
Krok. č. 1 – Přihlásíte se do svého účtu na Portálu Farmáře

Krok. č. 2 – Kliknete na „Nová podání“ 



Krok. č. 3 – Kliknete v dalším podmenu na „Žádosti o dotaci přes MAS“



Krok. č. 4 – Zobrazí se Vám poslední verze Vaší žádosti o dotaci a bude u ní napsán 

Stav: „Připraveno k podání – čeká na zpracování žadatelem – Platný podpis“, 

datum nacházející se vlevo od pečetě bude nejdříve k datu 3.6.2022. 

Krok. č. 5 – Kliknete na symbol pečetě: „Pokračovat s elektronickým podpisem“

V dalším kroku si můžete stáhnout (a zkontrolovat, zda se jedná o Vaši žádost) poslední 
verzi Žádosti o dotaci (ŽoD) a jejích příloh pomocí pokynu „Stáhnout soubor“



Krok. č. 6 – V tomto kroku uvidíte svoji žádost včetně všech příloh, opět použijete 

pravou lištu na obrazovce k tomu, abyste dojeli až úplně dolů na konec žádosti –

zde v prezentaci je vzhled žádosti rozložen do 2 obrázků (kvůli větší přehlednosti, 

co vše v Portálu farmáře uvidíte – přílohy odpovídají těm, které jste nám postoupili 

spolu se Žádostí o dotaci).

V tomto kroku si můžete otevřít nebo i uložit poslední verzi Žádosti o dotaci a příloh (a 
zkontrolovat, zda se jedná o Vaši žádost a přílohy) pomocí kliknutí na modrý název souboru. 
Každou přílohu je nutné otevírat samostatně.



2. Část Žádosti o dotaci – přílohy – při stahování postupujete stejně jako u Žádosti o 

dotaci 



Jak poznáte, že se jedná o správnou, tj. poslední, verzi Žádosti o dotaci? 

1) Na str. č. 1 Žádosti o dotaci bude el. podpis pracovníka MAS

2) Na straně E2 Preferenční kriteria přidělená MAS - bude vyplněno přidělení bodů Výběrovou komisí 
MAS



Krok. č. 7 – Za všemi přílohami k Žádosti o dotaci naleznete pokyn „Pokračovat v 

podání“, na který kliknete

Soubory se uloží a vy pokračujete dále…

V případě, že z dokumentů zjistíte, že se nejedná o Vaši žádost nebo přílohy (MAS 
mohla při nahrávání dokumentů udělat chybu), tak nám hned zavolejte, ať CHYBU 
NAPRAVÍME a poté vyberte možnost „Odeslat podání na MAS“!



Krok. č. 8 – Poté znovu použijete pravou lištu obrazovky, abyste se dostali na konec 
žádosti, kde za všemi přílohami k Žádosti o dotaci naleznete nový pokyn „Podat 
žádost“. Ten ale bude zašedlý, protože předtím musíte zatrhnout, že „Souhlasíte s 
podobou žádosti a dalšími závazky…“, teprve po zatrhnutí tohoto souhlasu můžete 
Žádost o dotaci podat na RO SZIF!!!



Poté bude probíhat načítání souborů…



Krok. č. 9 – Ukáže se Vám obrazovka, že Žádost o dotaci byla podána. Pro ověření, 

že podání proběhlo v pořádku, klikněte na odeslaná podání, kde žádost naleznete.  



V případě, že v sekci „Nová podání“→ „Žádosti o dotaci přes MAS“ se Vaše žádost 

už nezobrazuje a zobrazují se pouze aktuálně vypsané výzvy jednotlivých MAS, tak 

je Žádost o dotaci správně předaná na RO SZIF. 

Pro ujištění můžete kontaktovat pracovníka MAS, který Vám řádné podání na RO

SZIF prověří náhledem do předaných žádostí z přístupu MAS.


