Oddělení metodiky OP
Rybářství

V Praze dne 15. 8. 2014

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 871
fax: 222 871 764
e-mail: info@szif.cz

Portál farmáře – možnosti využití pro žadatele OP Rybářství
Žádosti o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (včetně Instruktážních listů) budou zveřejněny
na Portálu farmáře SZIF pro 20. kolo příjmu od 2.9.2014 – opatření 3.1.a) a 3.3.e).
Portál farmáře je informační portál, který poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím
detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli
pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech.
Portál farmáře je přístupný pro všechny žadatele v rámci projektových opatření OP Rybářství a v
současné době nabízí tyto funkcionality:
1. Přehled podaných, resp. zaregistrovaných a administrovaných Žádostí o dotaci
Prostřednictvím Portálu farmáře má žadatel, který požádal a získal přístup (resp. přihlašovací jméno
– login a heslo) na Portál farmáře, k dispozici přehled jím podaných Žádostí o dotaci. V rámci
projektových opatření OP Rybářství, může žadatel sledovat detailní informace o průběhu celé
administrace jednotlivých žádostí.
Žádost o přístup do Portálu farmáře se podává osobně na Regionálním odboru SZIF. Uživatelské
jméno a heslo obdrží žadatel přímo na místě, případně je mu odesláno do 7 pracovních dnů na
adresu uvedenou v žádosti o přístup do Portálu farmáře.
Žádost o přístup do Portálu farmáře (formulář):
Cesta - www.szif.cz → Portál farmáře → Žádost o přístup (soubor pdf.)
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
Informace k přístupu do Portálu farmáře (instrukce k vyplnění žádosti a přílohám žádosti):
Cesta - www.szif.cz → Portál farmáře → Informace pro žadatele (soubor pdf.)
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
2. Podání Žádosti o dotaci v elektronické podobě
U opatření 3.1.a) a 3.3.e) ve 20. kole příjmu bude použit plně elektronický příjem Žádostí o dotace,
v rámci kterého bude žadatel klasicky vyplňovat Žádost o dotaci dle Instruktážního listu
uveřejněném na Portálu farmáře, kde si před finálním odesláním přes Portál farmáře na příslušný
RO SZIF oskenuje všechny originální povinné přílohy do formátu *.pdf a přiloží je do formuláře
Žádosti o dotaci.
Žadatel je povinen si zřídit pro realizaci plně elektronického příjmu elektronický podpis, kterým
bude poté podepisovat své Žádosti o dotace.

1

Přehled podaných, resp. zaregistrovaných a administrovaných Žádostí o dotaci –
jednoduchý návod
Registrovaní uživatelé se mohou na Portál farmáře SZIF přihlásit z internetových stránek SZIF
www.szif.cz pomocí odkazu “Portál farmáře“ v pravém horním rohu hlavní stránky:

Po vyplnění uživatelského jména, hesla a pomocí funkce přihlášení se žadatel dostane na hlavní
menu Portálu farmáře.
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Po přihlášení se na Portál farmáře žadatel vybere v levé nabídce možnost „Přehled podání“ a
následně možnost „Přehled žádostí“. Zobrazí se přehled jím podaných žádostí a to, jak za
projektová opatření, tak i ostatní žádosti (např. jednotná žádost apod.):
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U každé žádosti jsou uvedeny informace o aktuálním stavu administrace, termínech provedení
jednotlivých kroků, výši a termínech plateb týkajících se konkrétní žádosti atd.:
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Za účelem zlepšení informovanosti žadatelů o administraci Žádostí o dotaci OP Rybářství byly na
Portálu farmáře zpřístupněny další funkcionality.
3.
4.
5.
6.

Aktuální podoba Žádosti o dotaci v průběhu administrace na SZIF
Bodové hodnocení Žádosti o dotaci dle jednotlivých bodovacích kritérií (sekce „T“)
Zobrazování dokumentů odesílaných ze SZIF na Portálu farmáře
Informační emaily pro žadatele – informace o novém dokumentu na Portálu Farmáře
v sekci „Odeslané dokumenty ze SZIF“

Přihlášení na Portál farmáře → sekce „Přehled podání“ (zobrazení žádostí administrovaných SZIF)
→ výběr konkrétní Žádosti o dotaci OP Rybářství (projektová opatření) – viz Obrázek 1.
Obrázek 1

Po té se zobrazí konkrétní data k dané Žádosti o dotaci (viz Obrázek 2):
Identifikační údaje Žádosti o dotaci
registrační číslo Žádosti o dotaci,
„druh Žádosti“ – (OP Rybářství),
status Žádosti o dotaci – v jaké fázi administrace se Žádost o dotaci nachází,
adresa žadatele a datum podání Žádosti o dotaci.
Životní cyklus žádosti (sekce „E“)
Přehled jednotlivých kroků administrace s daty, kdy byly v informačním systému SZIF zpracovány.
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Aktuální podoba Žádosti o dotaci v průběhu administrace na SZIF
V pravé horní části obrazovky (viz Obrázek 2) je uvedena sekce „Dokumenty k žádosti“ – zde je k
dispozici ke stažení aktuální podoba Žádosti o dotaci = podoba Žádosti o dotaci z informačního
systému SZIF v dané části administrace resp. v daném čase (tj. po úpravách provedených na
základě doplnění po administrativní kontrole, po schválení, po administraci Hlášení o změnách k
dané Žádosti o dotaci apod.).
Obrázek 2
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Bodové hodnocení Žádosti o dotaci dle jednotlivých bodovacích kritérií (sekce „T“)
Přehled bodového hodnocení Žádosti o dotaci dle jednotlivých bodovacích kritérií – zobrazované
údaje „bodovací kritérium“ / „odpověď na bodovací kritérium“ / „bodový zisk za bodovací
kritérium“. Bodové hodnocení je zveřejněno až po schválení/neschválení Žádosti o dotaci
poskytovatelem dotace – viz Obrázek 2.
Zobrazování dokumentů odesílaných ze SZIF na Portálu farmáře (viz Obrázek 3)
Dokumenty jako jsou Potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci, Žádost o doplnění neúplné
dokumentace, Oznámení o provedené administrativní kontrole, které se vztahují ke konkrétní
Žádosti o dotaci, budou zveřejněny na Portálu farmáře v sekci „Nové podání“ – „Odeslané
dokumenty ze SZIF“.
Obrázek 3
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Tyto uvedené dokumenty k administraci Žádosti o dotaci OP Rybářství budou k dispozici na
Portálu farmáře po dobu 90-ti dnů od přečtení dokumentu. Po této lhůtě bude dokument z Portálu
farmáře automaticky odstraněn. V případě, že bude chtít žadatel mít tyto dokumenty k dispozici
trvale, doporučujeme uložit si je do vlastního PC. V rámci 20. kola příjmu (opatření 3.1.a) a 3.3.e))
o zaregistrování Žádosti o dotaci bude žadatel informován pouze prostřednictvím Portálu farmáře
SZIF.
Potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci bude umístěno pouze na Portálu farmáře a nebude již
žadateli zasíláno. Ostatní dokumenty jako jsou Oznámení o provedené administrativní kontrole,
Žádosti o doplnění neúplné dokumentace, Oznámení o provedené administrativní kontrole budou
též umístěny na Portálu farmáře ale i zasílány žadateli.

6. Informační emaily pro žadatele – informace o novém dokumentu na Portálu Farmáře v sekci
„Odeslané dokumenty ze SZIF“
Tato funkcionalita Portálu Farmáře odesílá informační email žadateli o „novém“ dokumentu v sekci
„Odeslané dokumenty ze SZIF“ (dokumenty k administraci konkrétních žádostí žadatele).
Podrobnosti a „ovládání“ funkcionality je uvedena níže.
Portál Farmáře – sekce „Odeslané dokumenty ze SZIF“
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Informační emaily budou zasílány na emailové adresy uvedené v kontaktních údajích žadatele
uvedených na Portálu Farmáře.
Portál Farmáře – kontaktní údaje žadatele

V případě, že chce žadatel do „kontaktních údajů“ přidat novou emailovou adresu (i pro zasílání
informačních emailů o novém dokumentu na Portálu Farmáře v sekci „Odeslané dokumenty ze
SZIF“) stiskne tlačítko
, uvede typ kontaktu „Emailová adresa“, vepíše emailovou adresu a
stiskne „Odeslat“ (viz obrázek níže).
Portál Farmáře – přidání nové emailové adresy do kontaktních údajů žadatele

Nastavení odesílání / neodesílání informačních emailů je možné provést prostřednictvím
tlačítka „Nastavení“ – záložka „Správa registrace schránky Portálu farmáře“ (viz obrázek
níže).
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Portál Farmáře – správa informačních emailů

Na této obrazovce je možné celkově zrušit zasílání informačních emailů o „novém“ dokumentu
v sekci „Odeslané dokumenty ze SZIF“ – tlačítko „Zrušení odběru novinek na JI [ xxx ].
nebo
Na této obrazovce je možné zrušit zasílání informačních emailů o „novém“ dokumentu v sekci
„Odeslané dokumenty ze SZIF“ na konkrétní email – tlačítko „Zrušení odběru novinek na email
[ xxx ].
„Odregistrovaný“ email pro zasílání informačních emailů je možné následně opět přidat
(informační emaily budou zasílány) – tlačítko „Zaregistrovat email [ xxx ] pro odběr novinek
SZIF (viz obrázek níže).
Portál Farmáře – správa informačních emailů
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UPOZORNĚNÍ
Zdůrazňujeme, že případné neobdržení informačního emailu není důvodem pro Odvolání
žadatele/příjemce dotace vzhledem k nesplnění lhůt uvedených v dokumentech odeslaných ze
SZIF k administraci konkrétních žádostí OP Rybářství.

Vyplnění a odeslání Žádosti o dotaci
Po přihlášení se do Portálu farmáře si žadatel vygeneruje Žádost o dotaci a uloží si jí do svého PC.
Po vyplnění v době vlastního příjmu Žádosti o dotace jí elektronicky zašle na příslušné pracoviště
SZIF (výběr RO SZIF se provádí přímo na formuláři žádosti). Po odeslání elektronicky podepsané
Žádosti o dotace s přílohami přes Portál farmáře na příslušný RO SZIF je podání žádosti pro
žadatele ukončeno. Podrobný postup pro získání, vyplnění a zaslání Žádosti o dotaci je uveden v
dokumentech:
Prezentace – Manuál k plně elektronické podání Žádosti o dotaci (20. kolo OP Rybářství)
Cesta - www.szif.cz → SZIF poskytuje → Operační program Rybářství 2007-2013 → OSA 3 →
příslušné opatření → Sekce Ke stažení → 20. kolo příjmu Žádosti o dotaci → Prezentace - Manuál
k elektronickému podání Žádosti o dotaci, opatření 3.1.a) a 3.3.e) - 20. kolo OP Rybářství.
Průvodce administrací opatřením 3.1.a) a 3.3.e) - 20. kolo OP Rybářství
Cesta - www.szif.cz → SZIF poskytuje → Operační program Rybářství 2007-2013 → OSA 3 →
příslušné opatření → Sekce Ke stažení → 20. kolo příjmu Žádosti o dotaci → Průvodce
administrací opatřením 3.1.a) a 3.3.e) - 20. kolo OP Rybářství.
Žádost o dotaci z OP Rybářství pro opatření 3.1.a) a 3.3.e) - 20. kolo OP Rybářství - Žádost o
dotaci bude dostupná pouze na Portálu farmáře
Cesta - www.szif.cz → Portál farmáře
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
Instruktážní listy k Žádostem o dotaci z OP Rybářství - 20.kolo OP Rybářství – Instruktážní
listy budou dostupné pouze na Portálu farmáře
Cesta - www.szif.cz → Portál farmáře
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
Potvrzení o přijetí
Po odeslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře je vytvořen dokument „Potvrzení o přijetí“, který
je umístěn u příslušné Žádosti o dotaci v sekci „Nová podání – Elektronické odeslání žádosti –
Odeslané žádosti“. „Potvrzení o přijetí“ slouží jako informace žadatelům, že jejich Žádost o dotaci
byla úspěšně zaslána na příslušný RO SZIF k zaregistrování.
Oddělení metodiky OP Rybářství
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