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Informace pro žadatele, kteří podali formulář žádosti 

o dotaci pro rok 2020 v listinné podobě na dotační 

program 9.E. 

 
V Praze dne 3. listopadu 2020 

 
V rámci dotačního programu 9.E. Školní závody se žádosti o dotaci pro rok 
2020 (dále jen „žádost“) podávaly v období od zveřejnění výzvy Ministerstva 
zemědělství k podávání žádostí o dotaci dne 28. 11. 2019 do 31. 5. 2020 
v listinné podobě. 

 

Žadatelé, kteří takto učinili a žádosti podali, jsou povinni doplnit bankovní 
spojení k registračnímu číslu žádosti na Portálu farmáře SZIF a zároveň je 
nezbytné, aby žadatelé podali formulář Prohlášení o kategorii podniku, 
pokud tak dosud neučinili (v případě, že žadatel formulář Prohlášení o kategorii 
podniku již podal, ať už k dotačnímu programu 9.E. nebo k jinému dotačnímu 
programu, znovu jej nepodává). 

 

UPOZORŇUJEME, že bez doplnění bankovního spojení a podání formuláře 
Prohlášení o kategorii podniku nebude možné žádost dále administrovat. 
Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat, abyste doplnění a podání 
požadovaného učinili nejpozději do 15. 11. 2020. 
 
 
Bankovní spojení 

 Pro doplnění bankovního spojení je na Portálu farmáře SZIF žadateli 
k dispozici Příručka pro žadatele při změně identifikačních údajů. Lze si ji 
zobrazit buď přímo proklikem na uvedený odkaz, případně po kliknutí na 
rozbalovací menu u jména/názvu žadatele a zvolení položky Identifikační 
a kontaktní údaje je umístěna v horní pravé části obrazovky. 

 V případě, že žadatel potřebuje přidat bankovní spojení, které na Portálu 
farmáře SZIF ještě nemá evidované, je třeba tak nejprve učinit v již 
zmíněné položce Identifikační a kontaktní údaje. 

 V případě, že žadatel na Portálu farmáře SZIF již má evidované bankovní 
spojení, je třeba toto spojení přiřadit k registračnímu číslu žádosti, kterou 
žadatel podal. Přiřazení již existujícího bankovního spojení je třeba 
provést v položce Přiřazení kontaktů k žádostem. 

 Podrobné informace o doplnění bankovního spojení najdete v uvedené 
Příručce pro žadatele při změně identifikačních údajů. 
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Prohlášení o kategorii podniku 

 V případě, že žadatel ještě dosud nepodal Prohlášení o kategorii podniku, 
je nezbytné tak učinit v tuto chvíli. Uvedené se netýká žadatelů, kteří za 
poslední účetně uzavřené období již Prohlášení o kategorii podniku podali. 

 Formulář Prohlášení o kategorii podniku je k dispozici na Portálu farmáře 
SZIF → vpravo nahoře Nová podání → velká růžová ikona „Průřezové 
přílohy“ → velká šedá ikona „Prohlášení o kategorii podniku. 

 Pro podání Prohlášení o kategorii podniku je na Portálu farmáře SZIF 
žadateli k dispozici Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení 
o kategorii podniku přes Portál farmáře. Lze si jej zobrazit buď přímo 
proklikem na uvedený odkaz, případně po kliknutí na Prohlášení 
o kategorii podniku v Souborech ke stažení, viz druhý obrázek níže, kde 
jsou k dispozici také další informace k vyplnění formuláře Prohlášení 
o kategorii podniku. 
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