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

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE
O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE
K
PODÁNÍ DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI
PRO ROK 2022

Pro dotační program 9.F.i. Odborné konzultace
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1 Úvod a přihlášení do Portálu farmáře
Tato příručka představuje návod pro žadatele k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci
pro dotační program 9.F.i. Odborné konzultace pomocí aplikace na Portálu farmáře SZIF (dále
jen „PF“). Popsané a použité obrázky jsou pouze informativní.
Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci pro DP 9.F.i. pro rok 2022 začíná:
- 1. pololetí 1. 7. 2022 – 15. 7. 2022 za měsíce leden až červen 2022
- 2. pololetí 3. 1. 2023 – 15. 1. 2023 za měsíce červenec až prosinec 2022
Doklady prokazující nárok na dotaci musí být podány po ukončení realizace předmětu dotace.
Na stránky PF SZIF se žadatel dostane přes internetové stránky www.szif.cz, kde v pravém
horním rohu se nachází záložka s názvem Portál farmáře. Žadatel na tuto záložku klikne a přejde
na přihlášení k portálu.

Pro přihlášení se žadateli zobrazí níže uvedené okno. Je zapotřebí, aby žadatel zadal přihlašovací
údaje (přihlašovací jméno a heslo) a poté stiskl tlačítko Přihlásit:

Příručka pro zadávání dokladů 9F.i.

3 z 11

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

2 Nové podání
Po úspěšném přihlášení na Portál farmáře se žadateli zobrazí úvodní stránka. Jsou zde umístěny
aktuální informace pro žadatele, rozpracovaná podání, přehledy a také schránka s odeslanými
dokumenty ze SZIFu. Pro zadání dokladů žadatel nejprve klikne na pole Nová podání a dále
na záložku Doklady prokazující nárok na dotaci.

Následně se objeví seznam žádostí, ke kterým lze podávat doklady a žadatel vybere žádost
k dotačnímu programu 9.F.i.

Po stisknutí daného pole (dlaždice) se žadateli zobrazí níže uvedené informativní hlášení. Před
generováním předtisku je možné zkontrolovat, zda se do aplikace promítají relevantní informace
ze základních registrů. Po kontrole informací provede žadatel další krok pomocí pole Generovat
předtisk.

Příručka pro zadávání dokladů 9F.i.

4 z 11

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

Následně se objeví další informativní hlášení, žadatel pokračuje k dalšímu kroku stisknutím
Pokračovat v levém dolním rohu obrazovky.

Žadatel pro samotné podání dokumentů klikne na modře podbarvený text Prokázání nároků
na dotaci (vygeneruje se pdf formulář).

Pro editaci souboru lze vybrat variantu „otevřít soubor“ a po vyplnění uložit nebo „uložit jako“,
tedy nejprve uložit stažený soubor do svého počítače a následně vyplnit.
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Formulář Prokázání nároku na dotaci obsahuje na první stránce údaje o žadateli, na druhé straně
žadatel vyplňuje počet konzultačních hodin, hodinovou sazbu a dílčí zprávu. V popisu musí být
uveden zvlášť pro oblast zemědělství a oblast lesnictví celkový počet konzultací včetně celkového
počtu konzultačních hodin a minut, použité formy konzultací včetně jejich počtu, obsahové
zaměření dotazů, finanční přehled zjištěný z počtu konzultačních hodin/minut a hodinové
zúčtovací sazby (velikost je omezena na 5000 znaků celkem).

Žadatel po vyplnění a uložení formuláře Prokázání nároků na dotaci v pdf formátu, soubor
nahraje pomocí pole Nahrát soubor do aplikace na Portálu farmáře.

Následuje další krok, kterým je nahrání povinných příloh. Povinnou přílohou je „Deník
konzultací“(návod na vyplnění je popsán v Příručce k podání žádosti o dotaci pro rok 2022
pro DP 9 F.i.) za dané pololetí.
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Žadatel může u stejného tazatele vedeného v Deníku konzultací poskytnout poradenství formou
konzultací maximálně do výše 1500 EUR za období roku 2022.
K nahrání Deníku konzultací do Portálu farmáře slouží tlačítko Nahrát soubor. Velikost jedné
nahrané přílohy může být max. 10 MB. Celkový počet vkládaných příloh není omezen.

Vybrané označené přílohy lze mazat kliknutím na tlačítko Smazat označené přílohy, pokud je vše
nahráno správně, kliknutím na tlačítko Uložit je možné nejprve stránku uložit (dojde k načtení
zadaných souborů a zobrazí se technický popis procesu ukládání příloh).

Následně se zaktivní tlačítko Pokračovat v podání a po kliknutí na pole Pokračovat v podání
se podávání dokladů přesune do dalšího, závěrečného kroku podání.
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Žadatel pokračuje klikem na pole Pokračovat v podání. Objeví se informativní hláška, kterou
žadatel musí potvrdit jejím zakliknutím.

Žadatel zaškrtne políčko souhlasu s podobou žádosti a dalšími závazky a klikne na pole Podat.
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Zobrazí se průběh zpracování podání dokladů prokazujících nárok na dotaci. Na závěr se zobrazí
Název dotace s přiděleným číslem jednacím, datem a informace, že podání dokladů prokazujících
nárok na dotaci bylo úspěšně založeno.

Po kliknutí na symbol lupy u sloupce „Akce“ se zobrazí přehled podaných dokladů včetně
Potvrzení o přijetí.

Po kliknutí na pole Potvrzení se zobrazí/stáhne do PC potvrzení o přijetí žádosti.
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Proces podání dokladů prokazujících nárok na dotaci je tímto ukončen.
Pozn. Všechny podané a odeslané žádosti a doklady lze nalézt také v Přehledech – Odeslaná
podání a pomocí lupy si je rozbalit.
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3 Podání dokladů za 2. pololetí
Při podávání dokladů za 2. pololetí daného dotačního období platí výše zmíněný postup uvedený
v kapitole 2 Nové podání. Rozdíl je v přiložení dvou povinných příloh: kromě Deníku konzultací
i Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva musí obsahovat zmapování kritických oblastí
a činností ve výrobní praxi v resortu za rok 2022.
Před podáváním formuláře s doklady je nutné nejprve na PF podat formulář žádosti
na 2. pololetí, teprve poté je možné podávat doklady.
Podrobný postup podání formuláře žádosti je uveden v příručce pro žadatele, která je dostupná
ke stažení na webových stránkách Fondu v sekci SZIF poskytuje- Národní dotace – 9.F.i.
– Ke stažení - Příručky - https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-9fi.

Zpracováno dne: 17. 6. 2022
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