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Obsah prezentace 

 Administrace Žádosti o dotaci 

• Přijímané operace 5. kola příjmu žádostí PRV 

• Základní podmínky Žádosti o dotaci 

• Podání Žádosti o dotaci 

• Portál farmáře 

• Registrace Žádosti o dotaci 

• Doporučení Žádostí o dotaci 

• Doložení příloh k Žádosti o dotaci 

• Administrativní kontrola a hodnocení projektů 

• Schválení Žádostí o dotaci 

     Dohoda o poskytnutí dotace  

     Struktura Žádosti o dotaci PRV 

Garanti CP SZIF 



Operace 5. kola 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích  

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách  

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP   

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh  

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro 
výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech  

 

 

 



Základní podmínky Žádosti 

 

• za danou operaci/záměr pouze 1 Žádost konkrétního žadatele, 

kromě operace 

 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 

 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách  

 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

 

• bodové hodnocení v Žádosti nemůže být ze strany žadatele měněno  

    a upravováno  

 

• dodatečné navýšení dotace ze strany žadatele není možné  

 



Podání Žádosti o dotaci 

 

Příjem žádostí od 10. 10. 2017 8:00 h do 30. 10. 2017 13:00 h 

 

 

• z účtu Portálu farmáře žadatele 

 

• datum odeslání je datum zaregistrování 

 

• registrace Žádosti o dotaci na příslušném RO SZIF 

 

• registrace nejpozději do 13. 11. 2017 

 

 



Portál farmáře SZIF (PF) 

 

• Informační portál dostupný www.eagri.cz/prv a www.szif.cz 
 

• základní komunikační nástroj 

 

• pouze pro registrované uživatele 

 

• přístup k individuálním informacím 

 

• možnost nastavení zasílání informačních e-mailových zpráv na 
definovanou e-mailovou adresu 

 

http://www.eagri.cz/prv
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Portál farmáře SZIF (PF) 

Dostupný z webových stránek SZIF www.szif.cz  
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Portál farmáře SZIF (PF) 

www.szif.cz  
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Manuály k podáním a instruktážní listy  

Veškeré informace jsou uvedeny v jednotlivých manuálech. 
 
Odkaz: > Nová podání > Žádosti PRV - projektová opatření 
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PF dokumenty doručené ze SZIF 

Veškeré informace, dokumenty SZIF k žádosti 
(registrační číslo) jsou dostupné ke stažení na 

Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – 
„Odeslané dokumenty ze SZIF“  



PF změna kontaktních údajů 

 
Přidání kontaktních údajů žadatele.  



PF změna kontaktních údajů 

E-mailové kontakty, na které budou 
zasílány informační e-maily o 

dokumentech odeslaných ze SZIF 



Nastavení informačních e-mailů - dokumenty odeslané ze SZIF  

„Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv k 
dokumentům odesílaným ze SZIF“ je dostupný na 
Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti 

PRV-projektová opatření“ – „Dokumenty – Společné 
pro všechna kola“. 

 
 



Doložení příloh k Žádosti o dotaci 

 

• žadatelé v kategorie Doporučen a Náhradník 

 

• nejpozději do 93 kalendářních dní od ukončení příjmu tj. do 31. 1. 2018 

 

SZIF nezasílá výzvy k předložení příloh  

 

• předložení příloh prostřednictvím Portálu farmáře včetně dokumentace k 
výběrovému/zadávacímu řízení a aktualizované Žádosti 

 

 

 



Doložení příloh k Žádosti o dotaci 

 

• odeslání příloh prostřednictvím Portálu farmáře ze strany žadatele lze 

    v uvedené lhůtě pouze 1x 

 

• velikost 1 dokumentu do 10 MB 

 

• přílohy v listinné podobě do 7 kalendářních dnů, nejpozději do 31. 1. 2018 

 

 nabídky 

 technická dokumentace  

 slepý položkový rozpočet 

 

 

 

 



Administrativní kontrola a hodnocení projektů  
 

 

Zjištěné nedostatky 

 

• neodstranitelné - ukončení administrace 

 

• odstranitelné – výzva SZIF prostřednictví Portálu farmáře  nejpozději 
do 14. 5. 2018 

 

• odstranění nedostatků do 14 kalendářních dní od zveřejnění Žádosti 

o doplnění neúplné dokumentace na PF 



Schválení Žádosti o dotaci 

• kontrola bodování 

 

• schválení Žádostí doporučených/ náhradníků na základě alokace  

    od června 2018 

 

• bodové hodnocení pod hranicí kategorie Doporučen, bude schválena 
Žádost Náhradníka, která je dle udělených bodů další v pořadí 

 

• pokles bodového hodnocení Žádosti pod hranici pro původně 
Nedoporučené žádosti, Žádost nebude schválena 

 

• Informace o schválení/neschválení žádosti na: www.eagri.cz/prv  
                         www.szif.cz 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


Dohoda o poskytnutí dotace 

 

• Zvací dopis k podpisu  

 

• nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě 
 

• podpis osobně (zmocněnec) na RO SZIF 

 

• vyhotovení 2 stejnopisů 
 

• změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě/Vyrozuměním 
 

• zveřejnění v registru smluv – zajišťuje IS SZIF 



Žádost o dotaci  – struktura 

Strana A – Informace o žadateli 

 

Strany B – Popis projektu  – B1 obecná část  

   – B2 specifika operace  

   – B3 zadávání zakázek 

 

Strany C – C1 Výdaje projektu  

 – C2 Struktura financování  

 

Strany D – Přílohy dle operací  

Strana E – Preferenční kritéria 

Strany F – Hodnotící indikátory 

Strana G – Čestná prohlášení 

 



4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

Ing. Aneta Kulišťáková, tel.: 703 197 159 
email: Aneta.Kulistakova@szif.cz 

Ing. David Šmíd, tel.: 703 197 155 
email: David.Smid@szif.cz 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

Ing. Zuzana Bílá, tel.: 703 197 157 
email: Zuzana.Bila@szif.cz 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 

Ing. Ivana Kafková, tel.: 731 633 990 
email: Ivana.Kafkova@szif.cz 

 

 

 

 

 

Garanti CP SZIF 
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8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách  

Ing. Ivana Kafková, tel.: 731 633 990 

email: Ivana.Kafkova@szif.cz 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

Ing. Ivana Kafková, tel.: 731 633 990 

email: Ivana.Kafkova@szif.cz 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

Ing. Ivana Kafková, tel.: 731 633 990 

email: Ivana.Kafkova@szif.cz 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP  

Ing. Martina Chramostová, tel.: 703 197 154 
email: Martina.Chramostova@szif.cz 

 

 

 

 

 

Garanti CP SZIF 
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16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

Ing. Zuzana Bílá, tel.: 703 197 157 
email: Zuzana.Bila@szif.cz 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – záměr a), b) 

Ing. Zuzana Bílá, tel.: 703 197 157 
email: Zuzana.Bila@szif.cz 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – záměr c)  

Ing. Ivana Kafková, tel.: 731 633 990 

email: Ivana.Kafkova@szif.cz 

 

Garanti CP SZIF 
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů  

Ing. Zuzana Bílá, tel.: 703 197 157 
email: Zuzana.Bila@szif.cz 

 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 
biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových 
procesech 

Ing. Zuzana Bílá, tel.: 703 197 157 
email: Zuzana.Bila@szif.cz 

 

 

Garanti CP SZIF 
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Garanti CP SZIF 

Finanční zdraví + efektivnost investice + příjmy ze zem. prvovýroby 

Ing. Vendula Boubalíková, tel.: 703 197 161 

email: Vendula.Boubalikova@szif.cz 

Ing. Zdeněk Kunc, tel.: 703 197 163 

email: Zdenek.Kunc@szif.cz 

Výběrové/zadávací řízení 

Ing. Viktor Simon, MBA tel.: 222 871 530, 739 322 670 
email: Viktor.Simon@szif.cz 

Ing. Šárka Kočová, tel.: 703 197 169 
email: Sarka.Kocova@szif.cz 

Ing. Libuše Hubáčková, tel.: 703 197 168 
email: Libuse.Hubackova@szif.cz 
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Děkuji za pozornost 

Ing. Kateřina Benešová 
RO SZIF Olomouc 
tel.: 731 644 179 
e-mail: Katerina.Benesova@szif.cz 

 


