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Příjem Jednotné 2022
Jednotnou žádost je nutné podat nejpozději 16. května 2022 (jelikož 15. květen
připadá na neděli, posledním dnem doručení žádosti je následující pracovní den,
tzn. pondělí 16. květen).
1.

Jaký je termín pro příjem Jednotných žádostí 2022?

V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu, bude žadateli udělena sankce
ve výši 1 % za každý pracovní den. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů
(tj. žádost bude podána po 10.6.2022), žádost bude zamítnuta a žadateli
nebude přiznána žádná platba.

Žádost o dotaci na plošná opatření v rámci JŽ 2022 musí být podána
s vymezením geoprostorových dat prostřednictvím geoprostorového formuláře
a to s ohledem na legislativní požadavky:


2.

Geoprostorová žádost

ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (EU) č. 809/2014;
§ 2 odstavce 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Geoprostorová informace vzniká při vytvoření předtisku žádosti na základě
provedení elektronického zákresu DPB nebo jeho části v aplikaci LPIS (vytváří
se geoprostorová podoba žádosti). Po vytvoření datové sady v LPIS a jejím
odeslání na Portál farmáře se informace o vytvoření geoprostorových mapových
podkladů vytěží při přípravě formuláře žádosti na portálu farmáře, odkud je
možné následně žádost odeslat na SZIF, resp. podat.

3.

Jakým způsobem je možné podat Jednotnou žádost 2022?

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Jednotnou žádost včetně odpovídajících deklarací je možné podat těmito
způsoby:
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elektronickou cestou
osobně nebo poštou.

V rámci elektronického podání pak lze využít Portál farmáře SZIF, Datovou
schránku nebo elektronickou podatelnu Fondu.
V případě podání žádosti v listinné podobě lze toto učit osobně nebo poštou,
přičemž je nezbytné naplnit podmínku geoprostorovosti (v případě
žádosti na plošná opatření) a v součinnosti s pracovníky SZIF vytvořit
geoprostorový obraz podávané žádosti v prostřední LPIS.

4.

Místní příslušnost žadatele k pracovišti OPŽL se řídí u fyzických osob dle trvalého
bydliště, u právnických osob dle jejich sídla. V případě elektronického podání
Jednotné žádosti prostřednictvím Portál farmáře, Datovou schránkou nebo
Jak je určována místní příslušnost žadatele k pracovišti SZIF?
emailem, je místní příslušnost přiřazena automaticky ve vazbě na adresní údaje
žadatele. Adresní údaje o trvalém pobytu nebo sídle jsou získávány ze
Základních registrů.
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