
Příjem Žádostí o podporu pro 3 a 4 výzvu 
 

Ing. David Suchánek 

  

Duben 2016 

OP Rybářství 2014 - 2020 



Obsah prezentace 

 

• Obecná ustanovení pro podání Žádosti o podporu 

• Podání Žádosti o podporu 

• Portál Farmáře 

• Nejčastější chyby žadatelů 

 



Obecná ustanovení pro podání Žádosti o podporu (1/2) 
(kapitola 9.1. Obecné části Pravidel pro žadatele)  

Žádost o podporu se registruje samostatně za každé opatření/záměr. 
 

Počet předložených Žádostí o podporu není omezen. 
 

Žadatel vyplňuje a zasílá Žádost o podporu prostřednictvím Portálu farmáře. 
 

Žadatel vyplněnou Žádost o podporu z OP Rybářství musí opatřit  

     elektronickým podpisem. 
 

Více zaslaných Žádostí o podporu na stejný účel podpory a stejný předmět 
podpory je žadatel povinen do 5 kalendářních dnů od ukončení příjmu ukončit. 

Pokud žadatel neukončí projekty podané více než jedenkrát, budou mu ukončeny 
všechny projekty na stejný účel podpory a stejný předmět podpory. 

 

 



Obecná ustanovení pro podání Žádosti o podporu (2/2) 
(kapitola 9.1. Obecné části Pravidel pro žadatele)  

Předkládání příloh 

  

- některé přílohy, které vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům nelze 
předložit prostřednictvím PF, lze nejpozději do 1 týdne od ukončení příjmu 
Žádostí o podporu předložit na podatelnu příslušného RO SZIF v listinné 
podobě osobně, prostřednictvím nositele plné moci, nebo poštou. 
(technická dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení, půdorys 
stavby/dispozice technologie) 

 

- na přílohy (dokumentaci) uvede žadatel vždy registrační číslo Žádosti 
o podporu (registrační číslo žádosti nalezne žadatel v Potvrzení o 
zaregistrování Žádosti o podporu), ke které se příloha (dokumentace) 
vztahuje. V případě zaslání poštou je nutné, aby nejpozději v den uplynutí 
lhůty byly dokumenty již doručeny na RO SZIF. 

 

 



Podání Žádosti o podporu OP Rybářství 

Žádost o podporu musí být vygenerována z účtu Portálu farmáře žadatele. 

 

Po kompletním vyplnění žadatel odešle elektronicky podepsanou Žádost o 
podporu prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře spolu s 
povinnými, nepovinnými a ostatními přílohami - v termínu příjmu 
žádostí. 

 

Za datum podání Žádosti o podporu se považuje datum elektronického 
předložení (datum odeslání) Žádosti o podporu přes Portál farmáře.  

 

O zaregistrování Žádosti o podporu bude žadatel informován pouze 
prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. 

 

Podrobný postup: www.eagri.cz   a   www.szif.cz 
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Portál farmáře 

Informační portál dostupný přes internetové stránky www.szif.cz. 

 

Poskytuje žadateli/příjemci přístup k individuálním informacím o jeho žádostech. 

 

Komunikační nástroj pro podávání Žádostí o podporu a dalších dokumentů 
týkajících se její administrace.  

Ze strany SZIF jsou žadateli/příjemci do schránky na Portálu farmáře zasílány 
informace o průběhu administrace podaných žádostí (Potvrzení o zaregistrování, 
Žádosti o podporu, Žádost o doplnění neúplné dokumentace, atd.). 

 

Přístup do Portálu farmáře je možný pouze pro registrované uživatele. Žadatel 
může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o 
přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF. 

 

 

 

 

 

   
 

 

http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/


Portál farmáře SZIF 



Co umožňuje Portál farmáře SZIF? 

 

Portál farmáře slouží jako hlavní nástroj pro komunikaci se SZIF. Veškerá podání k dané 
žádosti se provádějí prostřednictvím PF!  

Podání 

• Podání Žádostí o podporu  

• Doplnění k Žádosti  

• Podání aktualizovaného formuláře k VŘ a přílohy k VŘ 

• Zasílání Hlášení o změnách 

• Zasílání Žádosti o platbu  

• Další podání související s administrací žádosti (Přezkum, monitorovací zprávy 
apod.) 

Informace 

• Informování žadatele o výsledku kroků administrace Žádosti  

• Zobrazení všech dokumentů odeslaných ze SZIF 

 

 

 

 

 

 
 

 



Schránka Portálu farmáře – nepřečtené zprávy 

Dokumenty jsou uchovávány 
na Portálu farmáře po dobu 90 

kalendářních dnů po jejich 
přečtení!  



Podání Žádosti – předvyplnění žádostí 



Podání Žádosti 

- Seznam dočasně uložených Žádostí o 
podporu (možnost kdykoliv jednotlivé 
předvyplněné žádosti odstranit) 

 
 

 



Podání Žádosti 

- Po nahrání žádosti a příloh je možné 
provést podání 

- Detailní postup podání je uveden v 
manuálu: „Podrobný postup pro 
vygenerování a zaslání Žádosti o 
podporu a příloh OPR přes Portál 
farmáře“ 

 

 



Potvrzení o přijetí  

Pouze u podání, která jsou odeslána z 
prostředí Portálu farmáře, je vygenerováno 
„Potvrzení o přijetí“. 



Přehled Žádostí  

- přehled zaregistrovaných a administrovaných žádostí 
 

 



Přehled Žádostí – životní cyklus  

 
 

 

- bodové hodnocení Žádosti o podporu dle 
jednotlivých bodovacích kritérií 
 

- když se za některé odpovědi nepřidělují 
body např. u některých odpovědí v rámci 
vylučovacích kritérií ANO/NE, je ve sloupci 
Body zobrazena 0 
 



Přehled Žádostí – dokumenty k žádosti 

- záložka Dokumenty k Žádosti: 

    Aktuální podoba dokumentů 

 

 
 

 



Dokumenty odeslané ze SZIF 

- záložka „Dokumenty odeslané ze SZIF“ (Potvrzení o zaregistrování Žádosti, Žádost o 
doplnění neúplné dokumentace, ukončení administrace….) 

 
 

 

- otevřená obálka značí, že žadatel/příjemce si zprávu již přečetl 

 

 



Funkcionality PF – Další podání 

 

 

 
 

 

- počet „žlutých“ záložek bude u každého projektu proměnlivý, dle fáze 
konkrétního projektu 

 

 
 

 - v podzáložce „Další podání“ lze k 
jednotlivé Žádosti nalézt nespočet 
funkcionalit jako 

 
 

 



Přehled Žádostí - zobrazení „Odeslaných dokumentů“ z PF 

 

 

 
 

 



Doplnění žádosti – další podání 

! 



OP Rybářství 2014 - 2020 

Nejčastější chyby 



1. Internetový prohlížeč 

Doporučený prohlížeč pro 
práci v prostředí Portálu 
farmáře 

Některé prohlížeče neumožňují 
plnohodnotné využití všech 
funkcionalit Portálu farmáře 



2. Práce s pdf dokumenty 

Doporučený prohlížeč pro práci s předtisky pdf fomrulářů - Pro správnou funkci 
PDF formulářů je nutné mít nainstalovaný Acrobat Reader verze 10 a vyšší.  
 



3. Portál farmáře – dokumenty doručené ze SZIF 

Veškeré informace, dopisy k žádosti (reg. 
číslo) jsou dostupné ke stažení na Portálu 

farmáře – sekce „Nová podání“ – „Dokumenty 
odeslané ze SZIF“  



4. Doplňkové podání – Oprava/doplnění formuláře Žádosti o podporu 

Doplnění Žádosti o podporu 

! 

Doplnit 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
1. 



- V případě nutnosti nahrát do Portálu farmáře větší objem dat (větší 
počet příloh k žádosti) je potřeba brát zřetel na rychlost připojení k 
internetu. 

 

- V některých případech může samotné nahrání Žádosti o podporu (bez 
příloh) trvat i několik minut.  

 

- Rovněž doporučujeme nahrávat soubory po částech (např. jen po 
několika souborech) a průběžně ukládat (tlačítko „Uložit“) 

 

- Žadatele nepostupují při podepsaní Žádosti o podporu dle pokynu – 
žádost musí být podepsaná dle postupu přes „Menu“ v Žádosti. Podpis 
umístěný na jiném místě v Žádosti je neplatný 

 

 

 

 

 

5. Časová náročnost procesů na PF a el. podpis žádosti 



6. Odeslání více souborů prostřednictvím PF 

1.Vložení souboru 

2. Uložit 

3. Vložený soubor 

4.Vložení souboru II 

5. Pokračovat v podání, 
případně uložit a vložit 
další soubor 



7. Doplnění příloh a dokumentace v listinné podobě 

Předložení příloh a doplňkových podání se vždy provádí prostřednictvím 
Portálu Farmáře.  

I v případě, že žadatel dokládá přílohy v listinné 
podobě je nutné odeslat upload z Portálu farmáře a 
dokládané přílohy v listinné podobě označit. 

! 



8. Podrobné manuály k jednotlivým podáním a instruktážní listy  

Veškeré informace jsou uvedeny v jednotlivých manuálech. 
a) Na PF 
Odkaz: > Nová podání > Žádosti OP Rybářství - projektová 
opatření 
 
b) Internetových stránkách SZIF 
SZIF POSKYTUJE -> Operační program Rybářství 2014 – 
2020 -> sekce „KE STAŽENÍ“ -> složka „Podrobné postupy 
administrativních kroků Žádostí OP Rybářství“  
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Děkuji za pozornost 


