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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE
NÁRODNÍ DOTACE

K

PODÁNÍ

ŽÁDOSTI

O

ZEMĚDĚLSKÉ

10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe:
10.E.a. Podpora České technologické platformy pro potraviny
10.E.c.

Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství

10.E.d. Podpora České technologické platformy rostlinných biotechnologií (Rostliny pro
budoucnost)
10.E.e. Podpora České technologické platformy pro zemědělství
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1 Úvod
Tato příručka představuje návod pro žadatele k podání žádosti o Zemědělské národní dotace na
Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF“). Popsané a použité obrázky jsou ilustrativní.
PF poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech
a umožňuje tak využívat různé služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout
podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze
registrovaní uživatelé.

2 Založení žádosti o dotaci
Po přihlášení do Portálu Farmáře (dále jen PF) vybere žadatel na úvodní obrazovce pole Národní
dotace a klikne na něj.

Zobrazí se nabídka, ve které žadatel klikne na pole Žádosti o zemědělské národní dotace.

Zobrazí se nabídka výběru dotačních programů, na které lze v současné době podat žádost
o dotaci. Žadatel vybere požadovaný dotační program a klikne na něj.
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Žadatel vybere například pole 10.E.a. Podpora České technologické platformy pro potraviny
(nebo jiný dotační program).

Zobrazí se Identifikační a kontaktní údaje žadatele. Žadatel vyplní pomocí rozkliknuti polí
požadované identifikační a kontaktní údaje a následně klikne na políčko Generovat předtisk.
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Zobrazí se stav průběhu zpracování žádosti o dotaci.

Kliknutím na pole Méně zpráv lze tyto informace skrýt.

Žadatel pokračuje kliknutím na pole Pokračovat v podání.
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Zobrazí se následující nabídka.

Žadateli se kliknutím na odkaz „Žádost o zemědělské národní dotace 2020“ zobrazí PDF soubor
žádosti, který si uloží do svého PC a žádost vyplní.
Lze vybrat variantu „otevřít“ soubor a po vyplnění uložit žádost do svého PC nebo „uložit“ soubor,
tedy nejprve uložit žádost do svého PC a následně vyplnit.

3 Zobrazení a vyplnění PDF souboru žádosti o dotaci
První strana formuláře žádosti o dotaci s informacemi o žadateli je předvyplněná. Lze zde pouze
v případě potřeby upravit informaci, zda žadatel je/není plátcem DPH.
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Na druhé straně žádosti o dotaci je obsaženo prohlášení a závazek žadatele, které žadatel
stvrzuje podáním žádosti.

Třetí strana žádosti o dotaci obsahuje předvyplněný je údaj, o kterou žádost v pořadí se jedná.
U prvního termínu podání žádosti o dotaci žadatel musí vyplnit tabulku Předpokládaný
požadavek na dotaci (u dalších termínů pro podání žádosti o dotaci se tato tabulka již
nezobrazuje).
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Žadatel vyplní pole ve sloupci Předpokládaný požadavek na dotaci v celých Kč u jednotlivých
předmětů dotace, tak aby dodržel požadované stanovené procentuální limity stanovené
u jednotlivých předmětů dotace a limit celkové možné maximální výše podpory na žadatele.

4 Kontrola správnosti vyplnění údajů a nahrání žádosti o dotaci na Portál farmáře SZIF
Žadatel může provést kontrolu správnosti vyplněných údajů stisknutím pole Menu.

Pokud žadatel vyplnil veškeré údaje v pořádku, zobrazí se hláška „Kontrola proběhla v pořádku“.

Pokud některé údaje v žádosti o dotaci žadatel nevyplnil, nebo vyplnil chybně, zobrazí se hláška
„formulář není správně vyplněn“.
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Žadatel si může zobrazit chyby v žádosti buď zvolením pole „Všechny najednou“:

nebo „Po jedné“:

Pokud je žádost o dotaci vyplněna v pořádku, žadatel žádost o dotaci uloží do svého PC a následně
nahraje pomocí pole Nahrát soubor do své elektronické žádosti na Portálu farmáře SZIF.
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5 Vložení příloh k žádosti o dotaci
Dále žadatel vloží kliknutím na pole Nahrát soubor veškeré povinné přílohy k žádosti o dotaci
a napíše název vložené přílohy (pojmenuje ji, například Stanovy žadatele).
V případě potřeby lze pod výběrem „Další přílohy“ vložit i další nepovinné přílohy.
Povinné přílohy k první žádosti o dotaci pro jednotlivé podprogramy:
10.E.a. Podpora České technologické platformy pro potravin
 Stanovy žadatele
 Stanovy České technologické platformy pro potraviny
10.E.c. Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství
 Stanovy žadatele (zakládací smlouva)
 Stanovy České technologické platformy pro ekologické zemědělství
10.E.d. Podpora České technologické platformy rostlinných biotechnologií (Rostliny pro budoucnost)
 Stanovy žadatele
 Doklad o registraci podnikání (Rozhodnutí krajského úřadu o zápisu platformy do registru
zájmového sdružení právnických osob)
 Seznam řádných i přidružených členů České technologické platformy rostlinných
biotechnologií
 Plán činnosti platformy obsahující popis přínosu činností platformy vzhledem k cílům
platformy a zdůvodnění přínosu činností platformy pro naplnění účelu podpory
10.E.e. Podpora České technologické platformy pro zemědělství
 Stanovy žadatele
 Stanovy technologické platformy, ze kterých je patrná úloha žadatele v technologické
platformě
 Plán činnosti České technologické platformy pro zemědělství
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Například:

Po vložení veškerých povinných příloh žádosti o dotaci žadatel žádost o dotaci kliknutím na pole
uložit uloží.

Zobrazí se průběh ukládání žádosti o dotaci a následně se status změní z „Nezpracováno“
na „Připraveno k podání“.

6 Podání žádosti o dotaci
Žadatel pokračuje klikem na pole Pokračovat v podání.

Dále žadatel zaškrtne políčko souhlasu s podobou žádosti a dalšími závazky a klikne na pole
Podat žádost.
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Zobrazí se průběh zpracování žádosti o dotaci. Na závěr se zobrazí Název dotace s přiděleným
číslem jednacím, datem a informace, že žádost o dotaci byla úspěšně založena.

Po kliknutí na symbol šipky u sloupce Akce a následně na Žádost o zemědělská národní dotace
2021 lze otevřít / uložit PDF formulář s žádostí o dotaci.

Po kliknutí na symbol lupy u sloupce Akce se zobrazí následující přehled.

Zde je možné zobrazit si vloženou žádost o dotaci, přílohy žádosti o dotaci a potvrzení o přijetí
žádosti o dotaci (kliknutím na jednotlivé soubory). Proces podání žádosti o dotaci pro rok 2021
je ukončen.
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Při kliknutí na pole Potvrzení se zobrazí potvrzení o přijetí žádosti o dotaci.

7 Podání žádosti o dotaci na 2., 3., 4. čtvrtletí (DP 10.E.a., 10.E.d.)
Pro podání žádosti na 2., 3. nebo 4. čtvrtletí žadatel klikne na Nová podání > Žádosti
o zemědělské národní dotace.

Žadatel vybere žádost s příznakem Q2 (Q3/Q4). Na výběr jsou pouze ty žádosti, které lze
v daném termínu podat.
Po výběru žádosti žadatel na následující stránce vybere bankovní spojení, popř. jiné údaje
a klikne na Generovat předtisk a pokračuje k podání formuláře.
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Zde žadatel otevře formulář „Žádost o zemědělské národní dotace“. Ve formuláři žadatel nic
nevyplňuje, ani se nevkládají přílohy.

Vygenerovaný formulář žadatel uloží, pokračuje v podání, odsouhlasí podobu žádosti a žádost
podá. Je vygenerováno číslo jednací, žadatel si může stáhnout „Potvrzení o přijetí“.
Žadatel takto postupuje při všech čtvrtletních podání žádosti.

8 Podání žádosti o dotaci na 2. pololetí (DP 10.E.c., 10.E.e.)
Pro podání žádosti na 2. pololetí žadatel klikne na Nová podání > Žádosti o zemědělské národní
dotace.
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Žadatel vybere žádost s příznakem 2. pololetí. Na výběr jsou pouze ty žádosti, které lze v daném
termínu podat.
Po výběru žádosti žadatel na následující stránce vybere bankovní spojení, popř. jiné údaje
a klikne na Generovat předtisk a pokračuje k podání formuláře.

Zde žadatel otevře formulář „Žádost o zemědělské národní dotace“. Ve formuláři žadatel nic
nevyplňuje, ani se nevkládají přílohy.

Vygenerovaný formulář žadatel uloží, pokračuje v podání, odsouhlasí podobu žádosti a žádost
podá. Je vygenerováno číslo jednací, žadatel si může stáhnout „Potvrzení o přijetí“.

Zpracováno dne:5.2.2021
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