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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE
K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO ROK 2021

9.H.a. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod
patronací Ministerstva zemědělství

Tato příručka představuje návod pro žadatele pro podání žádosti o dotaci na dotační podprogram
9.H.a. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací
Ministerstva zemědělství. Příručka popisuje jednotlivé kroky, které je nezbytné učinit pro podání
žádosti o dotaci na Portálu farmáře SZIF. Popsané postupy a použité obrázky jsou pouze
informativní.

Všichni žadatelé budou nově postupovat při podávání žádostí o dotaci
veletrhy/výstavy konané od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 následujícím způsobem:

na

Od 1. 6. 2020 bude každý žadatel (bloková výjimka – žadatelé prokazující motivační účinek,
i ostatní žadatelé - „de minimis“) podávat jednu souhrnnou žádost o dotaci na Portálu
farmáře SZIF s uvedením všech veletrhů/výstav, kterých se chce během výše
uvedeného období zúčastnit, s tím, že:
Žadatelé, kteří vyjadřují motivační účinek tedy žadatel typu a) (dříve na motivačním formuláři,
tzn. žadatelé, kteří jsou malým nebo středním podnikem působícím v produkci a zpracování
zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh)
musí podat žádost o dotaci nejpozději den před zahájením realizace předmětu dotace (před
objednáním a platbou letenky, výstavní plochy, stavby stánku nebo registračního poplatku) a
Ostatní žadatelé tedy žadatel typ b)I., b)II., c), d) („de minimis“) musí žádost o dotaci podat
nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením veletrhu/výstavy.
Pokud se žadatel rozhodne zúčastnit se další(ch) výstavy(výstav), doplní tuto akci k Žádosti o
dotaci Změnou žádosti o dotaci.
Po ukončení akce budou všichni žadatelé podávat elektronicky na Portálu farmáře SZIF
Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci, a to v období od 1. do 30. 6. 2021.
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Vložení průřezových příloh
Žadatel vybere pole Průřezové přílohy a klikne na něj.

Průřezové přílohy:



Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis - vyplňuje pouze žadatel typu b)I., b)II. c), d) – de
minimis



Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků - vyplňuje
pouze žadatel typu a) – bloková výjimka

Žadatel klikne na požadovanou přílohu, vyplní formulář a vloží do své elektronické žádosti na Portálu
farmáře SZIF, pokud tak již neučinil dříve – viz. Příručka pro žadatele – ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O
DOTACI.
Kliknutím na pole Prohlášení de minimis nebo Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých či středních podniků žadatel vygeneruje, vyplní a podá potřebnou žádost.
V záložce Soubory ke stažení žadatel zároveň najde potřebné informace, manuály a postupy.
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Podání žádosti o dotaci
Žadatel vybere pole Národní dotace a klikne na něj.

Zobrazí se nabídka, ve které žadatel klikne na pole Žádosti o zemědělské národní dotace.

Zobrazí se nabídka výběru dotačních programů, na které lze v současné době podat žádost
o dotaci. Žadatel vybere menu žádosti na rok 2021 a požadovaný dotační program a klikne na
něj.

Žadatel vybere pole 9.H.a. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
pod patronací Ministerstva zemědělství.
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Zobrazí se Identifikační a kontaktní údaje žadatele. Žadatel vyplní pomocí rozkliknutí polí
požadované identifikační a kontaktní údaje a následně klikne na políčko Generovat předtisk.

Zobrazí se stav průběhu zpracování žádosti o dotaci.

Kliknutím na pole Méně zpráv lze tyto informace skrýt.
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Žadatel pokračuje kliknutím na pole Pokračovat v podání.
Zobrazí se následující nabídka, kde lze vložit žádost a nepovinné přílohy.

Vložení příloh – pokud tak již žadatel neučinil v předchozím kroku
Přílohy:



Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis - vyplňuje pouze žadatel typu b)I., b)II. c), d) – de
minimis



Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků - vyplňuje
pouze žadatel typu a) – bloková výjimka

Žadatel klikne na požadovanou přílohu, vyplní formulář a vloží do své elektronické žádosti na Portálu
farmáře SZIF, pokud tak již neučinil dříve – viz. Příručka pro žadatele – ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O
DOTACI.
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Dále žadatel otevře, vyplní a vloží žádost o dotaci.

Žadateli se kliknutím na odkaz „Žádost o zemědělské národní dotace 2021“ zobrazí PDF soubor
žádosti, který si uloží do svého PC a žádost vyplní.
Lze vybrat variantu „otevřít“ soubor a po vyplnění uložit žádost do svého PC nebo „uložit“ soubor,
tedy nejprve uložit žádost do svého PC a následně vyplnit.
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Zobrazení a vyplnění PDF souboru žádosti o dotaci.
1. strana žádosti o dotaci s informacemi o žadateli je předvyplněná. Žadatel pouze zaškrtne pole
u velikosti podniku (zda je malý, střední nebo velký podnik). Lze zde také v případě potřeby
upravit informaci, zda žadatel je/není plátcem DPH.
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2. strana žádosti o dotaci obsahuje prohlášení a závazek žadatele, které žadatel stvrzuje
podáním žádosti.

3. strana žádosti o dotaci
Zde bude žadatel vybírat, jakým typem žadatele je a jakých veletrhů/výstav se plánuje zúčastnit.
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Žadatel vybere v rolovátku ze seznamu název akce, systém automaticky doplní pole Země
konání akce a pole Město konání akce.
Pokud se žadatel zúčastnil veletrhu/výstavy, která není v rozklikávacím poli, může kliknutím do
pole vepsat i jiný veletrh/výstavu spadající do podprogramu 9.H.a. a doplnit pole Země konání
akce a pole Město konání akce sám.

Žadatel vepíše nebo zvolí rozkliknutím kalendáře a vybráním hodnoty v polích Termín akce od a
Termín akce do.

Žadatel zvolí rozkliknutím pole Popis činnosti žadatele ve vztahu k předmětu dotace odpovídající
variantu z výběru.
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Žadatel se přiřadí a zvolí v poli Typ žadatele a), b)I., b)II., c), d) dle charakteristiky typu
žadatele v příslušných Zásadách. Žadatel může zvolit více typů žadatele pro jednotlivé akce
(veletrhy/výstavy).
Dále vepíše částku v Kč do pole Předpokládaný požadavek na dotaci (Kč), a vepíše text (co
vystavuje) do pole Vystavované zboží/služba:

Pokud žadatel vystavuje více druhů zboží/služeb, pomocí pole Přidat řádek může vložit pole pro
vepsání dalšího typu zboží/služby. V případě potřeby může křížkem vlevo u čísla řádku toto pole
(tento přidaný řádek) odstranit.
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Pole Název zboží dle Přílohy I. Smlouvy o fungování EU
Žadatel zvolí v rolovátku název Kapitoly dle Přílohy I. Smlouvy o fungování EU a systém dle
výběru doplní sám vedle do pole text, o jakou kategorii zboží se jedná.

Po vyplnění veškerých požadovaných polí, pokud žadatel předpokládá a plánuje se zúčastnit více
veletrhů/výstav pomocí pole Přidat akci, přidá další akci (veletrh/výstavu), u které postupuje
s vyplňováním údajů stejně jako u předešlé akce.
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Žadatel může přidávat požadovaný počet řádků a vyplňovat potřebné údaje. Formulář
automaticky dopočítá a doplní pole Předpokládaný požadavek na dotaci celkem (Kč), který se
zobrazuje vpravo dole. V případě potřeby lze celou přidanou akci odstranit křížkem vlevo u čísla
řádku.

Kontrola správnosti vyplnění údajů a nahrání žádosti o dotaci na Portál
farmáře SZIF
Žadatel může provést kontrolu správnosti vyplněných údajů stisknutím pole Menu.

Pokud žadatel vyplnil veškeré údaje v pořádku, zobrazí se hláška „Kontrola proběhla v pořádku“.

Pokud některé údaje v žádosti o dotaci žadatel nevyplnil, nebo vyplnil chybně, zobrazí se hláška
„formulář není správně vyplněn“.
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Pokud je žádost o dotaci vyplněna v pořádku, žadatel žádost o dotaci uloží do svého PC a následně
nahraje pomocí pole Nahrát soubor do své elektronické žádosti na Portálu farmáře SZIF. A žádost
uloží.

Zobrazí se průběh ukládání žádosti o dotaci a následně se status změní z „Nezpracováno“
na „Připraveno k podání“.

Podání žádosti o dotaci
Žadatel pokračuje klikem na pole Pokračovat v podání.

Dále žadatel zaškrtne políčko souhlasu s podobou žádosti a dalšími závazky a klikne na pole
Podat žádost.

Zobrazí se průběh zpracování žádosti o dotaci. Na závěr se zobrazí Název dotace s přiděleným
číslem jednacím, datem a informace, že žádost o dotaci byla úspěšně založena.
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Po kliknutí na symbol lupy u sloupce „Akce“

se zobrazí následující přehled.
Zde je možné zobrazit si vloženou žádost o dotaci a potvrzení o přijetí žádosti o dotaci (kliknutím
na jednotlivé soubory).
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Při kliknutí na pole Potvrzení se zobrazí potvrzení o přijetí žádosti o dotaci.

Proces podání žádosti o dotaci je ukončen.
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