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Kontrolní list kontroly přijatelnosti Fiche 1
Registrační číslo MAS
Číslo výzvy
Číslo projektu
Číslo Fiche
Název Fiche
Žadatel
Adresa žadatele
Datum a čas podání
žádosti o dotaci
Název projektu

15/000/0000/564/000204

1
Investice do zemědělských podniků

Za MAS zkontroloval

Podpis:

Č.

Kritérium přijatelnosti a další podmínky

Odkaz

1.

Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; projekt lze výjimečně realizovat i mimo území Žádost o dotaci – B1 – Místa realizace projektu
MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do
území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35); C.

2.

Projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS; C.

Žádost o dotaci

3.

Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek; C.

Žádost o dotaci – B1, B2 – Popis projektu, C1 – Výdaje projektu

4.

Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, Žádost o dotaci – B1, B2 – Popis projektu, C1 – Výdaje projektu
potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti; C.

ANO/
NE/NT

5.

V rámci jedné žádosti o dotaci nelze kombinovat různé režimy podpory; D jinak C.

6.

Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádost o dotaci – A – Informace o žadateli
žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel (není-li uvedeno jinak).

7.

Předmětem projektu nejsou výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, Žádost o dotaci
kapitola 6. Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-13.

8.

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C.

Žádost o dotaci – B1 – Popis projektu

9.

U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je
podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený
záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr
nepodléhá dalšímu posuzování, nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí; C.
V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní
prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele
uvedené v příloze č. 11 Pravidel 19.2.1. Toto čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat
s příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního
prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, a to ani podlimitně – prostá kopie.
Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč; C.

V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu na
životní prostředí, uplatňuje žadatel Čestné prohlášení na straně G.
V opačném případě je příloha povinná při podání žádosti o dotaci na MAS.

10.

Žádost o dotaci – B2 – Popis projektu
Platí pro články: 14, 17.1.b, 19.1.b, 35.2.c

MAS kontroluje nepovinně.
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