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Informace pro schválené žadatele v rámci Školního projektu
o nové možnosti podávání žádostí o podporu na produkty
V Praze dne 7. prosince 2018
Od prosince 2018 je možné k již využívaným způsobům zasílání žádostí o podporu na produkty
využít Portál farmáře (dále „PF“).

Registrace na Portálu farmáře
Pro podávání žádostí přes PF je třeba se zaregistrovat. Informace o zřízení přístupu do Portálu
farmáře najdete v příručce: Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri,
formulář: Žádost o přístup do portálu eAGRI a do Portálu farmáře SZIF.

Elektronická žádost o podporu na produkty a její přílohy
Žádost o podporu na produkty je převedena do elektronické podoby a je možné ji vyplnit na PF.
Pro vyplnění žádosti jsou využita data zaevidovaná v systémech SZIF v souvislosti s registrací
na PF (např. údaje o žadateli získané ze Základních registrů, kontaktní údaje, bankovní spojení
žadatele).
Přílohy žádosti je možné vkládat přímo do žádosti na PF nebo zasílat doposud používaným
způsobem.

Postup administrace elektronické žádosti
Po přihlášení do PF je možné založit žádost na daný měsíc a k ní nahrát elektronickou tabulku
(Příloha č. 1).
-

Po nahrání tabulky proběhnou tyto základní kontroly dat: Kontrola listu „Přehled“ vůči
listu „Soupis“ z pohledu čísel faktur a shodnosti kódu a upřesnění produktů
Kontrola počtu žáků uvedeného v Souhrnném hlášení a na listu „Přehled“ v příslušném
sloupci
Kontrola duplicit řádků produktů kvůli rozdílným cenám
U ovoce a zeleniny kontrola, zda nebylo zavezeno kiwi a ananas
Kontrola existence kódu dodaného produktu

Po úspěšné kontrole tabulky je možné odeslat tabulku k odsouhlasení školám. Systém rozdělí
tabulku dle ID škol a daným školám zašle e-mailovou informaci s žádosti o potvrzení určitých
dat. Informace má podobu odkazu.
Příslušný odpovědný pracovník školy se přihlásí přihlašovacími údaji, které již byly školám
zaslány a potvrdí/upraví zaslané informace. Po potvrzení všech údajů školami bude možné
k žádosti připojit další přílohy a odeslat žádost na SZIF přímo z PF.
Tabulku se zadanými daty a potvrzenými daty od škol je možné z PF stáhnout.
Uživatelská příručka je k dispozici na www.szif.cz / Společná organizace trhů / Živočišná výroba
/ Mléko / Mléko do škol v sekci „Ke stažení“, Školní rok 2018/2019 - Příručky, plakát „Školní
projekt“, důležité informace (Příručka pro žadatele o podporu na produkty (podávání žádostí
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Školní projekt na Portálu farmáře)) a www.szif.cz / Společná organizace trhů / Rostlinná výroba
/ Ovoce a zelenina / Ovoce a zelenina do škol v sekci „Ke stažení“, Školní rok 2018/2019 Příručky, plakát „Školní projekt“, důležité informace (Příručka pro žadatele o podporu na
produkty (podávání žádostí Školní projekt na Portálu farmáře)).
V případě
jakýchkoli
skolni.projekty@szif.cz.
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nás,

prosím,

neváhejte

kontaktovat

na

e-mailu
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