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Portál farmáře – možnosti využití pro žadatele OP Rybářství – projektová opatření
Portál farmáře je přístupný pro všechny žadatele v rámci projektových opatření OP Rybářství
a v současné době nabízí dvě základní 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.
2. Podání Žádosti o dotaci v elektronické podobě
Zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře z OP Rybářství v elektronické podobě pro 7. kolo bude
možné pouze pro opatření 3.4. Pilotní projekty – záměr a)

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.):

2

U každé žádosti jsou uvedeny informace o aktuálním stavu administrace, termínech provedení
jednotlivých kroků, výši a termínech plateb týkajících se konkrétní žádosti atd.:

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
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
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