
 

 

Důležité informace k podání žádosti o proplacení výdajů 

I. Termín podání žádosti o platbu na SZIF 

Termín podání žádosti o proplacení výdajů (dále jen ŽOP) za Váš projekt jste si stanovili ve své žádosti a je 

závazný (pokud nebyl v rámci realizace projektu změněn prostřednictvím hlášení o změně projektu).  

Termín podání ŽOP na pracovišti Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (dále 

jen RO SZIF) si žadatel sjednává sám, a to až po kontrole dokumentace ŽOP v kanceláři MAS a po fyzické 

kontrole realizace projektu provedenou pracovníky kanceláře MAS!!! 

 

II. Kontrola dokumentace kanceláří MAS 

Abyste mohli svou žádost o proplacení předložit na SZIF, je třeba v první řadě provést kontrolu Vaší 

dokumentace kanceláří MAS. Na základě této kontroly Vám vystavíme doklady, které budou součástí Vaší 

žádosti, kterou následně předložíte na RO SZIF. 

Předmětem kontroly je: 

 Kontrola dokumentace výběrového / zadávacího řízení  

 Kontrola ŽOP a soupisky účetních dokladů včetně povinných příloh  

 Fyzická kontrola na místě (kontrola povinné publicity, výstupů projektu a daňové evidence / 

účetnictví). 
 

Pro přípravu a kontrolu ŽOP Vás žádáme, abyste si sjednali v kanceláři MAS: 

 prvotní konzultaci min. 6 týdnů před plánovaným termínem předložení ŽOP na RO SZIF 

 termín předání kompletně zpracované ŽOP včetně soupisky účetních dokladů a všech povinných 

příloh na MAS min. 4 týdny před plánovaným termínem předložení ŽOP na RO SZIF 

 konzultaci i v dřívějším termínu, pokud budete mít k dispozici potřebnou dokumentaci a budete 

chtít svou žádost předložit před plánovaným termínem. 

 

Lhůta Místní akční skupiny potřebná k administrativní a fyzické kontrole projektu je stanovena na 4 týdny. 

Pokud nebude předložená ŽOP úplná, vyzve kancelář MAS žadatele o doplnění, případně opravu 

vyplněných údajů. O dobu, kdy bude žadatel ŽOP doplňovat nebo opravovat, se prodlužuje lhůta potřebná 

k administrativní a fyzické kontrole projektu na MAS.  

Pokud se z důvodu doplnění nebo oprav nedodrží stanovený termín předání ŽOP v Dohodě, podá žadatel 

Hlášení o změně na prodloužení termínu předání ŽOP na RO SZIF. 

 

Upozorňujeme Vás, že pokud nebudete zjištěné nesrovnalosti vyplývající z kontroly kanceláře MAS schopni 

odstranit v řádné lhůtě, nevydá Vám kancelář MAS příslušné stanovisko pro předložení ŽOP na RO SZIF.  


