žadatel vyplní uživatelské jméno a heslo do připravených textových polí
a klikne na tlačítko „Přihlášení“. Pokud Žadatel nemá přístup do PF (tzn. uživatelské jméno a
heslo) musí vyplnit „Žádost o přístup“ do Portálu farmáře podle pokynů uvedených v dokumentu
„Informace pro Žadatele“.
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B. Nastavení notifikačních e-mailů na Portálu farmáře
Na obrázcích níže je uveden postup nastavení „zasílání e-mailových zpráv žadateli" k zaslaným
dokumentům ze SZIF (výzvy k doplnění, výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, atd.) do
schránky Portálu farmáře k administraci konkrétních žádostí v rámci projektových opatření
PRV/OPR.
Dokumenty k administraci (výzvy k doplnění, výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, atd.)
konkrétní žádosti PRV/OPR jsou k dispozici v sekci „Nová podání“ – „Odeslané dokumenty ze
SZIF“ (viz obrázek níže).
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V případě, že žadatel na účtu Portálu farmáře nemá nastaveno zasílání e-mailových zpráv, je
zobrazeno následující upozornění.

Upozornění – v tomto případě nemá žadatel
na účtu Portálu farmáře nastaven email pro
zasílání informativních notifikací.

Pokud žadatel potřebuje do identifikačních údajů na Portálu farmáře přidat e-mailovou

adresu (na kterou mohou být zasílány informační
z administrace), postupuje následujícím způsobem:

e-maily

k dokumentům

5. Po vyplnění všech potřebných údajů je nutné
kliknout na tlačítko „Uložit“
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C. Výběr a aktivace zasílání notifikací a webových novinek
Pokud žadatel požaduje na „novou“ nebo stávající e-mailovou adresu (která již byla uvedena
v identifikačních údajích žadatele) zasílat informační e-maily, postupuje tímto způsobem:

Tento e-mail bude registrován pro odběr novinek
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Nyní je u zeleně prosvícených polí
aktivováno automatické zasílání
notifikačních emailů z PF

Nyní je u zeleně prosvícených polí
aktivováno automatické zasílání
novinek z webových stránek
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