
6. Výzva MAS Zubří země 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

14. května 2020, Bystřice nad Pernštejnem

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele 
je podpořen z projektu REALIZACE SCLLD MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – REŽIJNÍ VÝDAJE II                             

s reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882, který je spolufinancován Evropskou unií.



Program semináře

➢ Zřízení přístupu do Portálu farmáře

➢ Podrobné instrukce k vyplnění žádosti o dotaci
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ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPU 
DO PORTÁLU FARMÁŘE



Možné způsoby zřízení přístupu:

1. osobní návštěva pobočky SZIF (možnost ve Žďáře nad Sázavou – Strojírenská 1089/14)

2. prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci

3. prostřednictvím e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele

▪ Kontakty na pracoviště SZIF - oddělení příjmu žádostí a LPIS Žďár nad Sázavou
http://www.szif.cz/cs/seznam-zamestnancu-szif?qs=%C5%BD%C4%8F%C3%A1r+nad+S%C3%A1zavou&filter=OK&opzl=true&page=1

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

Informace a podrobnosti k získání přístupu do Portálu farmáře naleznete na: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnejcastejsi_dotazy%2Fpf%2F1538564378339.pdf

▪ Žadatel musí vyplnit „Žádost o přístup do portálu eagri a do portálu farmáře SZIF“ (ke stažení na:

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnejcastejsi_dotazy%2Fpf%2F1538564420913.
pdf
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Zřízení přístupu do Portálu Farmáře

http://www.szif.cz/cs/seznam-zamestnancu-szif?qs=%C5%BD%C4%8F%C3%A1r+nad+S%C3%A1zavou&filter=OK&opzl=true&page=1
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnejcastejsi_dotazy%2Fpf%2F1538564378339.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnejcastejsi_dotazy%2Fpf%2F1538564420913.pdf


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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http://www.szif.cz/
http://zubrizeme.cz/prv-1-vyzva/


Podrobné instrukce k vyplnění žádosti
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Zobrazí se 

stránka s 

přihlašovacími 

údaji, žadatel 

vyplní 

přihlašovací 

jméno a heslo.



2. krok
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Portál farmáře – podání žádosti

1. krok
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Portál farmáře – podání žádosti

3. krok
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Portál farmáře – podání žádosti4. krok

Žadatel 

vybere MAS, 

přes kterou 

bude žádat o 

dotaci (MAS 

Zubří země se 

nachází asi v 

polovině)
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Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

Jméno + příjmení žadatele / název organizace

Vybrat fichi z aktuální

výzvy, v rámci které chce

žadatel žádat

Vyplnit údaje o žadateli

Název projektu 

uvádějte vždy 

OFICIÁLNÍ!!! Nelze 

změnit!
Nakonec vygenerovat 

žádost
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Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

Stáhnout a uložit žádost o 

dotaci do PC! klik
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Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

Do stažené žádosti o dotaci 

se vyplňují informace 

týkající se projektu



JAK VYPLNIT 

ŽÁDOST O DOTACI

(OBECNĚ + VYBRANÉ STRANY ŽÁDOSTI O 
DOTACI PRO FICHE 9, 10, 14, 24 )



Důležité je vyplnit pole 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 žadatel18

Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře



Specifické strany– FICHE 9 – Lesnická infrastruktura

Strana B2 – Žadatel z roletky 

vybere původní kategorii lesní 

cesty

Dále uvede délku 

lesní cesty v metrech
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Žadatel vyplní výslednou 

kategorii lesní cesty s 

odpovídajícím povrchem
A v následujícím 

okénku vyberete zda 

jde o novostavbu či 

rekonstrukci



Specifické strany– FICHE 10 – Zemědělská infrastruktura

Strana B2 - Vyberete zda 

na území projektu byly 

dokončeny Pozemkové 

úpravy (ANO x NE)

Na straně F doplníme 

celkovou délku polní cesty
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře



Specifické strany– FICHE 14 – Neproduktivní funkce v lesích

Strana B2 –Žadatel zatrhne 

jednu z možností výše –

realizace na PUPFL pod LHP 

nebo LHO
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře



Specifické strany čl. 20 – FICHE 24 – Investice do veřejných prostranství

Volba režimu podpory a 

zakřížkování co projekt 

zahrnuje, aby se zobrazila 

další pole k vyplnění

Dále zatrhnete opatření, které 

bude žadatel realizovat
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Vyplníte zda projekt podléhá 

řízení stavebního úřadu

Následující pole vyplňujete dle zvolených oblastí podpory



Nadefinování zakázky -

vyplňuje žadatel zde na 

straně B3

Výše zakázky - automaticky se napočítává z 

údajů ze strany C1 – Výdaje projektu

23

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
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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

Žadatel vybere typ 

žadatele, zaškrtne 

velikost podniku 

Obec a spolek je 

vždy velký podnik!

Vyplní žadatel dle 

skutečnosti
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PO - povinnost žadatelů  

identifikovat skutečné majitele dle 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování 

terorismu („AML zákon“). Každý 

žadatel, který není fyzickou osobou 

nebo právnickou osobou veřejného 

práva, musí uvést do formuláře 

Žádosti o dotaci formou čestného 

prohlášení seznam svých 

skutečných majitelů ve smyslu § 4 

odst. 4 AML zákona. Pokud žádná 

fyzická osoba nenaplňuje definici 

skutečného majitele podle AML 

zákona, pak žadatel uvede do 

formuláře Žádosti o dotaci tuto 

skutečnost.

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.
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Část H – ZÁZNAMOVÝ LIST

ŽADATEL NEVYPLŇUJE !!!

Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře



Po vyplnění údajů je 

vhodné provést 

kontrolu: 

MENU – Kontrola 

vyplněných údajů
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Kontrola Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře



Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!
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Žadatel vyplněnou 

žádost o dotaci 

nahrává na Portál 

farmáře, 

pokračuje v 

podání.
Jsou vyplněny 

údaje žadatele s 

názvem projektu



Doplněný a 

zkontrolovaný 

formulář žádosti 

o dotaci nahrát 

zde
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Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!



Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

Po nahrání 

žádosti o 

dotaci nahrát 

obecné 

přílohy

Žadatel pošle žádost o dotaci včetně příloh 

přes Portál Farmáře

nejpozději do 31.7.2020 !!!!!!
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Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!
Žadatel pošle žádost o dotaci včetně příloh 

přes Portál Farmáře

nejpozději do 31,7,2020 !!!!!!
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Po nahrání 

žádosti o 

dotaci nahrát 

specifické a 

nepovinné 

přílohy a 

proces uložit!



Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!
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Nejdříve žadatel 

nahranou 

žádost uloží, 

poté odešle 

podání na MAS



Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!
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• Dále pokračuje žadatel dle instrukcí MAS (připravené prezentace) až po výběru projektů 

na MAS 



Kontaktní údaje

Jméno Funkce Telefon E-mail

Konzultace a 

předkládání žádostí na 

poradenském místě

Mgr. Aneta 

Šlechtová

Manažer 

SCLLD

731 499 188

566 590 394
mas@zubrizeme.cz

Bystřice nad Pernštejnem

(dle potřeby Nové Město 

na Moravě) 

Ing. Lada 

Scherrerová

Manažer 

SCLLD

739 393 121

566 590 393
schrerrerova@zubrizeme.cz

Nové Město na Moravě 

(pondělí, středa)

Bystřice nad Pernštejnem

(úterý, čtvrtek)

mailto:schrerrerova@zubrizeme.cz
mailto:schrerrerova@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



DĚKUJEME ZA POZORNOST


