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

9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

Tato příručka je určena pro subjekty žádající o podporu na dotační program 9.I. Podpora
zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství. 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 Průřezové přílohy
Před samotným podáním žádosti je potřeba vyplnit přílohu Prohlášení o kategorii podniku:
1.
2.

Žadatel v nabídce klikne na pole Nová podání
a Průřezové přílohy.

1.1 Prohlášení de minimis
Z další nabídky vybere pole Prohlášení de minimis.

Kliknutím na:
1. Prohlášení de minimis si žadatel otevře PDF formulář. Ten vyplní a
2. nahraje ho přes tlačítko.
3. Tlačítkem Odeslat formulář pošle na Portál farmáře a formulář se automaticky připojí
k žádosti.
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2 Založení žádosti o dotaci
Přes Nová podání a Žádost o zemědělské národní dotace může žadatel podat žádost.
Žadatel vybere 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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Na další stránce vyplní identifikační údaje. Ty nelze vypsat, ale musí být vybrány z nabídky.
Povinnou položkou je Bankovní spojení, na které bude žadateli odeslána podpora.
Následně stiskne tlačítko Generovat předtisk.

Zobrazí se stav průběhu zpracování žádosti o dotaci.

Kliknutím na pole Méně zpráv lze tyto informace skrýt.

Dojde k vytvoření žádosti. Pro další zpracování žadatel stiskne tlačítko Pokračovat v podání.
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Na další stránce žadatel vloží vyplněný PDF formulář žádosti a povinné přílohy.
1.

Vybere Žádost o zemědělské dotace 2020.
Žadateli si 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.

2.
3.

4.
5.

Tlačítkem Vybrat soubor vloží vyplněný PDF formulář žádosti.
Tlačítkem Nahrát soubor vloží přílohy:
 Nájemní/pachtovní smlouva prokazující oprávnění k užívání nemovitosti/pozemku
od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2025 v případě, že projekt bude realizován
v pronajatém/na propachtovaném nemovitosti/pozemku (povinná pouze v případě
nájmu/pachtu),
 prohlášení de minimis (natahuje se automaticky z průřezových příloh),
Tlačítkem Uložit dojde ke změně statusu z Nezpracováno na Připraveno k podání. Ke změně
statusu nedojde, pokud není vložen PDF formulář žádosti.
Tlačítkem Pokračovat v podání se žádost posune na další stranu.
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Na následující straně si žadatel může zkontrolovat vyplněný PDF formulář žádosti. Pokud je
správně vyplněný:
1.
2.

Žadatel zaškrtne souhlas s podobou žádosti a dalšími závazky.
Tlačítkem Podání žádosti je žádost podaná.

2.1 Zobrazení a vyplnění PDF souboru žádosti o dotaci.
1. strana 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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2. strana žádosti o dotaci obsahuje prohlášení a závazek žadatele, které žadatel stvrzuje
podáním žádosti.

3. strana žádosti o dotaci


Předmět dotace
Žadatel vyplní za každý předmět dotace, za který chce žádat, částku, která souvisí
s předmětem dotace. Celková částka za všechny předměty nesmí být po realizaci vyšší,
než celková částka deklarovaná zde!



Popis projektu
Popis plánované investice, z níž je patrné, že investice souvisí s předmětem dotace.
Popis současného stavu technického a výrobního vybavení podniku
Žadatel stručně popíše investice s modernizací podniku v předchozích letech.



Harmonogram projektu
Žadatel napíše předpokládaná data. Skutečné termíny nemusí odpovídat datům
deklarovaným v žádosti o dotaci, ale musí být v souladu se zásadami pro daný rok!



Místo realizace projektu
Žadatel popíše umístění předmětu dotace a současně si vybere alespoň jednu z kombinací:
1. Ulice/číslo popisné/číslo orientační/obec/část obce/PSČ
2. Katastrální území/parcelní číslo/list vlastnictví
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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“.

Žadatel si může zobrazit chyby v žádosti buď zvolením pole „Všechny najednou“:
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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.

2.2 Vložení příloh k žádosti o dotaci
Dále žadatel vloží kliknutím na pole Nahrát soubor povinné přílohy k žádosti o dotaci a napíše
název vložené přílohy.
Povinné přílohy k žádosti o dotaci:
 Čestné prohlášení de minimis
V případě potřeby lze pod výběrem „Další přílohy“ vložit i další nepovinné přílohy (pojmenuje ji,
například Nájemní smlouva).
Nepovinné přílohy k žádosti o dotaci:
 Nájemní/pachtovní smlouva nebo jiný doklad prokazující oprávnění k užívání
nemovitosti/pozemku od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2025 v případě, že
předmět dotace bude realizován v pronajaté/na propachtovaném nemovitosti/pozemku.
 Písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí/pozemků týkajících se předmětu dotace se
záměrem realizovat předmět dotace. Souhlas musí být vydaný nejpozději k datu podání
žádosti o dotaci a trvat minimálně do 31. 12. 2025. Souhlas nesmí být starší 3 měsíců
k datu podání žádosti. Nedokládá se při pořízení strojů nebo dopravních prostředků, které
nejsou pevně instalovány na pozemku nebo v budově.
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Například:

Po vložení veškerých 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“.

3 Podání žádosti o dotaci
Žadatel pokračuje klikem na pole Pokračovat v podání.
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Dále žadatel zaškrtne políčko souhlasu s podobou žádosti a dalšími závazky a klikne na pole
Podat žádost.

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 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).
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Při kliknutí na pole Potvrzení se zobrazí potvrzení o přijetí žádosti o dotaci.

Proces podání žádosti o dotaci je ukončen.
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