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Kontrolní list kontroly přijatelnosti Fiche 2
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

2
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

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.

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností
(CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli30, v uhelném
průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK
(EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba
zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a
skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I
(Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou
oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79
(Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti
související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní
a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96
(Poskytování ostatních osobních služeb); C.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství)
mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu; C.
V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci33 s produkty uvedenými v příloze I
Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o
fungování EU); C.
V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny
v příloze I Smlouvy o fungování EU; C.
V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina
vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být využita pro
nezemědělskou činnost; C.
O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti o dotaci
na MAS ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí do stejné třídy a

9.
10.

11.
12.

13.

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

Žádost o dotaci – B1, B2, C1

Žádost o dotaci – B2 – popis projektu
Žádost o dotaci – B1, B2

Žádost o dotaci – B1, B2
Žádost o dotaci – B1, B2

Žádost o dotaci,
Živnostenské oprávnění/Registr ekonomických subjektů

14.

15.

16.

17.

18.

19.

čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)) v Evropském
hospodářském prostoru nebo v době podání Žádosti o dotaci na MAS zahájil konkrétní plány,
že takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během dvou let od realizace projektu, který je
předmětem dotace; C.
Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských a lesnických strojů (tj. strojů označených
kategorií T – traktory zemědělské nebo lesnické), fotovoltaické panely sloužící pouze pro
výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě; K.
Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst.
c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících
změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek.
Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek
(např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a
propagací apod.); C.
Režim blokové výjimky: V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající
provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu
použitého majetku, která je zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období
předcházejícím zahájení prací; C.
Režim blokové výjimky: V případě, že je dotace poskytována na zásadní změnu výrobního
postupu, musí být způsobilé výdaje vyšší než součet provedených účetních odpisů (v případě,
že žadatel vede účetnictví)/daňových odpisů (v případě, že žadatel vede daňovou evidenci)
za předcházející tři uzavřená účetní/daňová období z majetku užívaného při činnosti, jež má
být modernizována; C.
Režim blokové výjimky: Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014; C.

Žádost o dotaci – B1, B2, C1

Žádost o dotaci – B1, B2

Žádost o dotaci - B2, C2, příloha Karta majetku

Žádost o dotaci - B2, C2, příloha Karta majetku

Žádost o dotaci
Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s motivačním
účinkem, pokud žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na
projektu předložil Žádost o dotaci. (více dle Pravidel 19.2.1.)
Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je MAS kontroluje nepovinně.
stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč; C.
Příloha Excel/*.pdf formulář stažený z PF – Výpočet finančního zdraví
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