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Portál Farmáře 1/2

• Žádost o dotaci se generuje na Portálu Farmáře (PF)

• Přístup do PF lze získat osobně na podatelně RO SZIF, Centrále SZIF a 
nebo na pracovišti Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Fritzova 4, Jihlava)

• Žádost přístup do PF lze také podat prostřednictvím datové schránky 
žadatele o dotaci nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem 

• Totožnost subjektu se prokazuje u FO bez IČ: OP, FO s IČ: OP + 
Živnostenským listem, PO: právní osvědčení, ze kterého je zřejmé, kdo 
je statutárním zástupcem společnosti
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Portál Farmáře 2/2 - www.szif.cz

32. 7. 2020

http://www.szif.cz/
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Postup administrace Žádosti o dotaci

92. 7. 2020

• Žádost musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře.

• Žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS! 
• v elektronické podobě ve formátu PDF prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu stanoveném výzvou MAS 

• Projektovou dokumentaci vzhledem k její velikosti lze předložit v listinné podobě.

• Nejpozději do 20 pracovních dní proběhne administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. 
• (možnost žadatele max. 2x vyzvat k nápravě – 5 pracovních dní má žadatel na doplnění)

• Věcné hodnocení Výběrová komise nejpozději do 20 pracovních dní od ukončení administrativní kontroly. 
• možnost veřejné obhajoby

• Schválení projektů Rozhodovacím orgánem = Výkonná rada nejpozději do 20 prac. dní od ukončení věcného 
hodnocení.

• vybrané žádosti jsou MAS elektronicky podepsány a předány žadateli min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF 

• Žadatel pošle podepsanou žádost přes Portál Farmáře na RO SZIF.
• Termín pro konečnou registraci na RO SZIF: 30. 10. 2020

• RO SZIF provede administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti předložené Žádosti o dotaci (v případě 
potřeby může vyzvat k doplnění).

• Dohoda se podepisuje osobně před pracovníkem RO SZIF (SZIF Brno).
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Povinnosti žadatele/příjemce

• Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních 
zdrojů

• O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF.  Nárok na proplacení dotace vzniká 
příjemci podpisem Dohody

• Za plnění podmínek stanovených Pravidly zodpovídá výhradně 
žadatel/příjemce dotace

• Splnění definice vhodného žadatele/příjemce od data podání Žádosti o 
dotaci na MAS do konce lhůty vázanosti projektu na účel (tj. 5 let od data 
převedení dotace na účet příjemce dotace – s výjimkou velikosti podniku)

• Souběh dotací (výjimka na vlastní spolufinancování či úvěr od Podpůrného a 
garančního rolnického a lesnického fondu)

• Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody

112. 7. 2020



Povinnosti žadatele/příjemce
• Uspořádání právních vztahů k nemovitostem: vlastnictví, spoluvlastnictví, nájem, 

pacht, věcné břemeno, výpůjčka

• Splatné veškeré závazky vůči finančnímu úřadu, žadatel nesmí být v likvidaci

• Předmět projektu je provozován výhradně žadatelem

• Provozovatelem musí být žadatel/musí mít předmět dotace ve vlastnictví

• Archivace 10 let od proplacení

• Hotovostní platby – max. 100 000 Kč/projekt

• Způsobilost výdajů – od data podání Žádosti o dotaci na MAS x motivační účinek

• Pokud se zavázal k vytvoření pracovních míst, pak nejpozději 6 měsíců od 
převedení platby na účet

• Cenový marketing – do 500 tis. / nad 500 tis. Doložit do 70 dní od registrace SZIF 
není možná změna. Pozor u obcí je cenový marketing do 400 tis. bez DPH.
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Zakázky PRV
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Rozdělení zakázek dle přepokládané hodnoty

• Do 20 000 Kč bez DPH (v součtu pak do 100 000 Kč za projekt)
• Do 500 000 Kč bez DPH – malý cenový marketing – pozor u obcí – do 400 

tis. bez DPH 
• Do 2 000 000 Kč/6 000 000 Kč – velký cenový marketing
• Nad 2 000 000 Kč/6 000 000 Kč / dle zákona o zadávání veřejných zakázek 

(ZZVZ)

• Minimálně 3 nabídky (s výjimkou do 20 000 Kč) x zadání v otevřené výzvě 
(lhůta min. 10 dní)

• Písemná smlouva/objednávka (do 500 000 Kč)
• Dokumenty uchovat minimálně 10 let od proplacení projektu
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Cenový marketing

• Tabulka s uvedením min. 3 dodavatelů / automatický průzkum trhu 

• Zadáno nejnižší nabídce

• Podloženo nabídkou dodavatele či sjetinou z webu

• Malý cenový marketing
• dokládá se jako součást Žádosti o platbu

• Velký cenový marketing
• dokládá se jako součást Žádosti o dotaci (do 63 dní na MAS od 

zaregistrování projektu na SZIF)
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Zakázka vyšší hodnoty

• Zveřejnění na www.eagric.cz/prv prostřednictvím Portálu farmáře x 
profilu zadavatele x Národním elektronickém nástroji x elektronickém 
tržišti pokud to předmět umožňuje

• Lhůta 15 kalendářních dní

• Jednání o nabídkách zahrnuto v zadávací dokumentaci/výzvě

• Otevírání elektronických nabídek – nesmí být zpřístupněny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek

• Střet zájmů osob podílejících se na výběrovém řízení

• Dokumenty se dokládání jako součást Žádosti o dotaci a to do 63 dní 
na MAS od zaregistrování na SZIF
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Děkujeme za pozornost
Magda Pojerová

Mirka Štěpánková
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