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Postup pro vygenerování Formuláře pro stanovení minimální
a maximální hodnoty standardní produkce na podnik dle výrobního
zaměření (operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců)
z Portálu farmáře

V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Formuláře pro stanovení
minimální a maximální hodnoty standardní produkce na podnik dle výrobního zaměření
(dále jen „formulář“), který je podáván jako jedna z povinných příloh předkládaných po
podání Žádosti o dotaci dle kap. 8, písm. b, odst. 7 Specifických podmínek operace 6.1.1.
nejpozději do 35 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí.

Na Portálu farmáře (dále jen „PF“) je vytvořena v levém hlavním
menu v sekci „Žádost PRV – projektová opatření“ záložka
„Monitoring podnikatelského plánu/ projektu“.

Po rozkliknuti záložky Monitoring podnikatelského plánu/projektu žadatel vybere žádost
pro vygenerování formuláře a stiskne příslušné tlačítko s číslem žádosti.
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V dalším kroku žadatel překontroluje číslo vybrané žádosti a VYPLNÍ DATUM, které
odpovídá datu podání Žádosti o dotaci (dále jen „ŽoD)“.
Po stisku tlačítka „Generovat“ žadatel přejde do dalšího kroku, kde je žadateli vygenerován
předtisk formuláře.

Žadatel stáhne vygenerovaný soubor kliknutím na příslušný PDF soubor s popisem
„Stáhnout soubor“.
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Po kliknutí na tento odkaz se objeví dialogové okno, zda chce žadatel soubor otevřít či
uložit v počítači. Kliknutím na tlačítko „Uložit“ dojde k uložení souboru do počítače.
Žadatel vyplní formulář dle Instruktážního listu, který nalezne po kliknutí na tlačítko
„Instruktážní list“ v záhlaví formuláře.
Nahrání formuláře přes PF bude možné až po doporučení projektů v termínu pro
dokládání příloh předkládaných po podání Žádosti o dotaci, tj. od 14. do 27. 6.
2016.
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