
Jak na Portál farmáře 

Seminář pro žadatele 17. května 2018



Co je Portál farmáře

• slouží pro podání a správu celého projektu
• https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

• postup pro podání žádosti o podporu v Portálu farmáře -
kompletní příručky vždy v seznamu příloh u jednotlivých 
výzev na webu MAS

• http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs
%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Flead
er%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
Portál farmáře seminář pro žadatele VP pro Jesenicko.ppt


Portál farmáře

prostřednictvím Portálu farmáře probíhá podání úloh:
• žádosti o dotaci,
• žádosti o platbu a monitorovací zprávy,
• hlášení o změnách,
• hlášení o udržitelnosti projektu

Podání úloh je pouze elektronické prostřednictvím Portálu 
farmáře

• pro správnou funkci PDF formuláře je nutné mít Acrobat Reader 10 a 
vyšší verzi

• dokumenty nejprve uložit do PC a až poté vyplňovat!



Portál farmáře - registrace 
a přihlašování

• nutné získat nejprve přístupová práva do systému

• řeší se osobně podáním žádosti na místně příslušném
pracovišti SZIF (Jeseník - Fučíkova 128/4)

• Vyplnit nejprve formulář Žádost o přístup do Portálu eagri a
do Portálu farmáře SZIF

• s sebou: Fyz. osoba – OP, Práv. osoba Výpis z OR ne starší 3
měsíců



Portál farmáře - registrace 
a přihlašování

• registrace se řeší osobně podáním žádosti na místně
příslušném RO SZIF nebo CP SZIF (Jeseník či Šumperk) –
vyplnit Žádost o přístup do Portálu eagri a do Portálu
farmáře SZIF

• s sebou: Fyz. osoba – OP, Práv. osoba Výpis z OR ne starší 3
měsíců

• žádosti o platbu a monitorovací zprávy,
• žádosti o změnu,
• hlášení o udržitelnosti projektu.
• portál zajišťuje také veškerou komunikaci mezi CRR



Portál farmáře - úvodní 
obrazovka



Založení Žádosti 

• za každou Fichi se dává jedna žádost zvlášť
• po kliknutí na záložku „Žadatel“ se zobrazí základní plocha s

„Moje projekty“ a novými záložkami v horní liště „Moje
projekty; Nová žádost; Seznam výzev; Modul CBA“



Založení Žádosti 

• žadatel vybere MAS přes kterou bude žádat



Založení nové Žádosti 

zvolit správnou Fichi a 
vyplnit název projektu –
po vygenerování již 
nepůjde upravovat



Práce s Žádostí

• stáhnout a uložit Žádost do PC – po vyplnění nahrát zpět na Portál 
farmáře (bez elektronického podpisu)



Úprava a vyplňování 
Žádosti

• pod tlačítkem MENU je umístěn Instruktážní list s nápovědou a dále 
Kontrola vyplněných údajů



Nahrání formuláře a 
povinných příloh



Podání Žádosti na MAS



Žádosti na MAS

• Žádost je odeslaná a čeká na zpracování MAS, nyní je jen ke čtení
• MAS má možnost vyzvat k doplnění pouze Žádost, která ještě není el. 

podepsaná – Žadatel si stáhne poslední verzi do počítače a opět doplní a 
nahraje zpět (tlačítko bude mít popis Pokračovat v podání s el. podpisem) 

• po el. podepsání MAS již nelze upravovat a je možné podat uzamknutou 
Žádost na RO SZIF

• El. podepisuje žádost pouze manažer MAS!



Předání žádosti na RO SZIF

• Žádost je odeslaná a čeká na zpracování MAS, nyní je jen ke čtení
• MAS má možnost vyzvat k doplnění pouze Žádost, která ještě není el. 

podepsaná – Žadatel si stáhne poslední verzi do počítače a opět doplní a 
nahraje zpět (tlačítko bude mít popis Pokračovat v podání s el. podpisem) 

• po el. podepsání MAS již nelze upravovat a je možné podat uzamknutou 
Žádost na RO SZIF

• El. podepisuje žádost pouze manažer MAS!



Zaregistrování na RO SZIF

• Žádost je jen ke čtení  ke kontrole – buď Pokračovat v podání na RO SZIF 
nebo Odeslat podání na MAS (vrátí se zpět k nám v případě zjištěné 
chyby)

• po úspěšném podání na RO SZIF se objeví číslo jednací a možnost 
stáhnout si Potvrzení o přijetí



Doložení příloh k 
zaregistrované Žádosti

• k aktualizaci Formuláře je nezbytné stáhnout původní a do něj provést 
úpravy a zpět Uložit 

• přílohy lze dokládat elektronicky nebo kliknutím na příloha v listinné 
podobě (doručit osobně nebo poštou na RO SZIF)

• při nahrávání příloh běží žlutý pruh, připravený dokument k uložení 
znázorňuje zelený pruh, přílohu pojmenovat a uložit

• u příloh k zadávacímu/výběrovému řízení je nezbytné doplnit Číslo 
zakázky

• každé doplnění Žádosti nejprve kontroluje MAS, až po el. podpisu se 
podává na RO SZIF

• Pozor na správnost, odeslání příloh je možné pouze jednou!



DĚKUJI ZA POZORNOST

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

e-mail: hoskova@masjesenicko.cz
tel.: +420 730 566 811
web: www.masjesenicko.cz


