
POSTUP PODÁNÍ ŢÁDOSTI O DOTACI

V RÁMCI 1. VÝZVY MAS ROZVOJ KRNOVSKA PROGRAMU ROZVOJE

VENKOVA

Proces podání ţádosti o dotaci:

- Informace k podání žádosti o dotaci

- Administrativní kontrola

- Hodnocení žádosti o dotaci

- Administrace žádosti o dotaci na SZIF

- Postupy pro odvolání

Zřízení přístupu do Portálu Farmáře

Podrobné instrukce k vyplnění ţádosti o dotaci



PROCES PODÁNÍ ŢÁDOSTI O 

DOTACI 



INFORMACE K PODÁNÍ ŢÁDOSTI 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 přinese na MAS včetně příloh, v termínu  

17. – 31. 8. 2017 do 11,00 hod – předem telefonicky domluvit datum a čas 

- 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 ţádostí na internetových stránkách do 5 pracovních 

dní od ukončení příjmu 



ADMINSTRATIVNÍ KONTROLA ŢÁDOSTI 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 

 Zajištění nedostatků – MAS vyzve žadatele k doplnění žádosti o dotaci s pevně daným 

termínem:

 minimálně 5 pracovních dní

 žadatel může provést opravu max. 2 x 

 při nedoplnění = ukončení administrace 



HODNOCENÍ ŢÁDOSTÍ 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 (Opava), který je stanoven 

k 30. 9. 2017

 Ţadatel posílá ţádost přes Portál farmáře na SZIF Opava do 30. 9. 2017



ADMINISTRACE ŢÁDOSTI 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:

 o ukončení administrace (se zdůvodněním) – zajištění neodstranitelných nedostatků

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

 doplnění neúplné dokumentace – žadatel předá MAS – MAS zkontroluje

 pokud je nutné opravit doplnění, vyzve žadatele s pevně daným termínem k opravě

 MAS znovu zkontroluje 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 stran žadatele!



ADMINISTRACE ŢÁDOSTI 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 2. 12. 2017 (do 63. 

kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO 

SZIF). Poté na RO SZIF do 70. kalendářních dnů

 ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA SZIF, LHŮTA 56 RESP. 126 KALENDÁŘNÍCH DNÍ 



POSTUPY PRO ODVOLÁNÍ 

 Pokud ţadatel nesouhlasí s postupem MAS, můţe 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.maskrnovsko.cz po uzavření výzvy

 Účetní výbor MAS postup přezkoumá a informuje o výsledku do 10 pracovních 

dnů

 Pokud ţadatel nesouhlasí s postupme nebo rozhodnutím RO SZIF – můţe se 

odvolat na 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

http://www.maskrnovsko.cz/


ZŘÍZENÍ 

PŘÍSTUPU DO 

PORTÁLU 

FARMÁŘE 



ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPU DO PORTÁLU FARMÁŘE 

Je nutné navštívit pobočku SZIF (možnost v Bruntále nebo v Opavě) 

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 



ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPU DO PORTÁLU FARMÁŘE 

Zadat přihlašovací 

údaje nebo stáhnout 

ţádost pro 

zaregistrování 



ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPU DO PORTÁLU FARMÁŘE 



PODROBNÉ INSTRUKCE K 

VYPLNĚNÍ ŢÁDOSTI O DOTACI 



PODROBNÉ INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ ŢÁDOSTI 

 Žádost o dotaci musí být vygenerovaná 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 stránkách www.maskrnovska.cz

http://www.szif.cz/
http://www.maskrnovska.cz/


PORTÁL FARMÁŘE – PODÁNÍ ŢÁDOSTI 

Přihlásit se 



PORTÁL FARMÁŘE – PODÁNÍ ŢÁDOSTI 

krok 

krok 

krok



PORTÁL FARMÁŘE – PODÁNÍ ŢÁDOSTI 

krok 



PORTÁL FARMÁŘE – PODÁNÍ ŢÁDOSTI 

krok 
Ţadatel vybere 

MAS, přes 

kterou bude 

ţádat o dotaci 



PORTÁL FARMÁŘE – PODÁNÍ ŢÁDOSTI 

krok 

Vybrat Fichi a 

zvolit název 

projektu 

krok 



PORTÁL FARMÁŘE – PODÁNÍ ŢÁDOSTI 

- Stáhnout a uloţit 

ţádost o dotaci do 

PC

- Do staţené ţádosti 

o dotaci se vyplňují 

informace týkající 

se projektu 

- Ţadatel vyplněnou 

ţádost o dotaci 

nenahrává na 

Portál Farmáře, 

odevzdává ji v 

elektronické 

podobě na MAS 



FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O DOTACI V PROTÁLU FARMÁŘE 

- DŮLEŢITÉ JE 

VYPLNIT 

POLE 12 A 

13, ABY SE 

ZOBRAZILY 

VŠECHNY 

STRANY 

ŢÁDOSTI 



FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O DOTACI V PROTÁLU FARMÁŘE 

Pod tlačítkem MENU je 

umístěn instruktáţní list

Pod tlačítkem MENU je 

Kontrola vyplněných údajů 



DĚKUJEME ZA 

POZORNOST 



KONTAKTNÍ ÚDAJE

Osoblaha

Po, út 8, 00 – 12,00

Pá 7,00 – 9,00

Martina Jalamasová – 603 740 650, 554 646 200 

martinajalamasova@seznam.cz 

Krnov 

Po – pá 8,00 – 12,00

Ing. Iva Cahelová – 736 283 323 cahelovaiva@email.cz

Romana Drcmánková – 737 772 735 romana.drcmankova@seznam.cz


