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V Praze dne 26.května 2009 
 
 

Oddělení metodiky osy 1 PRV 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 871 620 
fax: 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz 

 
  Zpracoval: Ing.  Kateřina Adamcová, kontakt:  Kateřina Adamcová, tel.: 222 871 458, e-mail: Katerina.Adamcova@szif.cz 

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

 
Bližší informace a podmínky k „Portálu farmáře SZIF“ a zaslání Žádosti o 
dotaci v elektronické podobě 
 

Na základě ustanovení Obecné části Pravidel pro žadatele bodu 2.nn) a bodu 5. uvádíme níže 
podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci z PRV v elektronické podobě (pro 7. kolo pouze pro 
Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost): 

 
1. Portál Farmáře 

Pro zaslání Žádosti o dotaci musí mít žadatel zřízen přístup, resp. uživatelské jméno a heslo do 
Portálu farmáře. Žádost o přístup do Portálu farmáře SZIF se podává osobně na Regionálním odboru 
SZIF (žadatelé, kteří v minulosti podávali na SZIF žádost o dotaci, mohou podat o přístup na Portál 
farmáře i na MZe - místně příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov). Uživatelské jméno a heslo 
obdrží žadatel přímo na místě, případně je mu odesláno do 7 pracovních dnů na adresu uvedenou 
v žádosti. 
 
Související dokumentace na www.szif.cz: 
 
Žádost o přístup do Portálu farmáře: 
Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a 
informační činnost → Soubory ke stažení → Žádost o přístup do Portálu farmáře 
https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/31/1242641718203.pdf 
 
Informace k přístupu do Portálu farmáře (instrukce k vyplnění žádosti a přílohám žádosti): 
Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a 
informační činnost → Soubory ke stažení → Informace k přístupu do Portálu farmáře 
https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/31/1242650561499.pdf 
 

2. Vyplnění a odeslání Žádosti o dotaci 
Po přihlášení se do Portálu Farmáře žadatel vyplní Žádost o dotaci a elektronicky ji zašle na příslušné 
pracoviště SZIF (výběr RO SZIF se provádí přímo na formuláři žádosti). Žádost o dotaci je možné 
průběžně ukládat přímo na Portálu farmáře nebo na vlastním počítači. Podrobný postup pro získání, 
vyplnění a zaslání Žádosti o dotaci je uveden v dokumentech: 
 
Prezentace - Elektronické podání Žádosti o dotaci opatření I.3.1. (7.kolo PRV) 
Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a 
informační činnost → Soubory ke stažení → Prezentace - Elektronické podání Žádosti o dotaci opatření 
I.3.1. (7.kolo PRV) 
https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/31/1242641696109.pdf 
 
Žádost o dotaci z PRV pro opatření I.3.1. - 7.kolo PRV - možnost Elektronického podání 
Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a 
informační činnost → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci z PRV pro opatření I.3.1. - 7.kolo PRV - 
možnost Elektronického podání 
https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/31/1242641647062.pdf 
 
Instruktážní list k Žádosti o dotaci z PRV pro opatření I.3.1. - 7.kolo PRV - možnost 
Elektronického podání Žádosti 
Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 3.1. Další odborné vzdělávání a 
informační činnost → Soubory ke stažení → Instruktážní list k Žádosti o dotaci z PRV pro opatření 
I.3.1. - 7.kolo PRV - možnost Elektronického podání Žádosti 
https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/31/1242641675859.pdf 
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3. Potvrzení o odeslání 
Po konečném odeslání nebo nahrání Žádosti o dotaci na Portál Farmáře je vytvořen dokument 
„Potvrzení o zaslání“, který obsahuje jedinečný kód, tzv. identifikátor dokumentu. Žadatel proto musí 
Potvrzení o zaslání předložit při osobní registraci Žádosti o dotaci na příslušném RO SZIF. 
 

4. Registrace a podpis Žádosti o dotaci 
Bez ohledu na to, zda byla Žádost o dotaci zaslána elektronicky či nikoliv, musí ji žadatel přijít osobně 
registrovat na příslušný RO SZIF. V případě, že žádost byla zaslána elektronicky, žadatel obdrží její 
originál v tištěné podobě po předložení „Potvrzení o zaslání“ na podatelně RO SZIF. Další postup se 
nijak neliší od standardního předkládání Žádosti o dotaci. Datum a čas uvedený na předregistračním 
štítku je rozhodným v případě výběru projektu dle časového hlediska. 
 
Pokud žadatel předkládá žádost prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, musí zmocněný 
zástupce k registraci žádosti předložit zvlášť vytištěnou stranu A2 Struktura financování projektu a 
čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele pod čestným prohlášením. 
 
 
 

Kateřina ADAMCOVÁ 
 
 
 


