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POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O 

POTVRZENÍ VÝZVY MAS PŘES PORTÁL FARMÁŘE – 

od 6. 1. 2020 

V Praze dne 3. ledna 2020 

 
A. Generování Žádosti o potvrzení Výzvy MAS: 

 

1. Přihlášení na Portál Farmáře přes přidělené přihlašovací údaje (uživatelské jméno a 

heslo) na webových stránkách www.szif.cz nebo www.eagri.cz. 
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2. Pro vygenerování formuláře Žádosti o potvrzení výzvy lze použít odkaz v sekci „Nová podání“ 

→ „Žádosti MAS“ → „Realizace SCLLD“ → „Žádost o potvrzení výzvy“. 
 

 

 

 

3. Následně se zobrazí stránka „ŽÁDOST O POTVRZENÍ VÝZVY“ → kliknout na tlačítko 

„Vytvořit novou Žádost o potvrzení výzvy MAS“. 

 
 

 

 

4. Následně se zobrazí stránka se základními parametry Výzvy. Je třeba vyplnit: 

 Datum vyhlášení výzvy (je nutno počítat s lhůtou pro schválení Žádosti o potvrzení výzvy 

na RO SZIF) 

 Datum přijetí žádosti na MAS od: 

 Datum přijetí žádosti na MAS do: 

 Plánovaný termín registrace na RO SZIF (doporučujeme tento datum konzultovat předem 

s RO SZIF příslušným pro danou MAS) 

 Odkaz na www stránky, kde bude zveřejněna výzva 

 Vybrat Fiche, pro které mají být do výzvy zařazeny (zobrazují se pouze Fiche, které 

byly ze strany SZIF schváleny) → vyplnit plánovanou alokaci na Fichi pro danou 

výzvu. 
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5. Po vyplnění všech polí kliknout na tlačítko „Generovat žádost“. 

Dále kliknout na aktivní tlačítko „Pokračovat v podání„. Objeví se vygenerovaný soubor, 

který lze prostřednictvím tlačítka „Žádost o potvrzení výzvy MAS“ uložit do PC pro účely 

archivace (ve staženém souboru již není nutné vyplňovat žádné údaje). 

 

 

 
 

6. Poté odešle MAS Žádost o potvrzení výzvy přes tlačítko „Pokračovat v podání“. 
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B. Zaslání formuláře Fiche přes Portál Farmáře 

 
1. V dalším kroku se zobrazí informace o dané Žádosti o potvrzení výzvy. Není nutné nahrávat 

znovu soubor prostřednictvím tlačítka „vložte soubor“. MAS rovnou pokračuje v podání 

přes „Pokračovat v podání“ 
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Pokud bude potřeba něco v Žádosti o potvrzení výzvy změnit, MAS se vrátí přes tlačítko „Zpět“. Je 

třeba chybnou rozpracovanou Žádost o potvrzení Výzvy vymazat a poté kliknout na tlačítko „Vytvořit novou 

Žádost o potvrzení Výzvy“ (tedy nově vyplnit formulář dle kroku 4) 

 

 
2. V následujícím kroku se žadateli zobrazí strana se souhrnnými informacemi týkající se podání 

Žádosti o potvrzení výzvy. Žadatel zaškrtne pole „Souhlasím s podanou žádostí a dalšími 

závazky“. Po zaškrtnutí se automaticky zpřístupní pole „Podat žádost“, na které žadatel klikne. 

 

 
 

 

3. Po odeslání formuláře se žadateli zobrazí strana, kde je ikona „Akce“. Na tuto ikonu když klikne, 

zobrazí se dva odkazy „Žádost o potvrzení výzvy MAS“, „Potvrzení“ a aktivní tlačítko „Pokračovat 

na odeslaná podání“. 

Pod odkazem „Žádost o potvrzení výzvy MAS“ je odeslaný formulář Žádosti o potvrzení výzvy a 

prostřednictvím odkazu „Potvrzení“ si MAS stáhne Potvrzení o přijetí Žádosti o potvrzení výzvy. 

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat na odeslaná podání“ se žadatel přesune do záložky „Odeslané 

Dokumenty“. 
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Tímto krokem byla úspěšně podána Žádost o potvrzení výzvy. O jejím zaregistrování bude žadatel 

informován na Portálu Farmáře – sekce „Odeslané dokumenty“. Potvrzení o přijetí není nutné 

zasílat přes datovou schránku. 
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