
Pokračování k semináři pro žadatele….

➢ Proces podání žádosti o dotaci:
• informace k podání žádosti o dotaci
• administrativní kontrola
• hodnocení žádostí o dotaci
• administrace žádostí o dotaci na SZIF
• postupy pro odvolání

➢ Zřízení přístupu do Portálu Farmáře
➢ Podrobné instrukce k vyplnění žádosti o dotaci

9.březen 2017, Bystřice nad Pernštejnem

Postup podání žádosti o dotaci a IT podpora

v rámci 1. Výzvy MAS Zubří země 

Programu rozvoje venkova



Proces podání žádosti o dotaci



Informace k podání žádosti o dotaci
Upraveno v Obecných pravidlech – čl. 4 Žádost o dotaci

• Žádost žadatel vygeneruje z vlastního účtu na Portálu farmáře
(samostatně za každou Fichi)

• Vyplněný formulář v elektronické podobě donese na MAS včetně
příloh, termín: 29. března - 13. dubna 2017 do 14 hodin (v
předem telefonicky domluveném termínu!!!)

• MAS žádost o dotaci vytiskne, žadatel nebo zmocněný zástupce ji
podepíše před pracovníkem MAS

• Datum podání žádosti = datum podpisu žádosti před pracovníkem
MAS

• O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel
od pracovníka MAS písemné potvrzení ihned po podepsání žádosti

• MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na internetových
stránkách do 5 pracovních dní od ukončení příjmu

3



Administrativní kontrola žádostí o dotaci
• MAS provede kontrolu obsahové správnosti, kontrolu přijatelnosti

a dalších podmínek vztahujících se na daný projekt (kontrola

zaznamenána do kontrolního listu)

• O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do

5 pracovních dní od ukončení kontroly

• Zjištění nedostatků – MAS vyzve žadatele k doplnění žádosti o

dotaci s pevně daným termínem:

✓ Minimálně 5 pracovních dní

✓ Žadatel může provést opravu max. 2x

✓ Při nedoplnění = ukončení administrace
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Hodnocení žádostí o dotaci
• Výběrová komise MAS provede věcné hodnocení za každou Fichi dle

předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS

• Výsledky hodnocení (bodování) včetně zdůvodnění MAS

zaznamená/přepíše do formuláře Žádosti o dotaci

• MAS stanoví pořadí projektů na základě bodového ohodnocení a

finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi do 20

pracovních dní od provedení věcného hodnocení

• Poté projekty schválí Programový výbor

• MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a vybrání/nevybrání

jeho žádosti o dotaci do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů

Programovým výborem

• Vybrané žádosti MAS elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a předá

žadateli minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace na

Regionální odbor SZIF (dále RO SZIF nebo SZIF Brno), který je

stanoven k 14.7.2017

• Žadatel posílá žádost přes Portál farmáře na SZIF Brno (do 14.7.2017)
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Administrace žádosti o dotaci na SZIF
• RO SZIF registruje žádost o dotaci do 5 pracovních dnů od termínu registrace

stanoveného ve Výzvě MAS

• RO SZIF o zaregistrování žádosti o dotaci informuje žadatele přes Portál Farmáře

• RO SZIF po registraci žádosti informuje MAS:

a) o ukončení administrace (se zdůvodněním) – zjištění neodstranitelných nedostatků

b) o vyzvání žadatele k odstranění nedostatků (do 56 kalendářních dnů)

c) doplnění neúplné dokumentace – žadatel předá MAS – MAS zkontroluje

✓ Pokud je nutné opravit doplnění, vyzve žadatele s pevně daným termínem k

opravě

✓ MAS znovu kontroluje žádost o dotaci - kontrola, el. podpis, verifikace - předá

žadateli

✓ Žadatel – pošle opravenou žádost přes Portál Farmáře na RO SZIF nejpozději

v termínu stanoveném v Žádosti o doplnění neúplné dokumentace

(14 kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace)

• Pouze jedno doplnění na RO SZIF ze strany žadatele!
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Administrace žádosti o dotaci na SZIF
• Kontrola na RO SZIF – do 14 kalendářních dnů

• Schválení žádostí průběžně, nejdříve žádosti bez výběrového / zadávacího

řízení

• U schválených projektů bude žadatel vyzván prostřednictvím Portálu

farmáře k podpisu Dohody

• Dokumenty k výběrovému řízení odevzdat na MAS do 14.9.2017

(do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci

na RO SZIF)! Poté na SZIF Brno do 21.9.2017 (do 70.kalendářních dnů)

Administrativní kontrola SZIF, lhůta 56 resp. 126 kalendářních dní !

7



Postupy pro odvolání
• Pokud žadatel nesouhlasí s postupem MAS, může se odvolat do 15

pracovních dnů od provedení příslušného úkonu MAS, proti:

✓ Postupu administrace na MAS

✓ Přidělené výši bodového hodnocení

• MAS vyvěsí formulář k přezkumu na www.zubrizeme.cz po uzavření výzvy

• Kontrolní výbor MAS postup přezkoumá a informuje o výsledku do 10

pracovních dnů

• Pokud žadatel nesouhlasí s postupem nebo rozhodnutím RO SZIF - může

se odvolat na centrální pracoviště (CP) SZIF do 15 pracovních dnů

• Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím CP SZIF, může se odvolat k

Přezkumné komisi Ministerstva Zemědělství do 30 dnů od vyjádření CP SZIF
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Zřízení přístupu 
do Portálu Farmáře



Zřízení přístupu do Portálu Farmáře
• Je nutné navštívit pobočku SZIF (možnost ve Žďáře nad Sázavou –

Strojírenská 1089/14) 

• Kontakty na pracoviště SZIF - oddělení příjmu žádostí a LPIS Žďár 
nad Sázavou (ke stažení na: http://zubrizeme.cz/prv-1-vyzva/)

• S sebou: FO – OP, PO – Výpis z OR (ne starší 3 měsíců) 

• Žadatel musí vyplnit „Žádost o přístup do portálu eagri a do portálu 
farmáře SZIF“ (ke stažení na: http://zubrizeme.cz/prv-1-vyzva/)
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Podrobné instrukce k vyplnění 
žádosti o dotaci



Podrobné instrukce k vyplnění žádosti

• Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu Portálu Farmáře (samostatně za

každou Fichi), který je přístupný žadateli přes www.szif.cz

• Po přihlášení se načte úvodní strana Portálu Farmáře

• Podrobné instrukce, jak se žádost vyplňuje, naleznete v příručce Návod na

generování žádosti o dotaci přes MAS (ke stažení na: http://zubrizeme.cz/prv-1-vyzva/)
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Portál farmáře – podání žádosti

1. krok

2. krok
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Portál farmáře – podání žádosti

3. krok

4. krok

Žadatel 

vybere MAS, 

přes kterou 

bude žádat o 

dotaci
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Postup pro podání žádosti na Portálu Farmáře

• Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na
Portálu Farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS
v souladu s pravidly operace 19.2.1

• Žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci
včetně povinných, příp. nepovinných příloh na MAS
v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS

• Veškeré přílohy předkládané při podání Žádosti, jsou
součástí formuláře Žádosti o dotaci!!

• Nepovinné přílohy stanovené MAS jsou uvedeny ve Výzvě!

• Vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp.
formátům, předložit v listinné podobě

Možnost žadatele konzultovat žádost o dotaci s pracovníky MAS
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Postup pro podání žádosti v Portálu Farmáře

Žadatel 

vybere MAS, 

přes kterou 

bude žádat o 

dotaci

16



Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

➢ Vyplnit hlavičku

➢ Vybrat Fichi z aktuální výzvy,

v rámci které chce žadatel

žádat

➢ Zvolit název projektu

➢ Generovat žádost
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Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

➢ Stáhnout a uložit žádost o

dotaci do PC!

➢ Do stažené žádosti o dotaci

se vyplňují informace týkající

se projektu

Žadatel vyplněnou žádost o 

dotaci nenahrává na Portál 

farmáře, odevzdává ji v 

elektronické podobě na MAS
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Důležité je vyplnit pole 12

a 13, aby se zobrazily

všechny strany žádosti

Pod tlačítkem MENU je 

umístěn instruktážní list
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Automatický výpočet data

předložení žádosti o platbu

na MAS (15 kalendářních dní

před termínem předložení na

RO)
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Údaje o zpracovateli 

projektu, se vyplňují 

pouze v případě, že 

zpracovatelem projektu 

není žadatel 22



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Specifické strany čl. 17.1.a – FICHE 7 – Modernizace zemědělského podnikání

Vyplnit údaje při 

požadovaném zvýšení 

míry dotace pro 

mladého začínajícího 

zemědělce a pozemky 

v LFA

Vzorec (Příloha 15 

Pravidel 19.2.1. –

výpočet v případě, že 

část objektu neslouží 

cílům a účelu Fiche, 

stejné i v dalších 

článcích)
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
Specifické strany čl. 17.1.b - Fiche 8 - Modernizace zpracování 

zemědělských produktů

Vzorec - Příloha 15 

Pravidel 19.2.1. – výpočet 

v případě, že část objektu 

neslouží cílům a účelu 

Fiche, stejné i v dalších 

článcích

Zakřížkovat, zda produkt 

spadá či nespadá pod 

přílohu I Smlouvy o 

fungování EU a zvolit 

kategorii podniku (pokud 

se jedná o produkt 

nespadající pod přílohu I 

Smlouvy o fungování EU, 

nemůže být žadatel velký 

podnik!).
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Specifické strany čl. 19.1.b – FICHE 12 – Modernizace nezemědělského podnikání

Zakřížkovat co projekt 

zahrnuje, aby se zobrazila 

další pole k vyplnění

Při výběru CZ-NACE: R 93 

(Sportovní, zábavní a 

rekreační činnosti) nebo I 56 

(Stravování a pohostinství) se 

objeví sekce k nadefinování 

objektu venkovské turistiky 

(okruh 10 km, návštěvnost 

min. 2000 os./rok)
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Poskytovatelé služeb pole nevyplňují!



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Specifické strany čl. 26 – FICHE 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a navazujících oborů

Vzorec - Příloha 15 

Pravidel 19.2.1. – výpočet 

v případě, že část objektu 

neslouží cílům a účelu 

Fiche, stejné i v dalších 

článcích

Zakřížkovat co zahrnuje 

projekt

V případě investice do 

lesnických technologií, 

vyplňuje žadatel i pole k 

tomu určené
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Nadefinování zakázky -

vyplňuje žadatel zde na 

straně B3

Výše zakázky - automaticky se napočítává z 

údajů ze strany C1 – Výdaje projektu
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Možnost přidat 

zakázku / 

dodavatele



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Přiřazení k zakázce



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Přehled rozpočtu 

se vyplňuje 

automaticky na 

základě údajů 

uvedených na 

předchozích 

stranách
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

➢ Obdržené body jsou závazné od
data podání ŽoD nesmí být
žadatelem měněny a upravovány

➢ Pokud žadatel vyplnil bodové
hodnocení v žádosti chybně,
může MAS změnit bodové
hodnocení na základě rozhodnutí
Výběrové komise MAS

➢ Odůvodněné případy – SZIF vrátí
žádost MAS k přebodování
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Část E2 – Preferenční 

kritéria přidělená MAS

ŽADATEL NEVYPLŇUJE !!!



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

ZÁZNAMOVÝ LIST –

SLOUŽÍ PRO MAS

MAS zaznamenává 

jednotlivé úkony, které 

jsou s žádostí o dotaci v 

průběhu administrace 

prováděny.

34

Část H – ZÁZNAMOVÝ LIST

ŽADATEL NEVYPLŇUJE !!!



Kontrola Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Po vyplnění údajů je 

vhodné provést 

kontrolu: 

MENU – Kontrola 

vyplněných údajů
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Podání žádosti o dotaci
• Žadatel připraví žádost o dotaci se všemi povinnými přílohami a

odevzdá ji MAS

• MAS a její orgány provedou administraci a následné hodnocení

předložených žádostí o dotaci a uveřejní seznam vybraných a

nevybraných žádostí o dotaci

• Vybrané žádosti MAS elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a

předá žadateli (žádost se uzamkne)

• Po obdržení podepsané žádosti o dotaci a příloh od MAS žadatel

přes Portál farmáře pokračuje v podání s elektronickým

podpisem od MAS

• Žadatel nahraje na Portálu farmáře finální podobu formuláře

žádosti o dotaci a všechny povinné přílohy a celý proces uloží
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Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

Po obdržení 

podepsané žádosti 

o dotaci a příloh od 

MAS žadatel přes 

Portál farmáře 

pokračuje v podání

Je třeba vybrat možnost Pokračovat v podání S ELEKTRONICKÝM PODPISEM
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Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

Doplněný a 

zkontrolovaný 

formulář 

žádosti o dotaci 

nahrát zpět v 

dalším kroku
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Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

Po nahrání 

žádosti o 

dotaci nahrát 

přílohy a 

proces uložit

Žadatel pošle žádost o dotaci přes Portál 

Farmáře na RO SZIF, nejpozději do 14.7.2017, 

tedy do finálního termínu registrace na RO 

SZIF
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Kontaktní údaje

Jméno Funkce Telefon E-mail

Konzultace a předkládání 

žádostí na poradenském 

místě

Ing. Jarmila Zemanová

Ředitel, vedoucí 

zaměstnanec 

SCLLD

731 575 342

566 590 394
zemanova@zubrizeme.cz Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Lada Marková Manažer SCLLD
739 393 121

566 590 393
markova@zubrizeme.cz

Nové Město na Moravě 

(pondělí)

Bystřice nad Pernštejnem

(úterý - pátek)

Ing. Lada Jindrová Manažer SCLLD
739 393 111

566 590 393
jindrova@zubrizeme.cz Bystřice nad Pernštejnem

mailto:zemanova@zubrizeme.cz
mailto:markova@zubrizeme.cz
mailto:jindrova@zubrizeme.cz


Úřední dny pro konzultace a příjem žádostí

MAS Zubří země, o.p.s.

Poradenské místo Bystřice nad Pernštejnem

MAS Zubří země, o.p.s.

Poradenské místo Nové Město na Moravě

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Pátek 8:00 – 12:00 
 

 

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST


