
  

                                                                                                                                                            
 

 

Příloha č. 8: Kontrolní list kontroly přijatelnosti Fiche 3 

 

Kontrolní list kontroly přijatelnosti Fiche 3 

 

 

Č. Kritérium přijatelnosti a další podmínky Odkaz 
ANO/ 

NE/NT 

1. Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; projekt lze výjimečně realizovat i mimo území 

MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do 

území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35); C.  

Žádost o dotaci – B1 – Místa realizace projektu  

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, 

potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti; C. 

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

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 
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Název Fiche Neproduktivní investice v lesích  
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žádosti o dotaci 
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5. V rámci jedné žádosti o dotaci nelze kombinovat různé režimy podpory; D jinak C.  Žádost o dotaci – B2 – Popis projektu 

Platí pro články: 14, 17.1.b, 19.1.b, 35.2.c 

 

6. Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici žadatele/příjemce dotace od data podání 

žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel (není-li uvedeno jinak). 

Žádost o dotaci – A – Informace o žadateli  

7. Předmětem projektu nejsou výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, 

kapitola 6. Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-13. 

Žádost o dotaci  

8. Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000; 

C.  

Žádost o dotaci – B1 – Místa realizace projektu, http://drusop.nature.cz   

9. PUPFL, v rámci, kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním 

hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou; C. 

Žádost o dotaci – B1 – Místa realizace projektu  

10. Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány 

převážně pro účely lesního hospodářství, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, 

následnou údržbu a péči.  

Žádost o dotaci – B, C1  

11. Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014; 

C.  

Žádost o dotaci  

12. Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je 

stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč; C. 

 

 

MAS kontroluje nepovinně.  

Příloha Excel/*.pdf formulář stažený z PF – Výpočet finančního zdraví  

www.szif.cz – PRV 2014-2020 – Základní informace – Finanční zdraví 
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