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Administrace ŽoD 19.2.1. na MAS 

Formulář Žádosti o dotaci 19.2.1. 

Administrace ŽoD 19.2.1. na RO SZIF 



       Portál Farmáře 

  

 

          
   Žádost o dotaci (ŽoD) musí být vygenerována  

    z účtu žadatele na Portálu Farmáře a po vyplnění 

    žadatelem předána na MAS v souladu s pravidly  

    operace 19.2.1 

 

    Možnost žadatele konzultovat ŽoD s MAS  

 

 

 

 

  



      Generování ŽoD 

Žadatel vybere MAS,  
přes kterou bude 
žádat o dotaci 



Generování formuláře ŽoD  

 Vyplnit hlavičku 
 

 
 Vybrat Fichi z aktuální 

výzvy, v rámci které 
chce žadatel žádat 
 

 Zvolit název projektu 
 

 
 Generovat žádost 1. 

3. 

2 . 



Generování formuláře ŽoD  

 

 Stáhnout a uložit  

    Žádost o dotaci 

    do PC 



Podání Žádosti o dotaci na MAS – administrativní kroky 

 Podání ŽoD včetně příloh v termínu stanoveném výzvou MAS!!! 

 

 MAS ŽoD vytiskne      žadatel nebo zmocněný zástupce ji podepíše před 
    pracovníkem MAS 

 

 Datum podání ŽoD = datum podpisu ŽoD před pracovníkem MAS 

 

 O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel písemné 
potvrzení od MAS ihned po podepsání Žádosti o dotace před 
pracovníkem MAS 

 

 MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na svých internetových 
stránkách do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu 

 

 

 



Registrace Žádosti o dotaci - žadatel 

Po obdržení 
podepsané ŽoD a 
příloh od MAS 
žadatel přes 
Portál farmáře 
pokračuje v 
podání 



Registrace Žádosti o dotaci - žadatel 

 Doplněný a zkontrolovaný formulář Žádosti o dotaci nahrát zpět v 
dalším kroku 



Registrace Žádosti o dotaci - žadatel 

Po nahrání ŽoD nahrát 
přílohy a proces uložit 

   
   

 Žadatel – přes PF pošle ŽoD na RO SZIF 
 Nejpozději do finálního termínu 
registrace na RO SZIF (Viz. Výzva) 

V případě, že bude žadatel přikládat 
přílohu v listinné podobě, zaškrtne u ní 
check box 



Formulář ŽoD – strana A – identifikační údaje 

Důležité je vyplnit pole 12 a 13, aby se zobrazily všechny strany Žádosti. 

Pod tlačítkem MENU je 
umístěn instruktážní list 



Formulář ŽoD – strana B1 - Popis projektu - všeobecná strana 



Formulář ŽoD – strana B1 - Popis projektu - všeobecná strana 

Automatický výpočet data 
předložení ŽoP na MAS  

(15 kalendářních dní před 
termínem předložení na RO) 



Formulář ŽoD – strana B1 - Popis projektu - všeobecná strana 



Formulář ŽoD – strana B2 - specifické strany čl. 17.1.a 

Vyplnit údaje při 
požadovaném zvýšení 
míry dotace pro 
mladého začínajícího 
zemědělce a pozemky 
v LFA. 

Vzorec (Příloha 15 Pravidel 19.2.1. – 
výpočet v případě, že část objektu 
neslouží cílům a účelu Fiche (stejné i 
v dalších článcích). 



 

 

 

 

Formuář ŽoD – strana B2 - specifické strany čl. 17.1.b 

Pokud  výstupním produktem je 
produkt NESPADAJÍCÍ pod Přílohu I 
Smlouvy, žadatelem nesmí být 
velký podnik a podpora musí mít 
motivační účinek 



Formulář ŽoD – strana B3 Zakázky 

Nadefinování zakázky 
- vyplňuje žadatel zde 
na straně B3 

Výše zakázky - automaticky se 
napočítává z údajů ze strany C1 – 
Výdaje projektu 



Formulář ŽoD – strana C2 - Struktura financování 

Přehled rozpočtu – 
vyplňuje se 
automaticky na 
základě údajů 
uvedených na 
předchozích stranách 



Formulář ŽoD – strana E1 - Preferenční kritéria - žadatel 



Formulář ŽoD – strana E2 - Preferenční kritéria přidělená MAS 

 Obdržené body jsou závazné od data podání ŽoD      nesmí být žadatelem 
měněny a upravovány 
 

 Pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení v ŽoD chybně, může MAS změnit 
bodové hodnocení na základě rozhodnutí Výběrového orgánu MAS 

 
 Odůvodněné případy –  
SZIF vrátí ŽoD MAS k 
přebodování 



Formulář ŽoD – strana F - Hodnotící indikátory 



Formulář ŽoD – strana G - Čestná prohlášení 



Formulář ŽoD – strana H - Záznamový list 

Vyplňuje MAS – 
zaznamenává 
jednotlivé úkony, 
které jsou s ŽoD 
prováděny  
 
V případě potřeby 
může přidat řádek 
a provést záznam 
nad rámec 
požadovaných 



Formulář ŽoD - Kontrola vyplněných údajů 

Po vyplnění údajů je vhodné provést kontrolu: 
MENU – Kontrola vyplněných údajů 



Formulář ŽoD - Elektronické podepsání MAS 

MAS podepíše ŽoD po provedení všech 
administrativních úkonů – po podpisu se ŽoD 
uzamkne. 
Je-li ŽoD podepsána omylem, může ten, kdo 
el. podpis vložil, provést Vymazání podpisu 
(klik pravým tlačítkem na podpis) 



Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení 

 žadatel předloží na MAS dokumentaci v termínu do 63. kalendářního dne 
od data zaregistrování ŽoD na RO SZIF 

 MAS nepovinně kontroluje dokumentaci k zadávacímu řízení 

 MAS povinně kontroluje správnost ŽoD – musí ji elektronicky podepsat 

 

 žadatel zašle dokumentaci přes PF na RO SZIF v termínu do 70. 
kalendářního dne od data zaregistrování ŽoD na RO SZIF  

 MAS dodá na RO SZIF případné přílohy v listinné podobě 

 

 tabulka cenového marketingu nebo záznam o průzkumu trhu 
z Elektronického tržiště je součástí příloh Žádosti o platbu (nejedná se o 
výběrové/zadávací řízení) 

 



Administrace ŽoD na RO SZIF 

 RO SZIF provede (dokumenty jdou žadateli na PF, informována je i MAS): 

a) ukončení administrace (se zdůvodněním) – zjištění neodstranitelných nedostatků 

b) vyzvání žadatele k odstranění nedostatků  

 do 56 kalendářních dnů v případě ŽoD bez výběrového/zadávacího řízení 

 do 126 kalendářních dnů v případě ŽoD s výběrovým/zadávacím řízením 

 doplnění neúplné dokumentace – žadatel předá MAS – MAS zkontroluje 
Pokud je nutné opravit doplnění vyzve MAS žadatele s pevně daným termínem k opravě  

MAS znovu kontroluje ŽoD 

kontrola, el. podpis, verifikace       předá žadateli 

žadatel – pošle opravenou ŽoD přes PF na RO SZIF 

nejpozději v termínu stanoveném v Žádosti o doplnění neúplné dokumentace 

(14 kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace) 

 

 Pouze 1 doplnění na RO SZIF ze strany žadatele! 
o Kontrola na RO SZIF – do 21 kalendářních dní 

 

 Schválení ŽoD probíhá na RO SZIF za každou MAS průběžně podle Seznamu 
vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci 

 
 



Děkujeme za pozornost!! 


