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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE

K APLIKACI PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ
A K PODÁNÍ DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI

Pro dotační program 9.F.m. Demonstrační farmy
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1. Úvod
Tato příručka představuje návod pro žadatele k vyplnění Aplikace pro přípravu daňových
a účetních dokladů (dále jen „ADÚD“) a k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci na rok
2021 pro Dotační program 9.F.m. Demonstrační farmy pomocí aplikace na Portálu
farmáře SZIF (dále jen „PF“). Popsané a použité obrázky jsou pouze informativní.
Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci pro DP 9.F.m. pro rok 2022 začíná
1.10.2022 a končí 15.11.2022.
Doklady prokazující nárok na dotaci musí být podány po ukončení realizace předmětu dotace.
Na stránky PF se žadatel dostane přes internetové stránky www.szif.cz, kde v pravém horním
rohu se nachází žluté pole „PORTÁL FARMÁŘE“.

Pro přihlášení se žadateli zobrazí níže uvedené okno. Žadatel zadá své přihlašovací údaje
a stiskne tlačítko Přihlásit:
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2. Doklady prokazující nárok na dotaci – povinné přílohy
Konečným příjemcem podpory, tedy účastníkem demonstračních akcí, musí být fyzická osoba
podnikající v zemědělské prvovýrobě nebo zástupce právnické osoby podnikající
v zemědělské prvovýrobě. Tato fyzická nebo právnická osoba musí být uvedena
v Evidenci zemědělského podnikatele (EZP). Žadatel si může tuto informaci ověřit zde:
https://eagri.cz/public/app/SZR/EZP.
Pro přiznání dotace musí žadatel doložit v řádné podobě doklady prokazující nárok na dotaci
(dle čl. 9 a čl. 10 dotačního programu části B Zásad). K jednotlivým předmětům dotace, které
žadatel požaduje proplatit, musí přiložit tyto povinné přílohy:
1) 9.F.m.1. – Příprava demonstračních ploch – zde žádné povinné přílohy nejsou,
podpora je však vyplacena pouze na přípravu a údržbu plochy, která je provedena
v přímé souvislosti s realizací demonstrační akce.
2) 9.F.m.2. – Den otevřených dveří – povinnou přílohou ke každému dni otevřených dveří
je prezenční listina (formulář SZIF). Na prezenční listině musí být uvedeno minimálně
10 zemědělců nebo zástupců různých zemědělských subjektů. U všech subjektů bude
uvedeno jméno a příjmení, název zemědělského podnikatele, IČO a podpis účastníka.
Na prezenční listině bude rovněž uvedeno místo, téma akce, datum a čas konané akce.
Další povinnou přílohou je pozvánka (formulář SZIF), kterou měl zaslat žadatel
na SZIF minimálně 7 dní před konanou akcí prostřednictvím číselníku na PF. K podání
dokladů se již znovu pozvánka nezasílá. V případě, že nebude pozvánka zaslána
v požadovaném termínu, bude dotace na akci krácena na 80% původní výše.
Název/téma akce, termín a místo uvedené na pozvánce by se mělo shodovat
s údaji uvedenými na prezenční listině.
Proplaceny budou pouze ty akce, které měl žadatel nadefinovány v číselníku
na PF a byly uvedeny v žádosti o dotaci.
3) 9.F.m.3. – Demonstrační akce individuální – povinnou přílohou je zde deník
konzultací (formulář SZIF). V deníku konzultací bude uvedeno vždy datum, forma
konzultace (telefon, email, osobně), název zemědělského subjektu, jméno a příjmení
osoby, které byla konzultace poskytnuta, IČO a téma konzultace.
4) 9.F.m.4. – Demonstrační akce skupinová - povinnou přílohou ke každé demonstrační
akci skupinové je prezenční listina (formulář SZIF). Na prezenční listině musí být
uvedeny minimálně 3 zemědělci nebo zástupci různých zemědělských subjektů. U všech
subjektů bude uvedeno jméno a příjmení, název zemědělského podnikatele, IČO a podpis
účastníka. Na prezenční listině bude rovněž uvedeno místo, téma akce, datum a čas
konané akce.
Další povinnou přílohou je pozvánka (formulář SZIF), kterou měl zaslat žadatel
na SZIF minimálně 7 dní před konanou akcí prostřednictvím číselníku na PF. K podání
dokladů se již znovu pozvánka nezasílá. Pokud se jednalo o akci, která byla zorganizována
operativně dle čl. 5, písm. e) dotačního programu části B Zásad je možné oznamovací
lhůtu zkrátit. V případě, že nebude pozvánka zaslána v požadovaném termínu, bude
dotace na akci krácena na 80% původní výše.
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Název/téma akce, termín a místo uvedené na pozvánce by se mělo shodovat
s údaji uvedenými na prezenční listině.
Proplaceny budou pouze ty akce, které měl žadatel nadefinovány v číselníku
na PF a byly uvedeny v žádosti o dotaci.
5) 9.F.m.5. – Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří
a skupinových akcí – zde jsou povinnými přílohami faktury, výpisy z účtu, případně
doklady prokazující mzdové náklady (pracovní smlouvy, smlouvy o DPP a DPČ, výkazy
práce, mzdové lístky, výpisy z účtu o odeslaných mzdách a odeslaných soc. a zdrav.
pojištění atd.).
Z dokladů musí být zřejmé, že se jedná o služby výzkumných pracovníků.
Z dokladů o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé,
že bankovní účet je ve vlastnictví žadatele (výpis z bankovního účtu).
Z dokladů o úhradě uskutečněné v hotovosti musí být zřejmé, že úhradu provedl žadatel
(příjmový/výdajový doklad).
Pro tento dotační podprogram žadatel vše vyplní a přílohy doloží přes Aplikaci
pro přípravu daňových a účetních dokladů (viz kapitola 3).
6) 9.F.m.6. – Informační materiály a propagace
Typy informačních materiálů a propagace:
- Letáky na demonstrační akce
- Informační a propagační tiskoviny
- Články v tisku
- Inzeráty
- Propagační předměty
- Propagační video na webu
- TV zemědělec
- apod.
Žadatel doloží minimálně dva různé typy informačních materiálů, kterými byly
prezentovány aktivity demonstrační farmy. Propagační materiály by měly obsahovat
zmínku, že se jedná o dotační program 9.F.m. Demonstrační farmy, který je podporován
Ministerstvem zemědělství. V rámci těchto materiálů může žadatel využít i logo MZe,
které
je
dostupné
ke
stažení
na
eAgri
(stránkách
MZe)
zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/loga-ke-stazeni/.
Pokud žadatel doloží pouze jeden nebo žádný typ informačních materiálů, dotace
na předmět 9.F.m.6. nebude vyplacena.
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3. Vyplňování Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů
Pokud si žadatel v rámci DP 9.F.m. uplatňuje náklady na předmět dotace 9.F.m.5 Služby
výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří a skupinových akcí musí
před samotným vyplněním formuláře pro podání dokladů nejprve vyplnit a vložit přílohy
dokladů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů (dále jen „ADÚD“).
V případě, že žadatel si nebude uplatňovat náklady na předmět dotace 9.F.m.5, přejde na PF
rovnou k založení dokladů prokazujících nárok na dotaci (viz kapitola 4).

3.1 Vložení daňových a účetních dokladů
Po úspěšném přihlášení na PF se žadateli zobrazí úvodní stránka. Zde jsou umístěny informace
pro žadatele, rozpracovaná podání a také schránka s odeslanými dokumenty ze SZIFu.
Pro zadání daňových a účetních dokladů je nutné, aby žadatel kliknul v horním pravém rohu
obrazovky na text Nová podání.

Žadatel pokračuje kliknutím na pole Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů:

Žadatel si vybere aplikaci pro rok 2022:

Po stisknutí daného dlaždice se žadateli zobrazí níže uvedené informativní hlášení a výběr
dotačních programů pro rok 2022. Žadatel klikne na šedé pole s názvem dotačního programu
9.F.m. Demonstrační farmy.
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Po výběru programu se zobrazí již samotná Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů:

Kliknutím na pole + Přidat nový v pravém dolním rohu se zpřístupní formulář k vyplnění.

Žadatel primárně vyplní tato pole v tomto pořadí: (1) Dotační program (většinou je již
předdefinován), (2) Náklad související s ekon./neekon. činností a (3) Typ dokladu. Následně
vyplní všechna bíle podbarvená editovatelná pole. Editovatelná (bílá) pole se mění
podle typu dokladu. Jen tento způsob zadání umožní správné zadání dokladu.

Popis jednotlivých polí:

1 Dotační program – Toto pole by se mělo dotahovat automaticky, pokud se pole nedotahuje
automaticky, žadatel zde vybere relevantní DP, pro který má podanou žádost o dotaci (9.F.m.Demonstrační farmy).
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2 Náklad související s ekon./neekon. činností – Žadatel určí, zda plnění na předkládaném
dokladu je náklad související s ekonomickou činností nebo náklad související s neekonomickou
činností. Toto slouží pro identifikaci na jakou max. částku z dokladu má žadatel nárok dle čl. 2,
odst. k), části A Zásad.

3 Typ dokladu – Žadatel vybere odpovídající typ dokladu z nabízeného číselníku. U 9.F.m.5
může žadatel vybírat pouze mezi fakturou (od neplátce/plátce DPH) a mzdovým
dokladem.

V případě, že žadatel vybere typ dokladu mzdový, bude pokračovat dle podkapitoly 3.2:
4 Číslo dokladu – Žadatel zadá celé číslo faktury. Každý doklad může být zadán pouze jednou.
V případě duplicity (ve vazbě na číslo a vybraný typ dokladu) nebude povoleno zadání tohoto
dokladu a žadatel bude informován, že tento doklad je již v tabulce uveden.

5 IČO odběratele (žadatele/partnera) – V poli je automaticky vyplněno IČO žadatele, pokud není,
doplní jej žadatel sám. Číslo musí být zadáno včetně všech 0 před samotným číslem, tak aby
bylo osmimístné.
6 IČO dodavatele – Žadatel vyplní IČO dodavatele (dle předložené faktury). Číslo musí být
zadáno včetně všech 0 před samotným číslem, tak aby bylo osmimístné.
7 DUZP - Datum zdanitelného plnění – Žadatel vyplní pouze u faktury, kterou vystavil plátce
DPH.
8 Datum vystavení – Žadatel vyplní datum vystavení faktury.
9 Celková částka dokladu bez DPH – Žadatel uvede celkovou částku z faktury bez DPH.
10 Celková částka s DPH/vnitropodnikového dokladu – Žadatel uvede celkovou částku z faktury
včetně DPH.
11 Datum úhrady – Žadatel vyplní datum úhrady dle přiloženého výpisu z účtu.
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Po vyplnění horní části menu v ADÚD, je třeba vyplnit i spodní část: Podprogramy/Úkony
Pro vyplnění této části je třeba kliknout dole na stránce na pole + Přidat řádek:

Po kliknutí na pole + Přidat řádek se zobrazí řádek pro doplnění všech údajů:

Popis jednotlivých sloupců:
Číslo řádku – Pro lepší orientaci jsou řádky (po uložení) automaticky číslovány.
Podprogram – Podprogram 9.F.m.5.se již dále nedělí, proto ve výběru je pouze jedna položka:
9.F.m.5 Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří a skupinových akcí.

Úkon – Podprogram 9.F.m.5.se již dále nedělí, proto ve výběru je pouze jedna položka:
001 – Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří a skupinových akcí.

Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH (Kč) – pole bude buď bílé
editovatelné, nebo šedé needitovatelné. Záleží, o jaký typ dokladu jde (faktura s DPH/bez DPH)
a o jaký typ nákladu (ekonomický/neekonomický).
Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH/vnitropodnikového dokladu (Kč) – pole
bude buď bílé editovatelné, nebo šedé needitovatelné. Záleží, o jaký typ dokladu jde (faktura
s DPH/bez DPH) a o jaký typ nákladu (ekonomický/neekonomický).

Žadatel zde vyplní výši částky z faktury, o kterou žádá. Částka může být rovna nebo nižší, než
je uvedeno na faktuře.
Aplikace automaticky hlídá, aby částka uvedená v dolním menu, byla rovna nebo menší než je
částka uvedená v horním menu. Kontrola probíhá v okamžiku, kdy žadatel stiskne tlačítko Uložit.
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Po uložení se zobrazí ve spodní části obrazovky pole pro vkládání příloh. Vkládá se faktura
a výpis z účtu přes pole Přílohy.

Nyní žadatel vloží fakturu a příslušný výpis z účtu k zapsanému dokladu. Je možné vložit i více
souborů k oběma položkám. Vložení dokladu žadatel provede kliknutím na pole Nahrát soubor.
Žadatel vybere soubor ze svého počítače a zvolí tlačítko Otevřít. Doklad je tímto nahrán
do aplikace. Velikost jedné nahrané přílohy může být max. 10 MB. Po vložení vše uloží přes
tlačítko Uložit.

V případě, že žadatel bude chtít nahraný doklad odstranit, postačí, když klikne na ikonu
checkboxu. Po zaškrtnutí checkboxu u požadovaného řádku a kliknutí na pole Smazat označené
přílohy se zadaný doklad ze seznamu odstraní. Následně opět vše uloží. Následně pak znovu
vloží správné přílohy.

Pro opakování výše uvedeného postupu, tedy aby mohl žadatel zapsat a vložit všechny
požadované dokumenty do aplikace, je třeba se vrátit do hlavního menu aplikace. Žadatel
použije tlačítko Zpět (2x).

Nyní může žadatel vyplnit a přidat další doklady přes tlačítko + Přidat nový a opakovat výše
uvedený postup.
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V hlavním menu pak může žadatel například celý řádek smazat, vložit dotačně přílohy nebo
řádek upravit přes symbol tužky:

3.2 Zadávání mzdových nákladů
Nejprve žadatel vybere typ dokladu mzdový:

Všechna pole kromě IČO odběratele (žadatele/partnera) se zneaktivní (budou šedá). Žadatel
zde nic nevyplní (pouze IČO žadatele, pokud by se nedotáhlo automaticky) a následně začne
rovnou vyplňovat spodní část menu přes tlačítko + Přidat řádek mzdy.

Zobrazí se menu Mzdy – Nový záznam, kam žadatel vyplní údaje dle skutečnosti. Opět žadatel
vyplňuje pouze bílá (editovatelná) pole.
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Popis jednotlivých sloupců:
Akce: Přes tlačítko plus je možné přidávat další řádky, přes tlačítko popelnice se řádky mažou.
Číslo řádku: Číslo se objeví automaticky (po uložení celého řádku).
Podprogram: 9.F.m.5 dotáhne se automaticky nebo žadatel vybere z výběru

Rok a Měsíc: Období, za které jsou nárokovány náklady na mzdy daného zaměstnance (žadatel
vybere z možností výběru – rok 2022).
Příjmení, Jméno a Datum narození: Identifikace zaměstnance za kterého jsou nárokovány
náklady na mzdu.
Druh pracovního poměru: Je možné vybrat: Pracovní smlouva, DPČ nebo DPP.

Počet odpracovaných hodin/výše úvazku: V případě DPČ nebo DPP se vyplňuje počet
odpracovaných hodin (10, 20 atd.). V případě Pracovní smlouvy se vyplňuje výše úvazku (1 –
plný úvazek, 0,5 - poloviční úvazek atd.).
Hrubá mzda spojená s předmětem dotace v Kč: Uvede se hrubá mzda za daný měsíc, která
souvisí s předmětem dotace.
Sociální pojištění a Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem v Kč: Uvede se částka jen
v případě, že za daného zaměstnance tato pojištění proběhla. V případě, že nebylo odvedeno
sociální a zdravotní pojištění (např. v případě DPP), uvedou se do obou sloupců nuly.
Takto vyplní žadatel údaje za všechny zaměstnance a za všechna období a dá uložit.
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Po uložení se zobrazí Přehled mezd (jednotlivě za každý měsíc kalendářního roku) a nyní
žadatel vloží ke každému zaměstnanci prostřednictvím tlačítka Nahrát přílohu, příslušné
povinné přílohy:

Doklad: pracovní smlouvy, smlouvy o DPČ, DPP, pracovní výkazy, mzdové lístky,
Doklad o úhradě z účtu: výpisy z účtu o odeslaných mzdách a odeslaných pojištěních apod.
Vše se následně uloží přes tlačítko uložit.

Po zapsání a uložení všech požadovaných dokladů je možné v úvodu aplikace si zobrazit
všechny zadané doklady a je možné provést i editaci vložených dokladů přes symbol tužky.

Tímto je ukončeno zadávání daňových a účetních dokladů a v dalším kroku se tyto informace
musí provázat s formulářem pro podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.
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4. Podání dokladů prokazujících nárok na dotaci
Žadatel na PF klikne v záhlaví stránky na pole Nová podání.

Pokračuje kliknutím na pole Doklady prokazující nárok na dotaci.

Následně žadatel klikne na pole s číslem jednacím žádosti, ke které chce podat doklady. Předtisk
formuláře pro doklady lze generovat pouze k již podaným žádostem, pokud žádost nebyla
dosud podána, v seznamu se nezobrazuje.

Před generováním předtisku je možné zkontrolovat, zda se do aplikace promítají relevantní
informace ze základních registrů: Identifikační a kontaktní údaje žadatele. Následně žadatel
klikne na pole Generovat předtisk.
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Zobrazí se průběh zpracování a vygeneruje se formulář Doklady prokazující nárok na dotaci
ve stavu Ve zpracování.
Žadatel klikne na pole Pokračovat.

Zobrazí se obrazovka pro Doklady prokazující nárok na dotaci. Zde žadatel vidí dva
formuláře: Soupis účetních a daňových dokladů a Prokázání nároků na dotaci a pole pro nahrání
příloh.
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4.1 Soupis účetních a daňových dokladů
Doklady pro předmět dotace 9.F.m.5 čerpají informace z ADÚD a z nich se vytváří Soupis
účetních a daňových dokladů, který se generuje automaticky. Žadatel ve formuláři již nic
nevyplňuje. Pouze si jej stáhne a uloží do svého počítače a zkontroluje, zda všechny údaje
souhlasí. Může jej i přejmenovat. Následně zkontrolovaný soubor nahraje zpět do aplikace přes
pole Nahrát soubor. Pokud si žadatel neuplatňuje náklady pro předmět dotace 9.F.m.5 přejde
rovnou na druhý formulář: Prokázání nároků na dotaci (viz podkapitola 4.2).

V případě, že by žadatel objevil chybu nebo potřeboval doplnit do ADÚD další doklad, je to
možné, vrátí se zpět do ADÚD přes menu Nová podání. Po opravě však musí znovu vygenerovat
Doklady prokazující nárok na dotaci, tak jak je uvedeno v úvodu kapitoly č. 4.

4.2 Doklady prokazující nárok na dotaci
V případě, že žadatel již vložil zkontrolovaný Soupis účetních a daňových dokladů nebo
nepožaduje si uplatnit žádné náklady pro předmět dotace 9.F.m.5., klikne na formulář Prokázní
nároků na dotaci, který si stáhne do svého počítače, vyplní, uloží, může jej i přejmenovat
a nahraje zpět přes pole Nahrát soubor. Jak vyplnit formulář Prokázání nároků na dotaci je
uvedeno podrobně v podkapitole 4.3.
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Poté co je nahrán formulář Prokázání nároků na dotaci, žadatel vloží všechny povinné přílohy
k předmětům dotace 9.F.m.2, 9.F.m.3, 9.F.m.4 a 9.F.m.6 ve spodní části obrazovky. Přílohy
nahraje přes pole Nahrát soubor. Jaké jsou povinné přílohy k jednotlivým předmětům dotace, je
uvedeno v kapitole 2.

Žadateli se zde také zobrazí všechny přílohy, které vložil přes aplikaci ADÚD pro předmět dotace
9.F.m.5:

Poté co jsou nahrány všechny formuláře a přílohy, žadatel vše uloží přes tlačítko uložit vpravo
dole:

a po uložení klikne na tlačítko Pokračovat v podání:

Objeví se Upozornění na Souhlas, žadatel klikne na pole Rozumím:
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Žadatel zaklikne Souhlas s podobou žádosti a dalšími závazky:

a následně klikne na tlačítko Podat:

V tuto chvíli se vše odešle na podatelnu SZIF a podaným dokladům je přiděleno číslo jednací.
Tímto jsou doklady podány.

Přes symbol lupy si lze doklady znovu zobrazit. Je zde uloženo i Potvrzení o přijetí na podatelnu
SZIF.

4.3 Formulář Prokázání nároků na dotaci – vyplnění
Formulář Prokázání nároků na dotaci je určen k vyplnění pro předměty dotace 9.F.m.1.,
9.F.m.2., 9.F.m.3., 9.F.m.4. a 9.F.m.6. a má 2 a více stran (podle počtu vyplněných položek).
První strana – jsou pouze údaje o žadateli. Zde žadatel nic nevyplňuje.
Druhá strana (a další strany) – jedná se o Přehled uskutečněných demonstračních akcí za rok
2022. Žadatel vyplňuje formulář postupně podle jednotlivých předmětů dotace:
9.F.m.1 – Příprava demonstračních ploch (ha) – zde vyplní žadatel množství ha plochy
půdy, která byla využita v rámci realizovaných demonstračních akcí. Max. množství jsou 3 ha.
Max. množství však nesmí překročit množství uvedené v žádosti o dotaci, kterou žadatel podal
na SZIF v březnu 2022. Podle počtu doplněných ha se automaticky vyplní částka (Kč):

9.F.m.2 – Den otevřených dveří – zde se doplní automaticky všechny akce, které žadatel
nadefinoval v číselníku na PF a má je uvedeny v žádosti o dotaci. Křížkem (vlevo před řádkem)
žadatel odstraní akce, které neuskutečnil. Ponechá pouze ty akce, které uskutečnil.
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U uskutečněných akcí bude automaticky uvedeno datum odeslání pozvánky, pokud pozvánku
žadatel podal přes číselník PF. Pokud žadatel nepodal pozvánku vůbec nebo podal pozvánku
včas, ale například z technických důvodů pozvánku poslal přes datovou schránku, nebo přes PF
– obecné podání, zůstane pole Datum odeslání pozvánky prázdné. Pokud žadatel odeslal přes
číselník opravenou pozvánku, bude ve sloupci Z křížek.
K uskutečněným akcím doplní žadatel sloupce Místo konání, Datum konání a Počet účastníků.
Tyto údaje se musí shodovat s prezenční listinou. Místo konání a Datum konání se musí také
shodovat se zaslanou pozvánkou.
Počet akcí ani částku zde žadatel nevyplňuje. Tyto údaje se vyplní automaticky podle
počtu akcí.
Obr. VZOR - před vyplněním údajů:

Obr. VZOR - po vyplnění údajů:

Příručka pro podání dokladů pro 9.F.m. pro rok 2022

19 z 22

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

9.F.m.3 – Demonstrační akce individuální – zde vyplní žadatel všechny uskutečněné akce
podle Deníku konzultací. Vyplňuje sloupce Téma demonstrační akce a Datum konání. Řádky se
přidávají přes pole Přidat řádek.
Počet akcí ani částku zde žadatel nevyplňuje. Tyto údaje se vyplní automaticky podle
počtu akcí.

9.F.m.4 – Demonstrační akce skupinová – funguje na stejném principu jako 9.F.m.2.
Do formuláře se doplní automaticky všechny akce, které žadatel nadefinoval v číselníku na PF,
a které má uvedeny v žádosti o dotaci. Křížkem (vlevo před řádkem) žadatel odstraní akce, které
neuskutečnil. Ponechá pouze ty akce, které uskutečnil.
U uskutečněných akcí bude automaticky uvedeno datum odeslání pozvánky, pokud pozvánku
žadatel podal přes číselník PF. Pokud žadatel nepodal pozvánku vůbec nebo podal pozvánku
včas, ale například z technických důvodů pozvánku poslal přes datovou schránku, nebo přes PF
– ostatní podání, zůstane pole Datum odeslání pozvánky prázdné. Pokud žadatel odeslal přes
číselník opravenou pozvánku, bude ve sloupci Z křížek.
K uskutečněným akcím doplní žadatel sloupce Místo konání, Datum konání a Počet účastníků.
Tyto údaje se musí shodovat s prezenční listinou. Místo konání a Datum konání se musí také
shodovat se zaslanou pozvánkou.
Obr. VZOR - před vyplněním údajů
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Obr. VZOR - po vyplněním údajů

9.F.m.5 – Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří
a skupinových akcí – zde žadatel nic nevyplňuje, částka se dotahuje automaticky ze Soupisu
daňových a účetních dokladů.

9.F.m.6 – Informační materiály a propagace – žadatel vyplní částku ručně a doplní popis
informačních materiálů a propagace, které také přiloží k žádosti jako přílohy.
Pozor! Žadatel obdrží dotaci 50tisíc pouze v případě, že doloží dva různé druhy informačních
a propagačních materiálů. Pokud doloží pouze jeden druh, není dotace krácena na 25tisíc Kč, ale
žadateli není přiznána žádná dotace.

Požadavek na dotaci – součet jednotlivých předmětů dotace se vyplní automaticky.
Kontrola, zda žadatel vyplnil všechna povinná pole, se provádí přes pole Menu v záhlaví
formuláře.

Pokud je v žádosti chyba, objeví se informativní hláška, např. tato:
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Pokud je žádost v pořádku, objeví se informativní hláška, že kontrola proběhla v pořádku:

Tímto je formulář vyplněn a připraven na nahrání do PF (viz kapitola 4.2)
Žadatel si může uplatnit náklady pouze na ty předměty dotace, které uvedl v žádosti
o dotaci. V žádosti o dotaci však může mít uvedeny pouze ty předměty dotace, které
byly schváleny Ministerstvem zemědělství na základě žadatelem předloženého
projektu.
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