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

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE
K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Tato příručka je určena pro subjekty žádající o podporu na dotační program 13. Podpora
zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského
průmyslu. Příručka popisuje jednotlivé kroky, které je nezbytné učinit pro podání žádosti o
dotaci. Popsané postupy a použité obrázky jsou pouze informativní.
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1. Příprava a podání průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF
Po přihlášení na Portál farmáře (dále jen „PF“) žadatel, před samotným podáním žádosti,
doloží průřezové povinné přílohy. U DP 13. je nutno přiložit prohlášení o kategorii podniku a
finanční zdraví.

1.1. Prohlášení o kategorii podniku
Postup doložení je popsán v metodickém postupu Zjednodušený postup pro doložení průřezové
přílohy přes Portál farmáře SZIF – Prohlášení o kategorii podniku, který je k dispozici na níže
označeném odkaze.

Nový žadatel, který ještě nikdy přes Portál farmáře na SZIF prohlášení nedoložil, postupuje přes
portálem nabídnutý odkaz „NOVÉ PODÁNÍ“. V případě, že žadatel již na SZIF prohlášení přes
Portál farmáře v minulosti dokládal, předloží aktualizované prohlášení pouze v případě, že
od té doby uzavřel další účetní období nebo pokud u něj došlo ke změně v majetkové struktuře.
Na Portále farmáře se mu nabídne automaticky odkaz na aktualizaci prohlášení.
Návod k vyplnění formuláře Příkladový manuál pro vyplnění Prohlášení o kategorii podniku je
k dispozici na níže označeném odkaze a doporučujeme žadateli, který si prvně podává toto
prohlášení, se s danou problematikou nejdříve seznámit.
Příručka k podání žádosti o dotaci k DP 13.
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1.2. Finanční zdraví
Postup doložení je popsán v podrobném nebo zjednodušeném metodickém postupu pro doložení
příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře, který je k dispozici na níže
označeném odkaze.
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2. Založení žádosti o dotaci
Přes Nová podání -> Žádost o zemědělské národní dotace může žadatel podat žádost.

Zobrazí se nabídka výběru dotačních programů, na které lze v současné době podat žádost o
dotaci. Žadatel si z nabídky vybere dotační program 13.

Na další stránce vyplní identifikační údaje. Povinnou položkou je Bankovní spojení, na které bude
žadateli odeslána podpora. Následně stiskne tlačítko Generovat předtisk.

Dojde k vytvoření žádosti. Pro další zpracování žadatel stiskne tlačítko Pokračovat.

Příručka k podání žádosti o dotaci k DP 13.
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2.1. Zobrazení a vyplnění PDF formuláře žádosti o dotaci
V poli Žádost nabídne modře podbarvený odkaz Žádost o zemědělské národní dotace 2023, na
který žadatel klikne a uloží PDF soubor do svého PC. Až poté začne žadatel formulář v PDF
vyplňovat!

Žadatel vyplní všechna editovatelná pole. Ke správnému vyplnění si otevře instruktážní list Menu
-> Otevřít instruktážní list, který popisuje konkrétní pole formuláře k vyplnění.

Po uložení vyplněných údajů může žadatel provést kontrolu správnosti vyplněných údajů
stisknutím pole Menu/Kontrola vyplněných údajů.

Pokud kontrola vyplněných údajů nevyhledala nedostatky a žádost o dotaci je vyplněna v
pořádku, žadatel si tento soubor opět uloží do svého PC a pomocí tlačítka Nahrát soubor nahraje
žádost o dotaci ze svého PC do Portálu farmáře a stiskne uložit.

Příručka k podání žádosti o dotaci k DP 13.
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2.2. Přílohy k žádosti o dotaci
Povinné přílohy týkající se prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a
středních podniků a formulář pro kontrolu finančního zdraví žadatel doložil již přes průřezové
přílohy, viz kapitola 1.
Dále mezi povinné přílohy patří:
-

Písemné doklady, informace a postupy používané při hodnocení a schvalování investic
příslušným orgánem žadatele nebo vnitřní dokumenty, kterými se řídí.
Potvrzení příslušného dozorového orgánu (SVS, SZPI, ÚKZÚZ), že žadatel splňuje
minimální standardy uvedené v bodě 11 Minimální standardy, ne starší 3 měsíců k datu
podání žádosti.

Přílohy žadatel nahraje pomocí kliknutí na Nahrát soubor.

Dále pokud se na žadatele vztahuje, je také nutno doložit:
-

-

Nájemní/pachtovní smlouva prokazující oprávnění k užívání nemovitosti/pozemku od
data podání žádosti po dobu následujících 7 let v případě, že projekt bude realizován v
pronajatém/na propachtovaném nemovitosti/pozemku.
Písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí/pozemků, vztahujících se k projektu, s
realizací projektu, bude-li projekt realizován v pronajatém/na propachtovaném
objektu/pozemku, ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti

V případě potřeby lze pod výběrem „Další přílohy“ vložit i další nepovinné přílohy, např. doklady,
z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené ve formuláři žádosti.

Příručka k podání žádosti o dotaci k DP 13.
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3. Podání žádosti o dotaci
Žadatel pokračuje klikem na pole Pokračovat v podání.

Následně se zobrazí okno s upozorněním, kde žadatel klikne na tlačítko Rozumím.

Dále žadatel zaškrtne souhlas s podobou žádosti a dalšími závazky a klikne na pole Podat žádost.

Na závěr se zobrazí název dotace s přiděleným číslem jednacím, datem a informací, že žádost o
dotaci byla úspěšně založena.
Tímto je proces podání žádosti o dotaci ukončen.
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4. Změna žádosti
Žadatel podává změnu žádosti na základě doručené výzvy nebo z vlastní vůle. Postup je v obou
případech stejný. Na portálu na kartě Nová podání stiskne dlaždici Změna žádosti o zemědělské
národní dotace.

Následně si v Přípravě změnových žádostí vybere žádost, ke které chce podat změnu.

Dojde k vytvoření změny žádosti, která se uloží do rozpracovaných žádostí. Přes tlačítko
Pokračovat se žadatel dostane do prostředí pro podání žádosti/změny.

Nyní žadatel změní požadované údaje a postupuju dle standartního postupu jak k podání žádosti,
viz výše.

Příručka k podání žádosti o dotaci k DP 13.

8z8

