Návod ke stažení elektronické žádosti o dotaci z Portálu Farmáře:
Od 8. 3. 2021 je možné stáhnout žádost do počítače.
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https://www.szif.cz/cs
Vpravo - žlutá záložka Portál Farmáře
Přihlásit se
Nahoře vpravo: Nová podání - kliknout
Vlevo – rolovat dolů na třetí nadpis Žádosti PRV - projektová opatření a pod tím v řádku kliknout
na třetí dlaždici Žádosti o dotaci přes MAS.
Zde uvidíte šedé obdélníky a najdete koncové číslo 200 a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
o.p.s., Výzva č. 5 – kliknout.
Rolovat dolů a vyplnit název projektu (jde změnit) a také vybrat správnou Fichi (2 – podnikatelé,
3 – technika do lesů, 7 – občanská vybavenost a vpravo kliknout na Generovat žádost.
Pak se chvíli žádost generuje a vpravo vidíte lupu – kliknout.
Rolujete myší dolů a vlevo uvidíte modrý řádek Žádost o dotaci PRV 14-20 – kliknout
Dole se otevře nabídka otevřít nebo uložit. Doporučuji uložit do počítače a pak teprve vyplňovat
Vždy, když vyplňuje žádost, musíte dát uložit jako, počkat až se objeví hláška na chyby a pak
odkliknout OK. Pak se teprve vyplněná žádost uloží.
Nikdy nevyplňujte oddíl E2 – ten je pro výběrovou komisi.
Správně vyplněná žádost bude vždy hlásit chybu E2.

14) Před nahráním vyplněné žádosti a příloh máte možnost konzultace se zaměstnanci MAS a to
i v případě s technickými potížemi s Portálem Farmáře. Nenechávejte podání žádosti na poslední
den. Systém může být přetížený !!!
15) Vyplněnou žádost a přílohy nahrajete: podle bodů nahoře 1 až 5, pak vpravo kliknete na tužku,
otevře se obrazovka s modrým řádkem žádosti, vpravo - nahrát soubor, dole zelené tlačítko uložit
a takto postupně v řádcích dole nahráváte relevantní přílohy. Zkontrolujte, jestli máte nahrané
všechny přílohy. Obecné přílohy lze na výzvu MAS doplnit, ale přílohy k bodování již nelze po
odeslání na MAS vkládat a opravovat (pouze drobné administrativní chyby).
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