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1 Úvod
Tato příručka představuje návod pro žadatele k podání žádosti o dotaci na rok 2022 v rámci
Národních dotací pomocí aplikace na Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF“). Popsané a použité
obrázky jsou pouze informativní.
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.
Na stránky PF SZIF se žadatel dostane přes internetové stránky www.szif.cz, kde v pravém
horním rohu se nachází záložka s názvem Portál farmáře. Žadatel na tuto záložku klikne a přejde
na přihlášení k portálu. Zde také nalezne návod pro zaregistrování do PF.

Pro přihlášení se žadateli zobrazí níže uvedené okno. Je zapotřebí, aby žadatel zadal přihlašovací
údaje (přihlašovací jméno a heslo) a poté stiskl tlačítko Přihlásit:
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2 Informace k podání žádosti pro rok 2022
Způsobilým žadatelem pro dotační program 9.F.m. je zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo
právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který byl vybrán Výběrovou komisí
ustanovenou Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“) pod č.j.:7524/2017-MZE10052. Příjem projektů pro rok 2022 probíhal na MZe do 7. 2. 2022.
Žadatel při provádění dotačního titulu 9.F.m – Demonstrační farmy je povinen postupovat dle
aktuálních Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě
§ 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Aby mohl žadatel podat žádost o dotaci v rámci dotačního programu 9.F.m – Demonstrační
farmy, musí mít na PF podán aktuální průřezový formulář: Prohlášení o zařazení podniku
do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků. Aktuálním se rozumí – za poslední
ukončené účetní období, tj. za rok 2020 nebo 2021.
Návod na podání nového prohlášení či na jeho aktualizaci je na PF ke stažení (Nová
podání/Ostatní podání/Průřezové přílohy – Soubory ke stažení).
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3 Podání žádosti o zemědělské národní dotace
Žadatel, na základě schváleného projektu, vybírá z 6 předmětů dotace:
9.F.m.1
9.F.m.2
9.F.m.3
9.F.m.4
9.F.m.5
9.F.m.6

–
–
–
–
–

Příprava demonstračních ploch
Den otevřených dveří
Demonstrační akce individuální
Demonstrační akce skupinová
Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří a skupinových akcí
Informační materiály a propagace.

Podrobnosti o jednotlivých předmětech dotace jsou uvedeny v části B příslušeného dotačního
programu v Zásadách pro 2022.
V případě, že si žadatel vybere předmět dotace 9.F.m.2 – Den otevřených dveří a/nebo
9.F.m.4 – Demonstrační akci skupinovou, musí nejprve před vygenerováním předtisku
formuláře žádosti vytvořit na PF číselník.

3.1 Vytvoření číselníku
Po přihlášení do PF žadatel klikne v pravém horním rohu na Nová podání.

Žadatel vybere z nabídky pole Číselníky a klikne na něj.

Zobrazí se nabídka výběru dotačních programů, ke kterým je možné vyplnit číselník pořádaných
akcí. Žadatel vybere požadovaný dotační program pro rok 2022 s názvem DP 9.F.m demonstrační akce a klikne na něj.
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Po rozkliknutí šedého řádku se zobrazí již samotný číselník, do kterého přes tlačítko + Přidat
řádek se mohou přidat data pro předmět dotace:
-

9.F.m.2 – Den otevřených dveří
9.F.m.4 – Demonstrační akce skupinová

Žadatel v číselníku vyplní tyto sloupce:
1) Předmět dotace: vybere přes šipku výběru:
9.F.m.2. – počet plánovaných Dnů otevřených dveří
9.F.m.4. – počet plánovaných Demonstračních skupinových akcí. Pro splnění
podmínky dotace 50 tisíc, musí žadatel naplánovat min. 5 skupinových akcí, tzn.,
že bude mít v číselníku min. 5 řádků skupinových akcí.
2) Téma demonstrační akce: zde vyplní téma demonstrační akce.
3) Místo konání (kraj): vybere přes šipku výběru.
4) Přibližný termín konání (měsíc): vybere přes šipku výběru.

Po vyplnění číselníku dá tlačítko uložit.

Po uložení se ke každé akci založí ID akce (U1 –Ux).
Do číselníku lze vkládat a upravovat zadané údaje i průběžně, ale vše musí být uložené
a připravené před vygenerováním formuláře žádosti.
Pokud bude chtít žadatel po vygenerování předtisku formuláře žádosti změnit/doplnit data
do číselníku (ještě před podáním žádosti), může tak provést, ale následně musí vygenerovat
nový předtisk formuláře žádosti.
Data z číselníku se po vygenerování předtisku formuláře žádosti automaticky dotáhnou
do formuláře. Do vytvořeného číselníku následně žadatel vkládá pozvánky k jednotlivým akcím
a odesílá je na SZIF prostřednictvím PF (viz kapitola 4).
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3.2 Vygenerování formuláře žádosti o dotaci
Poté co je připraven číselník s veškerými plánovanými akcemi pro Dny otevřených dveří
a pro Demonstrační akce skupinové, lze přistoupit k samotnému generování předtisku formuláře
žádosti. Pokud žadatel neplánuje provádět Dny otevřených dveří a Demonstrační skupinové
akce, nevytváří žádný číselník, ale rovnou jde na vygenerování předtisku formuláře žádosti
o dotaci.
Po přihlášení do PF, žadatel klikne v pravém horním rohu na Nová podání.

Žadatel vybere pole Národní dotace a klikne na něj.

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

Nyní se žadateli zobrazí nabídka dotačních titulů, které lze v daném termínu podat. Žadatel
vybere z nabídky pro rok 2022 pole s názvem: 9.F.m Demonstrační farmy.
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Po kliknutí na šedivé pole žádosti 9.F.m. se zobrazí menu s Identifikačními a kontaktními údaji
žadatele – Zde žadatel vybere bankovní spojení (povinný údaj), telefon a email z předvolené
nabídky (šipka výběru) a klikne na Generovat předtisk:

Proběhlo generování předtisku žádosti a kliknutím na pole Pokračovat žadatel přejde
na obrazovku s nabídkou formuláře:

Zobrazí se obrazovka s nabídkou formuláře Žádosti o zemědělské národní dotace a s povinnými
přílohami (Plán činnosti na příslušný rok v souladu s projektem schváleným Výběrovou komisí).
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Žadatel otevře formulář kliknutím na modré pole: Žádost o zemědělské národní dotace 2022,
žádost si zobrazí a uloží do svého PC (v Adobe Acrobat – pdf.), formulář může i přejmenovat.

V tuto chvíli je formulář připraven k vyplnění.

3.3 Vyplnění formuláře žádosti o dotaci
1. Strana: Údaje o žadateli jsou automaticky načítány ze základních registrů nebo dle
předchozího výběru žadatele. Pokud není automaticky vyplněno pole Velikost podniku,
zaškrtne toto pole žadatel sám dle skutečnosti. Pokud žadatel spadá do kategorie
Mikropodnik, zaškrtne „Malý“:
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2. Strana: Prohlášení o závazcích žadatele – zde žadatel nic nevyplňuje.
3. Strana: Plánované čerpání předmětů dotace na rok 2022 – zde žadatel vyplní plánované
čerpání předmětů dotace pro rok 2022. Max. požadavek na dotaci a na žadatele je
1 000 000 Kč, max. však do výše schváleného plánu. Po podání žádosti, již žadatel
nemůže navyšovat objem finančních prostředků:
-

9.F.m.1 – Příprava demonstračních ploch – žadatel může uvést max. 3 ha. Suma je
50 000 Kč na 1 ha. Zde se částka vypočítá automaticky.

-

9.F.m.2 – Den otevřených dveří – žadatel zde nic nevyplňuje, automaticky se počet
plánovaných Dnů otevřených dveří včetně částky (100 000 Kč/akce) dotahuje z již
předvyplněného číselníku.

-

9.F.m.3 – Demonstrační akce individuální – žadatel zde vyplní počet plánovaných
konzultací (min. 20) a částku 50 000 Kč.

-

9.F.m.4 – Demonstrační akce skupinová - žadatel zde nic nevyplňuje, automaticky se
počet plánovaných Demonstračních akcí skupinových včetně částky (50 000 Kč
/5 akcí) dotahuje z již předvyplněného číselníku. Pokud žadatel vyplní v číselníku
méně než 5 plánovaných akcí, dotáhne se automaticky částka 0 Kč!

-

9.F.m.5 – Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří
a skupinových akcí - zde žadatel vybere ANO/NE. V případě že ANO, doplní
plánovanou částku (max. 50 000 Kč).

-

9.F.m.6 – Informační materiály a propagace – zde žadatel vybere ANO/NE. V případě
že ANO, doplní plánovanou částku (50 000 Kč).
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V případě, že žadatelem je velký podnik, musí ve formuláři na str. 3 vyplnit navíc tzv.
Hypotetický srovnávací scénář: žadatel – velký podnik – musí popsat situaci, jež by nastala
v případě, že by podpora nebyla poskytnuta (viz část A, kapitola 2, písm. h) Zásad pro rok 2022).

Před uložením formuláře si může žadatel zkontrolovat přes tlačítko Menu (v záhlaví), zda má
vyplněné všechny povinné údaje:

Pokud ano, zobrazí se toto okno:

3.4 Podání žádosti o dotaci na PF a vložení povinných příloh
Uložený a vyplněný formulář žadatel zpětně nahraje ze svého PC do PF kliknutím na Nahrát
soubor:

Následně nahraje žadatel povinnou přílohu k žádosti: Plán činnosti na příslušný rok v souladu
s projektem schváleným Výběrovou komisí. Plán činnosti by měl obsahovat výčet akcí,
které byly žadateli schváleny na MZe a jejich popis.

Po nahrání formuláře žádosti a povinné přílohy, klikne v pravém dolním rohu na uložit, objeví se
zpracování a obrazovka s připravenou žádostí a přílohou k podání. Klikne na pole v pravém
dolním rohu Pokračovat v podání:
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Zobrazí se upozornění na Souhlas, žadatel klikne na pole Rozumím:

Zobrazí se žádost s přílohami, která je připravena na odeslání: Klikne na souhlas s podobou
žádosti a pokračuje kliknutím na pole Podat žádost

.
Zobrazí se průběh zpracování žádosti o dotaci. Na závěr se zobrazí odeslaná žádost s přiděleným
číslem jednacím, datem a informace, že žádost byla úspěšně založena.

Po kliknutí na symbol lupy ve sloupci Akce se zobrazí přehled, kde je možné si zobrazit vloženou
žádost o dotaci, přílohy žádosti o dotaci a potvrzení o přijetí žádosti na dotaci.

Po kliknutí na pole Potvrzení si lze zobrazit a stáhnout potvrzení o přijetí žádosti o dotaci.

Proces podání žádosti je tímto ukončen.

Podání pozvánek na Den otevřených dveří a Demonstrační skupinovou akci je uvedeno
v kapitole 4.

Příručka pro podání žádosti a pozvánek pro 9.F.m. pro rok 2022

12 z 19

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

4 Pozvánky pro 9.F.m.2 a 9.F.m.4
Žadatel je povinen podat pozvánku na Den otevřených dveří (předmět dotace 9.F.m.2)
a na Demonstrační akci skupinovou (předmět dotace 9.F.m.4) minimálně 7 dnů před jejím
konáním prostřednictvím PF. V případě Demonstrační akce skupinové (9.F.m.4), pokud bude
akce svolána operativně, může se oznamovací lhůta zkrátit, pozvánka však musí být zaslána
před akcí vždy. Dny otevřených dveří nemohou být svolány operativně.
V případě, že nebude pozvánka zaslána v požadovaném termínu, bude dotace na akci
krácena na 80 % původní výše.

4.1 Generování pozvánek
Žadatel si může vygenerovat pozvánky pouze k těm akcím, které si zadal v číselníku
před podáním žádosti o dotaci.
Po přihlášení do PF SZIF, žadatel klikne v pravém horním rohu na Nová podání:

Žadatel vybere pole Pozvánky a klikne na něj.

Zobrazí se obrazovka se seznamem akcí, ke kterým ještě nebyla pozvánka podána. Žadatel
vybere akci (šedé pole), ke které potřebuje vygenerovat pozvánku.
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Zobrazí se informace o průběhu zpracování pozvánky. Žadatel klikne na pole Pokračovat.

Zobrazí se obrazovka s nabídkou formuláře pozvánky.
Žadatel otevře formulář kliknutím na modré pole: Zemědělské národní dotace - Pozvánka,
pozvánku si zobrazí a uloží do svého PC (v Adobe Acrobat – pdf.), formulář může
i přejmenovat.

V tuto chvíli je formulář připraven k vyplnění.

4.2 Vyplnění formuláře pozvánky
Formulář pozvánky se skládá pouze z jedné stránky.
Automaticky se vyplní:
Kód dotačního programu: 9.F.m.
IČ žadatele
Název akce – NÁZEV AKCE se musí shodovat s názvem v Číselníku. Pokud chce
žadatel upravit název, musí název přepsat již v ČÍSELNÍKU. Téma akce však musí
vždy vycházet ze schváleného projektu.
Žadatel vyplní:
Místo konání – žadatel upřesní místo konání akce.

-

Datum konání
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-

Program – do této části žadatel upřesní program konané akce.

-

Internetový odkaz – žadatel může uvést internetový odkaz, kam uložil informace
ke konané akci.

Před uložením formuláře pozvánky si může žadatel zkontrolovat přes tlačítko Menu (v záhlaví),
zda má vyplněné všechny povinné údaje:

Pokud je formulář správně vyplněn, zobrazí se informace, že kontrola proběhla v pořádku:

Uložený formulář je připraven k podání.

4.3 Podání pozvánky
Uložený a vyplněný formulář pozvánky žadatel zpětně nahraje ze svého PC do PF kliknutím na
pole Nahrát soubor. Po nahrání formuláře pozvánky, žadatel klikne v pravém dolním rohu
na pole uložit, objeví se zpracování a obrazovka s připraveným formulářem pozvánky k podání.
Klikne na pole v pravém dolním rohu Pokračovat v podání:
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Zobrazí se upozornění na Souhlas, žadatel klikne na pole Rozumím:

Zobrazí se pozvánka, která je připravena na odeslání: Žadatel klikne na Souhlas s obsahem
podání a pokračuje kliknutím na pole Podat:

Zobrazí se průběh zpracování pozvánky. Na závěr se zobrazí odeslaná pozvánka s přiděleným
číslem jednacím, datem a informace, že pozvánka byla úspěšně založena.

Po kliknutí na symbol lupy ve sloupci Akce se zobrazí přehled, kde je možné si zobrazit vloženou
pozvánku a potvrzení o přijetí pozvánky.
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V případě, že se jednalo o Demonstrační akci skupinovou, která byla zorganizována operativně,
např. z důvodu rychlého zásahu proti škůdci, z důvodu reakce na aktuální meteorologické jevy
apod., a žadatel tak nesplnil povinnou 7denní oznamovací povinnost (viz čl. 5, písm. e)
části B Zásad pro rok 2022), musí tuto informaci nahlásit Fondu (e-mailem, DS nebo přes PF).

4.4 Změna pozvánky
V případě, že pozvánka je již odeslaná a žadatel zjistil na pozvánce nějakou chybu, případně se
změnilo datum konání akce, je možné zaslat přes PF novou/opravenou pozvánku. Žadatel bude
postupovat tímto způsobem:
Po přihlášení do PF, žadatel klikne v pravém horním rohu na Nová podání:

Žadatel vybere pole Číselníky a klikne na něj.

Vybere v číselníku pro rok 2022 šedou dlaždici s názvem DP 9.F.m. – Demonstrační akce a klikne
na ní.

Zobrazí se Číselník žadatele pro rok 2022. U akcí, ke kterým již byly odeslány pozvánky, je
ve sloupci Odeslat pozvánky zelené pole s textem Odesláno:

Žadatel si vybere řádek s již odeslanou pozvánkou, u které chce poslat novou pozvánku.
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Opravu provede takto:
Ve sloupci Změna ve výběru si zvolí řádek, kde je uvedeno Změna.

Řádek vybere a klikne na něj.

Následně se musí číselník uložit přes tlačítko vpravo dole Uložit:

Teprve po uložení je možné si vygenerovat a poslat novou pozvánku. Místo pole Odesláno se
znovu objeví pole: Odeslat pozvánky. Žadatel klikne na pole Odeslat pozvánky.

Zobrazí se obrazovka se stavem zpracování pozvánky. Zde žadatel klikne na pole Pokračovat:

Zobrazí se obrazovka s nabídkou formuláře pozvánky.
Žadatel otevře formulář kliknutím na modré pole: Zemědělské národní dotace - Pozvánka,
pozvánku si zobrazí a uloží do svého PC (v Adobe Acrobat – pdf.), formulář může
i přejmenovat.
V tuto chvíli je formulář připraven k vyplnění.
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Dále žadatel pokračuje stejně, jako při vyplnění a odeslání první pozvánky, tj. podle podkapitol
4.2 Vyplnění formuláře pozvánky a 4.3 Podání pozvánky.
Poznámka: je nutné, aby žadatel vyplňoval a následně odesílal pozvánky přímo z číselníku z PF.
Pouze datum z takto podané pozvánky se automaticky překlopí do formuláře pro podání dokladů,
které proběhne v období od 1. 10. 2022 do 15. 11. 2022.
Zpracováno dne: 25. 2. 2022
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