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L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Jmenování zástupce obce pro přístup k datům na Portálu farmáře  

 

Zpracoval: Ing. Martin Čech 

odbor, oddělení: rozvojových projektů, oddělení dotací 

telefon: 48 524 3575 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica 

Projednáno:       

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. František Hruša, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

j m e n u j e      

 
Ing. Martina Čecha, vedoucího oddělení dotací, zástupcem pro přístup k chráněným datům 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC na Portálu farmáře 
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Důvodová zpráva 
 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spravuje Program rozvoje venkove (PRV) za jehož 
podpory město realizuje úpravy lesních stezek v rámci dílčích etap projektu Zelené srdce Li-
berce.  

Nyní byl spuštěn nový informační portál (dostupný přes www.szif.cz, případně www.mze.cz), 
který poskytuje žadateli (městu) přístup k individuálním informacím detailního charakteru o 
jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu 
poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám 
mají pouze registrovaní žadatelé. Žadatel může získat registraci, resp. uživatelské jméno a 
heslo na Portál farmáře osobním podáním žádosti na místně příslušném pracovišti oddělení 
Ministerstva zemědělství Agentura pro zemědělství a venkov nebo na Regionálním odboru 
SZIF. 

Prostřednictvím Portálu farmáře musí být i podána žádost na III. etapu úprav lesních cest. 
Žádost musí být odevzdána nejpozději do 8.3.2010. 

Registrace do Portálu farmáře je podmíněna jmenováním zástupce města zastupitelstvem 
města, doložení výpisu z Registru ekonomických subjektů a úředně ověřené plné moci, která 
je vystavena statutárním zástupcem. V plné moci musí být žadatel zmocněn přistupovat k 
chráněným datům subjektu na Portálu farmáře a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.  

Tyto přílohy se odevzdají společně s „Žádostí o přístup do registrů Ministerstva zemědělství 
na Portálu farmáře MZe a Portálu farmáře SZIF“ na Regionálním odboru SZIF, kde bude ná-
sledně přiděleno heslo k přístupu do Portálu farmáře. 

Město má v současnosti jeden aktivní projekt, ke kterému by získal tento dálkový přístup – 
projekt „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – II. etapa“ a současně může prostřednic-
tvím tohoto portálu podat žádost na projekt „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – III. 
etapa“ přičemž díky tomuto podání získá bodové zvýhodnění při podání žádosti tímto způso-
bem.  


