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Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 
 

v Operaci 19.2.1 
 

V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 
a následné podání prostřednictvím Portálu Farmáře. 
 
 
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 (obrázek 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. 
 

 
 
 Obrázek 1: www.szif.cz 
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Po zobrazení webové stránky Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF) se 
žadatel přihlásí do PF prostřednictvím tlačítka „PORTÁL FARMÁŘE“. Tlačítko je zvýrazněno na 
obrázku 2. 

 
Obrázek 2: www.szif.cz 

 
Po kliknutí na záložku „PORTÁL FARMÁŘE“ se v hlavičce webových stánek SZIF zobrazí okno pro 
přihlášení (obrázek 3). 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“ (zobrazeno barevně ve spodní části na obrázku 3). 
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Obrázek 3: Přihlášení do PF 

Po přihlášení se načte úvodní strana PF (obrázek 4). Pro vygenerování Žádosti o dotaci žadatel 
klikne na záložku „Žádost o dotaci přes MAS“. Vyznačeno na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Úvodní strana PF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po kliknutí na „Žádost o dotaci přes MAS“ se zobrazí aktuální vyhlášené výzvy MAS. Žadatel klikne 
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na tlačítko MAS, přes kterou chce žádat o dotaci (obrázek 5).  

 
          Obrázek 5: Výběr MAS/výzvy 
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Další krok je tvořen třemi částmi („Identifikační a kontaktní údaje žadatele“, „Výběr Fiche“, 
„Název projektu“), Vyznačeno na obrázku 6. 
 
V první části jsou automaticky předvyplněná pole „Jméno a příjmení žadatele/Název organizace“ 
a „Adresa sídla/trv. bydliště“. Ostatní údajů vyplní žadatel („Adresa pro doručování“, „Bankovní 
spojení“, „Telefon“, „Fax/Telefon 2“,„E-mail“, atd.), u kterých má žadatel možnost vybrat z více 
variant uložených na PF. 
 
Ve druhé části se zobrazí pole, kde si žadatel vybere z fichí vyhlášených v této výzvě.  
 
Ve třetí části žadatel vyplní název projektu. Následně klikne na tlačítko „Generovat žádost“.  
 

 

Obrázek 6: Generování Žádosti o dotaci 
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Po vygenerování Žádosti (stav generování 100%) si žadatel uloží žádost do PC přes proklik 
„Stáhnout soubor“, v PC ji bude možné kompletně vyplnit. Vyznačeno vpravo na obrázku 7. 
 
Pokud si žadatel chce prohlédnout seznam všech vygenerovaných předtisků Žádostí o dotaci, 
klikne na tlačítko „Zpět“. Vyznačeno vlevo na obrázku 7. 
 

 
Obrázek 7: Uložení Žádosti od dotaci do počítače žadatele  
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Jestliže je třeba některou z vygenerovaných Žádostí o dotaci vymazat, pak žadatel provede její 
označení dle obrázku 12 a stiskne tlačítko „Vymazat“. 
 

 
Obrázek 8: Vymazání předvyplněné Žádosti o dotaci 
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Formulář Žádosti o dotaci, který se ukládá do PC, zachycuje obrázek 9. 

 
 Obrázek 9: Formulář Žádosti o dotaci 

 
Ve formuláři Žádosti o dotaci se lze pohybovat po kliknutí na tlačítko „Menu“. 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 E, strany F, strany G, strany H (zobrazeno na obrázku 10).  
Po zobrazení všech stran formuláře je nutné vyplnit pole 13. „Plátce DPH ve vztahu k aktivitám 
k projektu“.  
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 Obrázek 10: Vyplňování Žádosti o dotaci 
Po kliknutí na tlačítko „Menu“ je dostupná také „Kontrola vyplněných údajů“. Možnost je označena 
na obrázku 11. 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. 
 

 
Obrázek 11: Vyplňování Žádosti o dotaci 

 
Kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně příloh žadatel podá na MAS v elektronické 
podobě v termínu stanoveném výzvou MAS. 
 
Po administrativní kontrole MAS a výběru projektů místní akční skupina formulář Žádosti o dotaci 
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elektronicky podepíše, tím ho uzamkne pro další úpravy. Přiložené přílohy MAS verifikuje. 
Následně Žádost o dotaci a přílohy předá žadateli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 
 
Patnáct kalendářních dní před Finálním termínem registrace na RO SZIF, který je uveden 
ve výzvě MAS, bude na Portálu farmáře zpřístupněno podání Žádosti o dotaci.  
 
Pokračovat lze přes pole „Pokračovat v podání s elektronickým podpisem“ (obrázek 11). 
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 Obrázek 11: Pokračovat v podání s elektronickým podpisem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V následujícím kroku (obrázek 12) žadatel přes pole „Procházet“ nahraje z PC elektronicky 
podepsanou Žádost o dotaci.  
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Obrázek 12: Nahrání Žádosti o dotaci  
 
 
 
 
Po vložení Žádosti o dotaci vloží verifikované přílohy v elektronické podobě. (obrázek 13) Přílohy 
jsou rozděleny na Obecné přílohy, Specifické přílohy a Nepovinné přílohy. Specifické přílohy se 
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zobrazí s ohledem na jednotlivé fiche/články. 
 
Upozorňujeme žadatele, že podání a nahrání příloh je časově náročné a závislé na rychlosti a 
stabilitě internetového připojení. Doporučujeme nahrání a odeslání příloh realizovat s časovou 
rezervou. 
Pro práci v prostředí Portálu farmáře doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet Explorer 
verzi 10 a vyšší. 
 
Žadatel vloží přílohy kliknutím na tlačítko „Vyberte soubor …“ u názvu konkrétní přílohy a vyplní 
popis (např. výstižný název) dokumentu. Pokud žadatel potřebuje vložit více souborů k jedné 
příloze, klikne znovu na tlačítko „Vyberte soubor“. 
 
 
V případě, že žadatel např. z důvodu velkého rozsahu přílohy nevyužije možnost doložit přílohu v 
elektronické podobě, může ji předložit v podobě listinné. Na Portálu farmáře pak klikne na políčko 
„příloha v listinné podobě“ a vyplní popis přílohy.  
 

 
Obrázek 13: Nahrávání příloh z PC žadatele a popis dokumentu 

 
 
 
 
 
 
 
Po vložení Žádosti o dotaci a všech příloh, žadatel klikne na „uložit“ následně na „Pokračovat 
v podání“ (obrázek 14). 
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Obrázek 14: Uložení a pokračování v podání 

Na další straně se žadateli objeví souhrn informací (obrázek 15), to znamená seznam všech 
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nahraných dokumentů. V tomto kroku se buď žadatel vrátí zpět pro opětovné nahrání (tlačítko 
„Zpět“), nebo má možnost některé přílohy smazat (tlačítko „Smazat označené přílohy“). 
 

 
Obrázek 15: Souhrn informací 
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Na následující straně žadatel zaškrtne „Souhlasím s podobou žádosti a dalšími závazky“ (obrázek 
16) a tím se mu zaktivní tlačítko „Podat“ (obrázek 17).  
 

 
Obrázek 16: Souhrn informací 
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 Obrázek 17: Udělení souhlasu a podání žádosti 

 
Po odkliknutí políčka „Podat žádost“ probíhá inicializace dokumentů a žádost je podána.  
Po tomto kroku již není možné provádět žádné změny či úpravy. 
 
Po podání Žádosti o dotaci se žadateli zobrazí strana, kde je pod odkazem „Stáhnout soubor“ 
odeslaná/podaná Žádost o dotaci. Dle obrázku 18 si žadatel prostřednictvím „Stáhnout potvrzení“ 
stáhne Potvrzení o přijetí Žádosti o dotaci (ukázka vygenerovaného Potvrzení o přijetí, která je 
uvedena na obrázku 19, má pouze informativní charakter).  
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Obrázek 18: Odeslané žádosti a stahování potvrzení o přijetí 
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Obrázek 19: vygenerované Potvrzení o přijetí (testovací verze) 
 
Tímto krokem byla úspěšně podána Žádost o dotaci včetně příloh. O zaregistrování 
Žádosti o dotaci bude žadatel informován na Portálu farmáře – sekce „Odeslané 
dokumenty ze SZIF“. 
 
Po kliknutí na pole „Odeslané žádosti“ (obrázek 18 vlevo dole) si žadatel může rozkliknout příslušný 
projekt (obrázek 20) a následně se mu zobrazí strana se seznamem všech nahraných příloh 
(obrázek 21). 

 
Obrázek 20: Odeslané žádosti 
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Obrázek 21: Souhrn příloh (informativní charakter) 
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