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Podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci a postup pro doložení příloh přes Portál
Farmáře
Kontinuální příjem žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020) – operace 4.3.1
Pozemkové úpravy

Tento dokument navazuje na předchozí „Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál
Farmáře“. Zde je uveden podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci PRV a postup pro doložení povinných
či nepovinných příloh prostřednictvím Portálu Farmáře.
Postup podání Žádosti o dotaci je uveden v kapitole 5. Obecných podmínek pro poskytnutí dotace na
základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla pro žadatele“).

V termínu od 22.2.2016 09:00 hodin budou na Portálu farmáře zpřístupněny kroky, které umožní
podání Žádosti o dotaci v rámci kontinuálního příjmu operace 4.3.1 Pozemkové úpravy.

Upozorňujeme žadatele, že podání a nahrání příloh je časově náročné a závislé na rychlosti a stabilitě
internetového připojení. Doporučujeme nahrání a odeslání příloh realizovat s časovou rezervou.
Pro práci v prostředí Portálu farmáře doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet Explorer verzi 9
a vyšší.

Nahrávání Žádosti o dotaci a příloh přes Portál Farmáře
Po kompletním vyplnění Žádosti o dotaci dle Instruktážního listu žadatel odešle po spuštění kontinuálního
příjmu přes Portrál farmáře Žádost o dotaci a všechny potřebné přílohy.
Žadatel má v tuto chvíli vygenerovanou a uloženou Žádost o dotaci se svém PC – dle předchozího manuálu.
Je zaregistrovaný v Portálu farmáře a přihlášený na své JI.
Po přihlášení se zobrazí úvodní strana PF. Pro zaslání Žádosti a doložení příloh k Žádost o dotaci se použije
odkaz v levé sloupcové nabídce přes pole Žádosti PRV – projektová opatření -›Rozpracované žádosti
(obrázek 1).
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Obrázek 1: Úvodní strana PF
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Žadatel dle obrázku 2 nebo obrázku 3 klikne na tlačítko „Pokračovat v podání“.

Obrázek 2: Pokračování v podání přes „Rozpracované žádosti“

Obrázek 3: Pokračování v podání přes „Žádost o dotaci PRV“
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Žadatel se nachází v okně konkrétního projektu, v horní části okna je uveden název projektu.
Nahrání formuláře Žádosti o dotaci
Přes pole „Procházet“ žadatel nahraje z PC kompletně vyplněnou Žádost o dotaci.

Obrázek 4: Vyhledání Žádosti o dotaci v PC žadatele

Dokument je načten.

Obrázek 5: Načtení Žádosti o dotaci v elektronické podobě.

Po načtení dokumentu je vhodné práci průběžně uložit tak, jak je uvedeno na obrázku 9.
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Doložení příloh k Žádosti o dotaci
V tomto kroku může žadatel také nahrávat potřebné přílohy, které má uložené v elektronické podobě.
Přílohy jsou rozděleny na Povinné přílohy, Nepovinné přílohy, Přílohy k výběrovému řízení, Přílohy z
elektronického tržiště, Přílohy k zadávacímu řízení a Další přílohy. Povinné a nepovinné přílohy se zobrazí
s ohledem na jednotlivé záměry operace.

Obrázek 6: Nahrávání příloh z PC žadatele

Žadatel vybere příslušný soubor ze svých zdrojů a vyplní popis (např. výstižný název) dokumentu.

Obrázek 7: Nahrání příloh a popis dokumentu
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Předkládání příloh v listinné podobě
V případě, že žadatel např. z důvodu velkého rozsahu přílohy nevyužije možnost doložit přílohu
v elektronické podobě, může ji předložit v podobě listinné. Na Portálu farmáře pak zaškrtne políčko „příloha
v listinné podobě“ a vyplní popis přílohy. Pole pro vyhledání elektronického dokumentu po zašrtutí políčka
zmizí.

Obrázek 8: Příloha v listinné podobě

S ohledem na objem nahrávaných příloh doporučujeme soubory vkládat po jednom a průběžně ukládat.
Tlačítko „Uložit“ se nachází pod všemi zobrazenými přílohami vpravo dole (obrázek 9).

Obrázek 9: Ukládání souboru.
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Nahrávání více dokumentů k jedné příloze
Stejně tak postupujeme, pokud je potřeba přiložit více souborů k jedné příloze (obrázek 10).

Obrázek 10: Nahrání druhého souboru

Soubor následně uložíme (obrázek 9).
Po procesu uložení je možné práci na podávání žádosti přerušit a vrátit se k ní po opětovném přihlášení
k Portálu farmáře, jak je uvedeno v začátku tohoto návodu. Nahrané soubory zůstanou uložené.
Tímto průběžným uložením nedochází k podání žádosti.

Podání Žádosti o doatci včetně příloh
Po nahrání a uložení všech příloh a formuláře Žádosti o dotaci žadatel klikne na pole „Pokračovat v podání
(obrázek 11).

Obrázek 11: Pokračování v podání
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Na další straně se žadateli objeví souhrn informací (obrázek 12), to znamená seznam všech nahraných
dokumentů. V tomto kroku se buď žadatel vrátí zpět pro opětovné nahrání (tlačítko Zpět“), nebo zaškrtne
„Souhlasím s podobou žádosti a dalšími závazky“ a tím se mu zaktivní tlačítko „Podat“ (obrázek 13).

Obrázek 12: Souhrn informací

Obrázek 13: Udělení souhlasu a podání žádosti

Po odkliknutí políčka „Podat žádost“ probíhá inicializace dokumentů a žádost je podána.
Po tomto kroku již není možné provádět žádné změny či úpravy.
IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Po podání Žádosti o dotaci se žadateli zobrazí strana, kde je pod odkazem „Stáhnout soubor“
odeslaná/podaná Žádost o dotaci. Dle obrázku 14 si žadatel prostřednictvím „Stáhnout potvrzení“ stáhne
Potvrzení o přijetí Žádosti o dotaci (ukázka vygenerovaného Potvrzení o přijetí, která je uvedena na obrázku
15, má pouze informativní charakter).

Obrázek 14: Odeslané žádosti a stahování potvrzení o přijetí

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Obrázek 15: vygenerované Potvrzení o přijetí (testovací verze)

Tímto krokem byla úspěšně podána Žádost o dotaci včetně příloh. O zaregistrování Žádosti o
dotaci bude žadatel informován na Portálu farmáře – sekce „Odeslané dokumenty ze SZIF“.
Po kliknutí na pole „Odeslané žádosti“ si žadatel může rozkliknout příslušný projekt (obrázek 16) a
následně se mu zobrazí strana se seznamem všech nahraných příloh (obrázek 17).

Obrázek 16: Odeslané žádosti
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Obrázek 17: Souhrn příloh (informativní charakter)
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