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Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 

V Praze dne 24. ledna 2020 

Rok 2020 přinesl změny nejen ve vzhledu Portálu farmáře, ale také ve způsobu dokládání 

některých příloh. Formuláře „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých 

či středních podniků“ a „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - de minimis“, se již nedokládají jako přílohy 

Žádosti o dotaci, ale přes samostatnou záložku, podobně jako dříve formulář „Finanční zdraví“. 

Nově se všechny uvedené formuláře dokládají přes záložku Průřezové přílohy.  

Tato záložka slouží pro komunikaci žadatele a SZIF. Výhodou je, že pokud žadatel podává více 

žádostí v různých operacích a dotačních titulech, nemusí tyto přílohy dokládat ke každé žádosti 

zvlášť. Nevýhodou ovšem je, že MAS k těmto přílohám nemají přístup. Je-li tedy některá z těchto 

příloh vyžadována MAS pro účely administrativní kontroly nebo věcného hodnocení, musí ji 

žadatel doložit navíc jako přílohu Žádosti o dotaci. 

Záložka Průřezové přílohy se nachází na Portálu farmáře v sekci Ostatní podání. 

 
 

Finanční zdraví  
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Podrobný návod pro vygenerování a odeslání formuláře na SZIF je k dispozici na www.szif.cz →󠇤 

SZIF poskytuje →󠇤 Program rozvoje venkova 2014-2020 →󠇤 Základní informace →󠇤 Finanční zdraví. 

Nejzazší termín pro odeslání na SZIF je finální datum registrace Žádostí o dotaci na SZIF uvedené 

ve výzvě konkrétní MAS. 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků 

 

Postup pro doložení formuláře na SZIF je k dispozici na www.szif.cz →󠇤 SZIF poskytuje →󠇤 Program 

rozvoje venkova 2014-2020 →󠇤 Opatření →󠇤 M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy 

LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) v sekci KE STAŽENÍ. Formulář je přímo dostupný ke 

stažení na Portálu farmáře přes záložku Průřezové přílohy ve složce Prohlášení o kategorii 

podniku (negeneruje se). Nejzazší termín pro odeslání na SZIF je finální datum registrace Žádostí 

o dotaci na SZIF uvedené ve výzvě konkrétní MAS. 

Prohlášení de minimis 

 

mailto:info@szif.cz
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2Ffin_zdravi%2F1540891038391.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2Ffin_zdravi%2F1540891038391.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1577952346950.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1577952346950.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1577952346950.pdf
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Postup pro doložení formuláře na SZIF je obdobný jako v případě Prohlášení o zařazení podniku 

do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků. Formulář je přímo dostupný ke stažení 

na Portálu farmáře přes záložku Průřezové přílohy ve složce Prohlášení de minimis (negeneruje 

se). Formulář musí být odeslán na SZIF před podpisem Dohody o poskytnutí dotace. 

 

V případě potřeby je kterýkoli z výše uvedených formulářů možné odeslat na MAS jako 

nepovinnou přílohu Žádosti o dotaci bez ohledu na to, zda již byl formulář odeslán přes záložku 

Průřezové přílohy na SZIF. 

 

 

 

Státní zemědělský intervenční fond 

Oddělení metodiky LEADER a Spolupráce 
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