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INFORMACE K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU OPERACE  

1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce 

 

V rámci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 

rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 8. kolo příjmu žádostí byla do 

povinných příloh k Žádosti o platbu zahrnuta příloha „Závěrečný check-list (včetně přehledu 

mzdových výdajů jsou-li nárokovány) – je součástí Žádosti o platbu.“ 

 

Jelikož se jedná o změnu v rámci přechodných ustanovení podmínek Pravidel, bude příloha od 

19. 8. 2019 součástí všech nově vygenerovaných Žádosti o platbu i dřívějších kol příjmu. 

 

Důvodem zahrnutí výše uvedené přílohy do formuláře Žádosti o platbu je velice náročná a časově 

zdlouhavá administrace (zejména mzdových výdajů) v operaci 1.1.1 a 1.2.1, a to nejen pro 

pracovníky SZIF, ale také pro příjemce dotace samotné.  

Smyslem přílohy je především snaha o navedení příjemce dotace k sumarizaci jednotlivých 

podkladů k Žádosti o platbu – aby si příjemce dotace před podáním Žádosti ještě jednou vše 

zkompletoval, prošel a ubezpečil se, že jeho požadavky na platbu mají dostatečnou oporu v 

podkladech.  

 

Instruktážní list k vyplnění Závěrečného check-listu a přehledu mzdových výdajů nalezne 

příjemce dotace, obdobně jako jiné Instruktážní listy k vyplnění Žádosti o platbu, přímo 

v samotném formuláři přílohy (otevření dokumentu prostřednictvím tlačítka MENU).  

Dále bude zavěšen: 

- Na stránkách SZIF: v SZIF POSKYTUJE  Program rozvoje venkova 2014 – 2020  sekce 

„KE STAŽENÍ“  „Instruktážní list k vyplnění Závěrečného check-listu pro operace 111 a 

121“ 

- na Portálu farmáře: sekce „Nová podání“  “Žádosti PRV projektová opatření“  sekce 

„KE STAŽENÍ“ -> “Instruktážní list k vyplnění Závěrečného check-listu pro operace 111 

a 121“  

 

V případě, že příjemce dotace přílohu jako součást Žádosti o platbu nenalezne, není třeba se 

znepokojovat ani problém řešit – Žádost o platbu příjemce dotace odešle bez této přílohy.  

 

Příloha je umístěna – stejně jako Soupiska účetních/daňových dokladů – ve formuláři Žádosti o 

platbu pod tlačítkem MENU – Otevřít přiložený Check-list/Přehled mezd 
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Příloha samotná vypadá následovně: 
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Pokud příjemce dotace nenárokuje v projektu mzdové výdaje, projde si pouze kontrolní otázky 

a jejich pročtení odsouhlasí zaškrtnutím. Poté označí Ano/Ne u otázky nárokování mzdových 

výdajů, formulář uloží (prostřednictvím tlačítka „Uložit“ nebo obrázku diskety – stejně jako 

ukládá do formuláře Žádosti o platbu Soupisku výdajů) a pokračuje v podání Žádosti o platbu 

standardním způsobem. 

 

Pokud mzdové výdaje nárokuje, zobrazí se (po odpovědi „Ano“ na otázku k nárokování mezd) 

další strany k detailnímu rozpisu těchto výdajů: 

- A2 Přehled organizačních činností zaměstnanců na projektu (kód 006) 

- A3 Rozpis mzdových nákladů na organizaci projektu (kód 006) 

- A4 Přehled lektorských činností zaměstnanců na projektu (kód 005) 
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- A5 Rozpis mzdových nákladů lektorů (kód 005) 

- A6 Rozpis cestovních náhrad zaměstnanců v souvislosti s projektem 

 

Příjemce dotace vyplní odpovídající rozpisy, formulář uloží (prostřednictvím tlačítka „Uložit“ nebo 

obrázku diskety – stejně jako ukládá do formuláře Žádosti o platbu Soupisku výdajů) a pokračuje 

v podání Žádosti o platbu standardním způsobem. 
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