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 Příloha č. 1: Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti 
 

Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti osoby podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů 
předložených v rámci výzvy PRV č. …. k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 
opatření 19.2.1 Programu rozvoje venkova. 
 

 

 

Já........................................................................................................(jméno a příjmení), tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a s dostupnými informacemi o této výzvě k předkládání projektů. Dále prohlašuji, že své povinnosti budu vykonávat čestně a poctivě. Jsem nezávislý/á na všech stranách, které mohou mít z procesu hodnocení a výběru projektů, zejména posuzovaného projektu prospěch. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom žádných minulých, současných nebo případných budoucích skutečností nebo okolností, které by moji nezávislost mohly zpochybnit. Pokud by však během procesu hodnocení a výběru projektů vyšlo najevo, že takový vztah existuje nebo vznikl, ihned se na procesu hodnocení a výběru projektů přestanu podílet. Zavazuji se, že budu dodržovat mlčenlivost o jakýchkoli informacích či dokumentech („důvěrné informace“), které mi budou během kontroly předloženy, které zjistím nebo které připravím, a zavazuji se, že je budu používat pouze pro účely této kontroly a neodhalím je žádné třetí osobě. Také se zavazuji, že nebudu uchovávat kopie žádných písemných informací nebo vzorů, které mi budou poskytnuty. Dále se zavazuji po dobu, kdy budu mít takové dokumenty k dispozici, zabezpečit je proti ztrátě a odcizení.  
 Přílohou tohoto prohlášení je i etický kodex, který tímto beru na vědomí.  
 

 

Datum: 

 

 

 

Podpis:   
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Etický kodex osob, podílejících se na procesu hodnocení a výběru projektů k finanční 
podpoře 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Etický kodex je závazný pro všechny osoby podílející si na procesu hodnocení (tj. administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a kontrola příloh/věcné hodnocení) a výběru projektů k finanční podpoře (dále jen „hodnotitelé“).  

2. Etický kodex je vydán za účelem vytvoření podmínek pro úspěšné a účelné fungování hodnotitelů.  
 

Článek 2 

Obecné zásady 

1. Hodnotitelé jsou povinni dodržovat právní řád České republiky (dále ČR) a respektovat ústavní pořádek ČR.  
2. Hodnotitelé jednají s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty a nestrannosti jak vůči veřejnosti, tak vůči ostatním hodnotitelům. Současně dodržuje zásadu rovného zacházení a zákaz jakékoliv diskriminace.  
 

Článek 3 

Střet zájmů 

1. Střet zájmu je střetem mezi zájmem zástupců orgánů MAS (nominovaný či písemně pověřený k zastoupení) /pracovníka kanceláře MAS a osobním zájmem příslušného hodnotitele, kdy by jej jeho osobní zájem mohl nepřijatelně ovlivnit při výkonu jeho úkolů a povinností, vč. jeho hlasování. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou hodnotitel zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.  
2. Hodnotitel, u něhož skutečnosti nasvědčují, že může být či je ve střetu zájmu dle čl. 3 bod 1 v projednávání či rozhodování určité záležitosti, je povinen tuto skutečnost sdělit manažerovi (v případě střetu zájmu manažera MAS pak předsedkyni spolku), a to v písemné podobě před zahájením zasedání nebo ústně v průběhu jednání příslušného orgánu.  
 

Článek 4 

Dary a jiné nabídky 

1. Hodnotitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná neoprávněná zvýhodnění, která by 
mohla – byť jen zdánlivě – ovlivnit posuzování či rozhodovací procesy či profesionální a nestranný pohled na věc. 

2. Jakoukoliv neoprávněnou výhodu, která je hodnotiteli v souvislosti s jeho hodnocením/ výběrem projektu nabídnuta, člen odmítne a o této skutečnosti bez prodlení informuje manažera.  
3. Hodnotitel bez prodlení informuje manažera rovněž v případě, že je požádán nebo je na něj vyvíjen nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy ČR a EU.  
4. Hodnotitel usiluje o maximálně efektivní a ekonomické využívání finančních prostředků, zařízení a služeb, které mu byly při výkonu členství svěřeny. Jakékoliv podezření na korupční jednání hodnotitel bezprostředně oznámí manažerovi.  
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Příloha č. 2: Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí 
 

 

ŽÁDOST O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ 

Předmět žádosti o přezkum: 
(jaké rozhodnutí žadatel žádá přezkoumat) 

 

Popis žádosti o přezkum rozhodnutí:   
(podrobné znění žádosti a její odůvodnění, 
včetně identifikace žádosti o dotaci a 
identifikace kritérií, kterých se žádost o 
přezkum týká) 

 

FORMULÁŘ PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ 

IDENTIFIKACE ŽADATELE  

Název žádosti o dotaci:  

Žadatel, sídlo žadatele:   

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE – FYZICKÁ OSOBA 

Jméno:  

Příjmení:  

Bydliště (název a číslo ulice, město, PSČ):  

Email:  

Telefon:  

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE – PRÁVNICKÁ OSOBA 

Obchodní firma nebo název:  

Sídlo (název a číslo ulice, město, PSČ):  

Identifikační číslo:  

Email:  

Telefon:  
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Návrh žadatele:   
(jaký výsledek od podání žádosti o přezkum 
rozhodnutí žadatel očekává) 

 

Seznam přiložených dokumentů:   

 

 

V ……………………………dne……………………….        

            

                  …………………………………… 

                   Podpis žadatele 
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 Příloha č. 3: Prohlášení o vzdání se práva odvolání 
 

Prohlášení o vzdání se práva odvolání 
 

 Já/Firma/ Název …….………. r.č./IČ …….………. bydliště/ sídlo …….………. prohlašuji, že se tímto vzdávám práva na odvolání proti výsledku hodnocení žádosti o dotaci k projektu ……… (název projektu), která byla podána 
na MAS Bobrava v rámci výzvy Programu rozvoje venkova.  Jedná se o vzdání se práva podání žádosti o přezkum v případě administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a kontroly příloh/ věcného hodnocení.  
 

 

 

 

 

 

 V ……………………dne ……………………… 

 

         

         ……………………………………….          
                          Podpis  
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Příloha č. 4: Zápis z jednání Revizní komise – vzor 

 Název MAS: MAS Bobrava, z.s. 
 Číslo výzvy MAS: 
 Název výzvy MAS:  
 Datum a čas začátku jednání: 

 

ŽÁDOST O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ 

Předmět žádosti o přezkum: 
(jaké rozhodnutí žadatel žádá přezkoumat) 

 

Popis žádosti o přezkum rozhodnutí:   
(podrobné znění žádosti a její odůvodnění, 
včetně identifikace žádosti o dotaci a 
identifikace kritérií, kterých se žádost o 
přezkum týká) 

 

Návrh žadatele:   
(jaký výsledek od podání žádosti o přezkum 
rozhodnutí žadatel očekává) 

 

JMENNÝ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ 

1. Předseda   

2. Člen   

3. Člen   

SEZNAM OSOB VYLOUČENÝCH Z ROZHODOVÁNÍ O DANÉ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM  

1.  

2.  

3.  

IDENTIFIKACE ŽADATELE  

Registrační číslo žádosti o dotaci:  

Žadatel, sídlo žadatele:   

Název projektu:  
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Seznam přiložených dokumentů:   

 

ROZHODNUTÍ REVIZNÍ KOMISE O ŽÁDOSTI O PŘEZKUM  

Předmět žádosti o přezkum Rozhodnutí Revizní komise Odůvodnění 
   

   

   

 

 Datum a čas ukončení jednání:  
 

 Předseda (jméno a příjmení)    podpis 

 Člen (jméno a příjmení)      podpis 

 Člen (jméno a příjmení)      podpis 

 

 

 



 

1 

 

Příloha č. 5: Vzor výzvy k předkládání Žádostí o dotaci 
 

Místní akční skupina MAS Bobrava, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

 

Výzva MAS č.  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace 

 

Celková výše dotace pro  …. výzvu je  …. Kč. 
 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí  

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
www.masbobrava.cz  

 

 

Soulad specifických cílů a opatření SCLLD s vyhlášenými Fichemi 
 

Fiche 1  

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 

Opatření 4.1.1: Podpora zemědělských podniků 

Opatření 4.2.1.: Podpora zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst 

Název SCLLD 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 
MAS Bobrava 

Termín vyhlášení výzvy 

 
 

Termín příjmu žádostí  od …….. do ………… do ….. hodin  

Termín registrace na RO SZIF 
 

 

Podání žádosti  
 

 

Místo podání příloh k žádosti 
v listinné podobě 

 

Termín příjmu příloh k žádosti 
v listinné podobě 

 

Územní vymezení  

Kontaktní údaje 

 
 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche 
Vazba Fiche na článek Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro výzvu 

    

    

    

http://www.masbobrava.cz/
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Fiche 2 

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 

Opatření 4.1.2: Podpora nezemědělských podniků 

Opatření 4.2.1.: Podpora zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst 

Fiche 3 

Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 

Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů 

 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Interních postupech PRV MAS Bobrava, z.s.  
 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu 
 

Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na každou Fichi v dané výzvě. To znamená, že 
podpořeny budou projekty do maximální výše finanční alokace konkrétní Fiche. Projekt, který splnil 
podmínky hodnocení projektů, ale není možné jej financovat z důvodu vyčerpání nebo nedostatku 
finančních prostředků přidělených na Fichi, nebude v rámci dané výzvy podpořen. 
 

Nevyčerpaná finanční alokace, kterou není možné rozdělit, protože už neexistují žádné projekty, 
které by mohly být podpořeny, bude přesunuta na další výzvu, jejíž vyhlášení je plánováno v 
budoucnu. 

 

Přílohy stanovené MAS 

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS 

 

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového 
ohodnocení níže uvedených kritérií projektu. 
 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 
 

MAS uvede přílohy  
 

Konzultace a semináře pro žadatele 

 

Žadatelé mohou využívat osobních konzultací, které jsou poskytovány pouze po předchozí telefonické 
domluvě. MAS bude rovněž pořádat semináře pro žadatele. Konkrétní termín a místo konání semináře 
bude zveřejněno na webových stránkách www.masbobrava.cz v sekci SCLLD → Výzvy. 

 

Závěrečná ustanovení 
 

Na webových stránkách MAS: www.masbobrava.cz jsou v sekci SCLLD → Výzvy zveřejněny všechny 
aktuální dokumenty k výzvě: 
 

• Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s. (přílohou je Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti 
vč. Etického kodexu) 

• Aktuální znění vyhlášené Fiche včetně hodnotících kritérií 
• Vzory příloh stanovených MAS 

• Pravidla a postupy pro žadatele 
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Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro operaci 

19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 
 

 

                 ……………………………………………………………………  
                                 Předseda MAS 

 

 

 



 

1 

 

Příloha č. 6: Kontrolní list přijatelnosti Fiche 1 

 

Kontrolní list přijatelnosti Fiche 1 

 

Č. Kritérium přijatelnosti a další podmínky Kontrola  ANO/ NE  

1. Je projekt realizován na území MAS Bobrava?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 

projektu 
 

2. Je projekt v souladu s SCLLD MAS Bobrava?  Žádost o dotaci  

3. Vznikne realizací projektu samostatný funkční celek?   Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, List 

C1 – Výdaje projektu 
 

4. 
Vykazuje projekt znaky účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti? 

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, List 

C1 – Výdaje projektu 
 

5. 

Splňuje/ je z žádosti zřejmé, že žadatel/příjemce dotace splní definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel? 

Žádost o dotaci –List A – Informace o žadateli  

6. 

Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 
výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, kapitola 6. 

Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-
15.) 

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, List 

C1 – Výdaje projektu 
 

7. Neslouží předmět dotace pouze pro poskytování služeb? Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu  

8. 

Pro projekt nevyžadující posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí dle výše uvedeného zákona: Je doloženo čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti o dotaci – List G? 

 

Pro projekt vyžadující 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:  Je doloženo sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení/ závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování/ souhlasné 
stanovisko příslušného úřadu (krajský úřad dle místa realizace 
projektu nebo MŽP) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí? 

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. 
 

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 1 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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Příloha č. 7: Kontrolní list přijatelnosti Fiche 2 

 

Kontrolní list přijatelnosti Fiche 2 

 

Č. Kritérium přijatelnosti a další podmínky Kontrola  
ANO/ NE/  

NER. 

1. Je projekt realizován na území MAS Bobrava?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 
projektu 

 

2. Je projekt v souladu s SCLLD MAS Bobrava?  Žádost o dotaci  

3. Vznikne realizací projektu samostatný funkční celek?   Žádost o dotaci – List B1, B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

4 Vykazuje projekt znaky účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti? 

Žádost o dotaci – List B1, B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

5. Nejsou v rámci Žádosti o dotaci kombinovány různé režimy podpory?   Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu 

 

 

6. Splňuje/ je z žádosti zřejmé, že žadatel/příjemce dotace splní definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel? 

Žádost o dotaci –List A – Informace o žadateli  

7. Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 
výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, kapitola 6. 
Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-
15.) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

8. Je projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti* uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)?  

Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

9. Jsou činnosti R 93 a I 56 realizovány ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu?  

(Relevantní pouze v případě, že jsou předmětem projektu činnosti 
spadající pod R 93:  Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a/ nebo 

I 56: Stravování a pohostinství dle CZ-NACE)  

Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu  

10. Jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze  I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU? (Převažovat musí produkty 
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU)  

(Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu uvádění 
produktů na trh) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

11. Jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze  I Smlouvy o fungování EU?   

(Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu zpracování 
produktů) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu,  

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 2 

Název Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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12.  Bude většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k 
prodeji nebo bude využita pro nezemědělskou činnost?   

(Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu výstavba či 
modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

13.  Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje: podnikání v oblasti dotačního poradenství, nákup zemědělských a lesnických strojů (zejména strojů označených kategorií T, C, R, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje)?  

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

14.  Jedná se o ubytovací zařízení, které je 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 pevných lůžek, maximálně však 40 pevných lůžek (bez přistýlek)?   

(Relevantní pouze v případě, že je součástí projektu ubytovací 
zařízení) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

15. Jsou způsobilé výdaje nejméně o 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období předcházejícím zahájení prací?  

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky a předmětem projektu je rozšíření výrobního 
sortimentu stávající provozovny) 

Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu, 

List C2, příloha Karta majetku 

 

16. Jsou 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?  

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky a předmětem projektu je zásadní změna výrobního 
postupu) 

Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu, 

List C2, příloha Karta majetku 

 

17. Má podpora motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014?  (Podpora podle tohoto 

nařízení se považuje za podporu s motivačním účinkem, pokud 
žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu předložil 
Žádost o dotaci) 

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky) 

Žádost o dotaci 
 

 

18. Bude dotace poskytnuta pouze na počáteční investici? (Počáteční 
investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku za 
účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající 
provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které 
nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny 
celkového výrobního postupu stávající provozovny. Metodika pro 
stanovení kategorie provozovny je uvedena v příloze 16 Pravidel) 

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

19. Je podpora podmíněna poskytnutím transparentního a nediskriminačního přístupu k podporované infrastruktuře?  

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky a předmětem projektu je regionální podpora na 

výzkumnou infrastrukturu) 

Žádost o dotaci  

20. Má v případě pořízení vozidla kategorie N1 žadatel sídlo/trvalé bydliště nebo provozovnu na území příslušné MAS?  

Žádost o dotaci – List A, B1  
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*Seznam vybraných činností dle Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) podporovaných v rámci Fiche 2:  
a) C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, 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),  
b) F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  
c) G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  
d) I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  
e) M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  
f) 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),  
g) P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  
h) R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  
i) S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
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Příloha č. 8: Kontrolní list přijatelnosti Fiche 3 

 

Kontrolní list přijatelnosti Fiche 3 

 

Č. Kritérium přijatelnosti a další podmínky Kontrola  ANO/ NE  

1. Je projekt realizován na území MAS Bobrava?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 
projektu 

 

2. Je projekt v souladu s SCLLD MAS Bobrava?  Žádost o dotaci  

3. Vznikne realizací projektu samostatný funkční celek?   Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

4 
Vykazuje projekt znaky účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti? 

Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

5. 

Splňuje/ je z žádosti zřejmé, že žadatel/příjemce dotace splní definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel? 

Žádost o dotaci –List A – Informace o žadateli  

6. 

Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 
výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, kapitola 6. 
Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-
15.) 

Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

7.  
Je projekt realizován na PUPFL (s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2002)?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 

projektu; http://drusop.nature.cz 

 

8. 

Jsou PUPFL, na kterých se nachází předmět projektu zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou 
osnovou?  

Žádost o dotaci – List B2– Popis projektu 

 

9. Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 

stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro 
účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a 
zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou 

výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči) 

Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

10.  Má podpora motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014? (Podpora podle tohoto nařízení se považuje za 
podporu s motivačním účinkem, pokud žadatel/příjemce dotace před 
zahájením prací na projektu předložil Žádost o dotaci) 

Žádost o dotaci  

 

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 3 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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Příloha č. 9: Kontrolní list přijatelnosti Fiche 5 

 

Kontrolní list přijatelnosti Fiche 5 

 

Č. Kritérium přijatelnosti a další podmínky Kontrola  
ANO/ NE/  

NER. 

1. Je projekt realizován na území MAS Bobrava?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 

projektu 

 

2. Je projekt v souladu s SCLLD MAS Bobrava?  Žádost o dotaci  

3. Vznikne realizací projektu samostatný funkční celek?   Žádost o dotaci – List B1, B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

4 Vykazuje projekt znaky účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti? 

Žádost o dotaci – List B1, B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

5. Nejsou v rámci Žádosti o dotaci kombinovány různé režimy podpory?   Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu 

 

 

6. Splňuje/ je z žádosti zřejmé, že žadatel/příjemce dotace splní definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel? 

Žádost o dotaci –List A – Informace o žadateli  

7. Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 
výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, kapitola 6. 
Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-
15.) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

8. Nezakládá zvolený režim veřejnou podporu?  
(Projekt zakládající veřejnou podporu splňuje současně čtyři definiční 
znaky veřejné podpory: 
∙ poskytování státem nebo ze státních prostředků (zatížení veřejných 

rozpočtů), 
∙ zvýhodnění určitého podniku (podniků) či odvětví výroby (služeb), a 

to jakoukoliv formou – za podnik se považuje, jakýkoli subjekt, který 
vykonává ekonomickou činnost, tzn. činnost spočívající v nabízení 
zboží a/nebo služeb na trhu, 

∙ hrozba narušení/narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU 
a 

∙ hrozba ovlivnění/ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU.) 

 (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

 

 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 5 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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Oblast a) Veřejná prostranství v obcích   

9. Je předmět dotace být budován/ příp. pořizován ve veřejném zájmu, je veřejně přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude 

jeho užívání zpoplatněno?  

Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu  

10. Je veřejné prostranství součástí intravilánu obce?  Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, Příloha katastrální mapa 

 

11. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků?  

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

Oblast b) Mateřské a základní školy   

12.  Jsou předmětem projektu týkajícího se ZŠ pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny?  (K vyjmenovaným prostorám lze 
podpořit i související zázemí a související úpravy budovy školy). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

13.  Není žadatel zřízený dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, ve znění pozdějších předpisů? Nejedná se dále o školu zřízenou při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy?  

Žádost o dotaci Rejstřík škol a školských zařízení 
http://rejskol.msmt.cz/ 

 

14. Je podpora poskytována MŠ/ ZŠ zřizované obcemi nebo svazky obcí či dalšími subjekty dle definice žadatele/příjemce dotace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., „školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů? 

Žádost o dotaci Rejstřík škol a školských zařízení 
http://rejskol.msmt.cz/ 

 

 

15. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů?  

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

16. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport? 

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

17.  Je předmět dotace budován ve veřejném zájmu? (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu  

18. Je v případě žadatele MŠ/ ZŠ, která není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně příspěvkovou organizací těchto subjektů, na str. B2 zvolený režim podpory „Režim de minimis“?  

Žádost o dotaci – List B2 Rejstřík škol a školských zařízení 
http://rejskol.msmt.cz/ 

 

19. Je podpora MŠ/ ZŠ poskytována zejména na její hlavní činnost?  Předmět dotace může být využit na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 20 % celkové využívané kapacity podpořené infrastruktury. (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

20. V případě, že se předmět dotace týká stravovacího zařízení, slouží toto zařízení pouze pro potřeby MŠ/ ZŠ? Musí být splněna uvedená podmínka, s tím, že stravování veřejnosti v podpořených objektech není možné.  (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

Oblast c) Hasiči  

21. Budou výdaje vynaloženy do hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V?  (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu). 
Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

22. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů?  

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
 

http://rejskol.msmt.cz/
http://rejskol.msmt.cz/
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 Nebude předmět dotace, a to ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel sloužit k provozování ekonomické činnosti příjemce podpory?  (tzn., že předmět dotace slouží pouze k výkonu hasičské záchranné služby, není pronajímán a neslouží k jinému účelu, a to ani k zájmovým činnostem). (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

Oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven   

23. Jedná se v případě knihoven o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů?  

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu 

 

 

24. Jedná se v případě žadatele nestátní neziskové organizace o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace?  

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.

cz 

 

 

25. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů?  

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
 

26. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí? Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
 

27. Bude předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám?  
(Relevantní pouze pokud je žadatelem obec nebo svazek obcí a 
provozovatelem spolkové činnosti je jiný subjekt). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu 

 

 

Oblast h) Muzea a expozice pro obce   

28. Není zřizovatelem muzea není stát ani kraj? Žádost o dotaci – List B1, B2 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.

cz  

 

 

29. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů?  

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
 

30. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – vystavené exponáty? Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
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Příloha č. 10: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 1 

 

Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 1 

 

Č. Povinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Odpovídající správní akt stavebního úřadu  Odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie;  

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný.  

(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

 Souhlasí s identifikací projektu?  

 

 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS?  
 

 

Vydaný příslušným stavebním úřadem?  

 

2. Projektová dokumentace  Projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí projektová dokumentace s identifikací 
projektu?  

 Přísluší projektová dokumentace k dodanému povolení stavebního úřadu?  

 

Je projektová dokumentace ověřena příslušným stavebním úřadem?  

 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě nákupu strojů a vybavení a/ nebo v případě, že je 
přílohou žádosti o dotaci stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace) 

Jsou uvedeny rozměry stavby/technologie? 

 

 

 

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice technologie dostatečně názorný?  

 

4. Katastrální mapa  Katastrální mapa – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě mobilních strojů) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

Je vyznačena lokalizace předmětu projektu?  Jedná se o katastrální mapu?  Jsou patrná čísla pozemků?  Jsou patrné hranice pozemků?  

Je uveden název katastrálního území?  

Je uvedeno měřítko mapy?   

6. Znalecký posudek  Znalecký posudek - prostá kopie. (Relevantní pouze v případě nákupu 
nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace)  

Souhlasí znalecký posudek s identifikací 
nemovitosti?  

 Není znalecký posudek starší více než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS?  

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 1 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

Je posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Nepřevyšuje výše výdaje na nemovitost v Žádosti o dotaci cenu uvedenou ve znaleckém posudku? 

 

7. Souhlasné stanovisko MŽP  Souhlasné stanovisko MŽP (vydává krajské/regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP) dle přílohy 7 Pravidel – prostá kopie.  
(Relevantní pouze v případě, kdy je předmětem dotace  
výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní 
drůbež) 

Souhlasí stanovisko s identifikací projektu (jedná se o výstavbu/rekonstrukci oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže)?  

 

Je stanovisko potvrzeno příslušnou institucí? 
 Jedná se o stanovisko dle závazného vzoru? 
 

Je v konečném stanovisku uvedeno „souhlasím“? 
 

8. Sdělení k podlimitnímu záměru  

 Sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení/ se závěrem zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování/ souhlasné 
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – prostá kopie. 
(Relevantní v případě, že projekt vyžadujíce 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) 

Souhlasí sdělení / stanovisko s identifikací 
projektu? 

 

Je sdělení/ stanovisko vydáno příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace 
projektu nebo MŽP)?    

Je sdělení/ stanovisko vydáno nejpozději k datu podání žádosti na MAS?   

Je stanovisko souhlasné?   

9. Fotodokumentace   Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu. (Nerelevantní v případě pořízení mobilních strojů) 
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Příloha č. 11: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 2 

 

Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 2 

 

Č. Povinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Odpovídající správní akt stavebního úřadu  Odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný.  

(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

 

 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS? 

 

 

Vydaný příslušným stavebním úřadem?   

2. Projektová dokumentace  Projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí projektová dokumentace s identifikací 
projektu?  

 Přísluší projektová dokumentace k dodanému povolení stavebního úřadu?  

 

Je projektová dokumentace ověřena příslušným stavebním úřadem?  

 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě nákupu strojů a vybavení a/ nebo v případě, že je 
přílohou žádosti o dotaci stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace) 

Jsou uvedeny rozměry stavby/technologie? 

 

 

 

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice technologie dostatečně názorný?  

 

4. Katastrální mapa  Katastrální mapa – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě mobilních strojů) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

Je vyznačena lokalizace předmětu projektu?  Jedná se o katastrální mapu?  Jsou patrná čísla pozemků?  Jsou patrné hranice pozemků?  

Je uveden název katastrálního území?  

Je uvedeno měřítko mapy?   

6. Znalecký posudek  Znalecký posudek - prostá kopie. (Relevantní pouze v případě nákupu 
nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace)  

Souhlasí znalecký posudek s identifikací 
nemovitosti?  

 Není znalecký posudek starší více než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS?  

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 2 

Název Fiche Podpora na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

Je posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Nepřevyšuje výše výdaje na nemovitost v Žádosti o dotaci cenu uvedenou ve znaleckém posudku? 

 

7. Dokument prokazující přítomnost objetu venkovské turistiky  Dokument prokazující, že se v okruhu 10 km od místa realizace nachází 
objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok (v dokumentaci musí být uveden i popis způsobu výpočtu návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru dokumentu). 

(Relevantní pouze v případě, že jsou předmětem projektu činnosti spadající 
pod R 93: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a/ nebo  
I 56: Stravování a pohostinství dle CZ-NACE) 

Je z přílohy zřejmé, že se objekt venkovské turistiky nachází ve vzdálenosti do 10 km (vzdušnou čarou) od místa realizace projektu?   

Je v příloze doložena návštěvnost objektu venkovské turistiky – např. dle vstupenek, příjmů za vstupné či jakýkoli způsob, který danou návštěvnost prokazuje a lze jej ověřit (nestačí čestné prohlášení)? Lze uznat i potvrzení o návštěvnosti zástupce turistického centra, pokud je uvedeno, jakým způsobem návštěvnost sledují. 

 

Nachází se objekt venkovské turistiky na území 
obce do 25 tis. obyvatel?  

 Je návštěvnost objektu venkovské turistiky min. 
2000 osob/rok?  

 

8. Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována  

Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu blokové 
výjimky a předmětem projektu je zásadní změna výrobního postupu) 

Je na Kartě majetku uveden stejný majetek jako 

v Žádosti o dotaci? 

 

9. Karta majetku znovupoužitého majetku  Karta majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie. 
(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu blokové 
výjimky a předmětem projektu je rozšíření výrobního sortimentu stávající 
provozovny) 

Je na Kartě majetku uveden stejný majetek jako 
v Žádosti o dotaci? 

 

10. Fotodokumentace   Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu. (Nerelevantní a v případě pořízení mobilních strojů) 
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Příloha č. 12: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 3 

 

Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 3 

 

Č. Povinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Odpovídající správní akt stavebního úřadu  Odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný.  

(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

 

 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS? 

 

 

Vydaný příslušným stavebním úřadem?   

2. Projektová dokumentace  Projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí projektová dokumentace s identifikací 
projektu?  

 Přísluší projektová dokumentace k dodanému povolení stavebního úřadu?  

 

Je projektová dokumentace ověřena příslušným stavebním úřadem?  

 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě nákupu strojů a vybavení a/ nebo v případě, že je 
přílohou žádosti o dotaci stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace) 

Jsou uvedeny rozměry stavby/technologie? 

 

 

 

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice technologie dostatečně názorný?  

 

4. Katastrální mapa  Katastrální mapa – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě mobilních strojů) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

Je vyznačena lokalizace předmětu projektu?  Jedná se o katastrální mapu?  Jsou patrná čísla pozemků?  Jsou patrné hranice pozemků?  

Je uveden název katastrálního území?  

Je uvedeno měřítko mapy?   

6. Znalecký posudek  Znalecký posudek - prostá kopie. (Relevantní pouze v případě nákupu 
nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace)  

Souhlasí znalecký posudek s identifikací 
nemovitosti?  

 Není znalecký posudek starší více než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS?  

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 3 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích  
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

Je posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Nepřevyšuje výše výdaje na nemovitost v Žádosti o dotaci cenu uvedenou ve znaleckém posudku? 

 

7. Fotodokumentace   Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu. (Nerelevantní a v případě pořízení mobilních strojů) 
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Příloha č. 13: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 5 

 

Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 5 

 

Č. Povinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Odpovídající správní akt stavebního úřadu  Odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný.  

(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

 

 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS? 

 

 

Vydaný příslušným stavebním úřadem?   

2. Projektová dokumentace  Projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí projektová dokumentace s identifikací 
projektu?  

 Přísluší projektová dokumentace k dodanému povolení stavebního úřadu?  

 

Je projektová dokumentace ověřena příslušným stavebním úřadem?  

 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě nákupu strojů a vybavení a/ nebo v případě, že je 
přílohou žádosti o dotaci stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace) 

Jsou uvedeny rozměry stavby/technologie? 

 

 

 

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice technologie dostatečně názorný?  

 

4. Katastrální mapa  Katastrální mapa – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě mobilních strojů) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

Je vyznačena lokalizace předmětu projektu?  Jedná se o katastrální mapu?  Jsou patrná čísla pozemků?  Jsou patrné hranice pozemků?  

Je uveden název katastrálního území?  

Je uvedeno měřítko mapy?   

6. Znalecký posudek  Znalecký posudek - prostá kopie. (Relevantní pouze v případě nákupu 
nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace)  

Souhlasí znalecký posudek s identifikací 
nemovitosti?  

 Není znalecký posudek starší více než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS?  

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 5 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí 
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

Je posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Nepřevyšuje výše výdaje na nemovitost v Žádosti o dotaci cenu uvedenou ve znaleckém posudku? 

 

9. Fotodokumentace   Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu. (Nerelevantní v případě pořízení mobilních strojů) 

 

 

7. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce  Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu). 

Souhlasí prohlášení s identifikací žadatele a 
projektu?  

 

Obsahuje prohlášení přílohu, kde je alespoň část plánu/programu příslušné obce, jež dokladuje soulad s projektem dle údajů v Žádosti o dotaci? 

 

Jedná se o prohlášení dle závazného vzoru 

Pravidel 19.2.1? 

 

8. Oblast b) Mateřské a základní školy - Informativní výpis ze školského rejstříku  

 Informativní výpis ze školského rejstříku 

(Relevantní v případě, že je projekt zaměřen na oblast b) Mateřské a 
základní školy) 

Souhlasí výpis s identifikací žadatele?  Jedná se o výpis ze školského rejstříku?  Není výpis starší než 30 kalendářních dní před datem podáním Žádosti o dotaci na MAS?   

9. Oblast b) Mateřské a základní školy - Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání  Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu – prostá kopie.  (Relevantní 
v případě, že je projekt zaměřen na oblast b)Mateřské a základní školy) 

Souhlasí s identifikací žadatele?  Je vyznačen odpovídající projekt prokazující soulad ŽoD s MAP?  

 Jedná se o dokument dle závazného vzoru 

Pravidel 19.2.1? 

 Jde o tabulku projektových záměrů pro PRV, která je součást Strategického rámce MAP? 

 

10. Oblast c) Hasičské zbrojnice – Doklad, že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů. Doklad prokazující, že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů. (Relevantní v případě, že je projekt zaměřen na 
oblast c) Hasičské zbrojnice) 

Souhlasí doklad s identifikací žadatele a 
projektu?  

 Vyplývá z dokladu, že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů?  
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Příloha č.14: List věcného hodnocení Fiche 1 

 

List věcného hodnocení Fiche 1 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Soulad s opatřeními 
„SCLLLD“ 

Žádost o dotaci List E2 

Preferenční kritéria přidělaná 

MAS – opatření SCLLD 

Projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD 10 

Projekt je v souladu s 1 opatřením SCLLD 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

2. Dopad projektu na 

území MAS 

Žádost o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Místa realizace projektu 

Projekt dopadá na území 2 a více obcí MAS 5 Projekt dopadá na území 1 obce MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

3. Počet navázaných 
partnerství v regionu 

Memorandum o spolupráci – nepovinná příloha žádosti o 
dotaci 

V rámci projektu budou navázána 2 a více partnerství 15 V rámci projektu bude navázáno 1 partnerství 10 

V rámci projektu nebude vytvořeno žádné partnerství 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

4. Projekt vytváří minimálně 1 pracovní místo 25 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo projektu  

Číslo Fiche 1 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků  
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   



 

2 

 

Počet vytvořených 
pracovních míst v 
rámci projektu 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Nová pracovní místa 

Projekt vytváří alespoň poloviční pracovní úvazek 

 (0,5-0,99) 
20 Projekt vytváří alespoň částečný pracovní úvazek  

(0,2-0,49) 
15 

Projekt nevytváří žádné pracovní místo 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

5. Velikost projektu Žádost o dotaci  List C2 struktura 

financování – řádek č. 6 Výdaje pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je do 500 000,- Kč 20 Výše dotace je od 500 001,- Kč do 1 000 000,- Kč 15 Výše dotace činí více než 1 000 000,- Kč 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

6. Environmentálně 

šetrný projekt 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – 

v sekci Projekt řádek č. 1 „Popis projektu,“ řádek č. 3 „Výsledky projektu.“ 

Nedojde/ nedošlo k odnětí pozemků 15 

Dojde/došlo k odnětí pozemků 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 
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Příloha č. 15: List věcného hodnocení Fiche 2 

 

List věcného hodnocení Fiche 2 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Soulad s opatřeními 
„SCLLLD“ 

Žádost o dotaci List E2 

Preferenční kritéria přidělaná 

MAS – opatření SCLLD 

Projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD 10 Projekt je v souladu s 1 opatřením SCLLD 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

2. Dopad projektu na 

území MAS 

Žádost o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Místa realizace projektu 

Projekt dopadá na území 2 a více obcí MAS 5 Projekt dopadá na území 1 obce MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

3. Počet navázaných 
partnerství v regionu 

Memorandum o spolupráci – nepovinná příloha žádosti o 
dotaci 

V rámci projektu budou navázána 2 a více partnerství 5 V rámci projektu bude navázáno 1 partnerství 3 V rámci projektu nebude vytvořeno žádné partnerství 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

4. Projekt vytváří minimálně 1 pracovní místo 40 Projekt vytváří alespoň poloviční pracovní úvazek 30 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 2 

Název Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   



 

2 

 

Počet vytvořených 
pracovních míst v 
rámci projektu 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Nová pracovní místa 

 (0,5-0,99) Projekt vytváří alespoň částečný pracovní úvazek  
(0,2-0,49) 

20 

Projekt nevytváří žádné pracovní místo 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

5. Velikost projektu Žádost o dotaci  List C2 struktura 

financování – řádek č. 6 Výdaje pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je do 350 000,- Kč 15 Výše dotace je od 350 001,- Kč do 500 000,- Kč 10 Výše dotace je od 500 001,- Kč do 750 000,- Kč 5 Výše dotace činí více než 750 000,- Kč 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

6. Environmentálně 
šetrný projekt 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – 

v sekci Projekt řádek č. 1 „Popis projektu,“ řádek č. 3 „Výsledky projektu.“ 

Nedojde/ nedošlo k odnětí pozemků 5 

Dojde/došlo k odnětí pozemků 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 
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Příloha č. 16: List věcného hodnocení Fiche 3 

 

List věcného hodnocení Fiche 3 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Soulad s opatřeními 
„SCLLLD“ 

Žádost o dotaci List E2 

Preferenční kritéria přidělaná 

MAS – opatření SCLLD 

Projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD 5 Projekt je v souladu s 1 opatřením SCLLD 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

2. Dopad projektu na 

území MAS 

Žádost o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Místa realizace projektu 

Projekt dopadá na území 2 a více obcí MAS 5 Projekt dopadá na území 1 obce MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

3. Počet navázaných 
partnerství v regionu 

Memorandum o spolupráci – nepovinná příloha žádosti o 
dotaci 

V rámci projektu budou navázána 2 a více partnerství 10 V rámci projektu bude navázáno 1 partnerství 5 V rámci projektu nebude vytvořeno žádné partnerství 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

4. Velikost projektu Výše dotace je do 500 000,- Kč 25 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo projektu  

Číslo Fiche 3 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   



 

2 

 

Žádost o dotaci  List C2 struktura 

financování – řádek č. 6 Výdaje pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je od 500 001,- Kč do 1 000 000,- Kč 20 Výše dotace činí více než 1 000 000,- Kč 15 

Projekt nevytváří žádné pracovní místo 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

5. Soulad se strategickým 
dokumentem obce 

Potvrzení o souladu projektu s 
cílem strategického dokumentu 
obce – nepovinná příloha žádosti 
o dotaci 

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem obce 15 Projekt není v souladu se strategickým dokumentem 
obce 

0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

6. Zapojení veřejnosti při 
přípravě projektu 

Zápis a prezenční listina 

z veřejného projednání projektu – nepovinné přílohy výzvy 

Projektový záměr byl prezentován na veřejné prezentaci 15 Projektový záměr nebyl prezentován na veřejné 
prezentaci 

0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 
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Příloha č. 17: List věcného hodnocení Fiche 5 

 

List věcného hodnocení Fiche 5 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Doba realizace 

projektu 

 

Žádost o dotaci List B1 – 

Harmonogram projektu 

Doba realizace projektu je do 6 měsíců 10 Doba realizace projektu je od 7 do 12 měsíců 5 Doba realizace projektu je více než 12 měsíců 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

2. Účast na seminářích 
MAS 

Prezenční listiny ze seminářů MAS 
k dané výzvě PRV  Žadatel se zúčastnil 2 nebo více seminářů k dané výzvě 

MAS 
10 

Žadatel se zúčastnil 1 semináře k dané výzvě MAS 5 Žadatel se nezúčastnil ani 1 semináře k dané výzvě MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

3. Velikost projektu Žádost o dotaci List C2 struktura financování – řádek č. 6 Výdaje pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je 0 Kč - 80 000 Kč 20 Výše dotace je 80 001 Kč - 160 000 Kč 15 Výše dotace je 160 001 Kč - 240 000 Kč 5 Výše dotace je vyšší než 240 000 Kč 0 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 5 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí  
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   



 

2 

 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

4. Počet podaných 
žádostí o dotaci 

Seznam přijatých žádostí o dotaci 
v dané výzvě PRV na MAS  Žadatel podal jen 1 žádost o dotaci 

10 Žadatel podal více žádostí o dotaci 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

5. Projekt prvožadatele Seznamy doposud podpořených projektů MAS v rámci PRV a IROP 
Žadatel dosud nebyl podpořen v rámci výzev MAS 10 Žadatel již byl podpořen v rámci výzev MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 
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Příloha č. 18: Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 1 

 

Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 1 

 

A Informace o žadateli 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

10. Název projektu Je název projektu srozumitelný a výstižný?   

Údaje o žadateli 
13. Plátce DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu 

Je zvolena odpověď?   
  

 

Právnická i fyzická osoba 

23. DIČ (je-li přiděleno)  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, že je DIČ přiděleno).  

24. Internetové stránky Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

33. Mobilní telefon 

34. Email Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Adresa pro doručování (relevantní pouze v případě, je-li odlišná od trvalého bydliště u FO, sídla firmy u PO)  

Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací (pole musí být vyplněno u PO).  42. Titul před  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

43. Jméno Je pole vyplněno?  

44. Příjmení Je pole vyplněno?  

45. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

46. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

47. Mobilní telefon 

48. E-mail Je pole vyplněno?   

 

B1 Popis projektu – všeobecná strana 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

Projekt 

1. Popis projektu 

 

Je projekt popsán jako samostatný celek včetně zdůvodnění potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?   2.Popis současného stavu a zdůvodnění projektu 

Je uveden výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?  

 3. Výsledky projektu  Je uveden souhrn výsledků projektu a popsán očekávaný přínos projektu?   

Ostatní 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 1 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

5. Další údaje, informace, sdělení k 
projektu 

Jsou uvedeny další informace, údaje, sdělení k projektu? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

Nová pracovní místa  6. Počet pracovní míst  Je pole vyplněno?    7. Popis náplně práce  Je uveden popis a náplň práce ke každému pracovnímu místu? (Relevantní 
pouze pokud projekt vytváří pracovní místo/a) 

 

Harmonogram projektu 8. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Nesmí být uvedeno datum před podáním Žádosti o dotaci).  9. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Uvedeno datum mezi podáním Žádosti o dotaci a Žádosti o 
platbu). 

 11. Předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF  Je pole vyplněno? (Datum odpovídá max. 24 měsícům od podpisu Dohody o poskytnutí dotace).  

Místa realizace projektu  - místem realizace se rozumí místo, kde jsou realizovány stavební výdaje a/nebo umístěny 
technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu mobilních investic (mobilních strojů) se místem realizace rozumí 
místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci. Pokud je projekt realizován na více místech, musí žadatel 
uvést všechna. (V případě pastevních areálů uvést ty pozemky, na kterých bude umístěn předmět dotace. V případě mobilních 
technologií, musí být uvedena všechna místa realizace, kde budou technologie používány). 
12. Identifikace Je pole vyplněno?  

13. Ulice Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

14. Č.p. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

15. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

16. PSČ Je pole vyplněno?   

17. Obec Je pole vyplněno?  

18. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

20. Katastrální území Je pole vyplněno?  

21. Parcelní číslo/čísla Je/ jsou pole vyplněno/a?  

22. Druh parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

23. Typ parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

24. List vlastnictví Je/ jsou pole vyplněno/a?  

27. Právní vztah Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

28. Popis umístění projektu Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu (relevantní pokud zpracovatelem projektu není žadatel)  

Zpracovatel projektu – právnická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu PO)  

29. Název Je pole vyplněno?  

30. IČ Je pole vyplněno? (Relevantní v případě zpracovatele PO).  

Zpracovatel projektu – fyzická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu FO)  

31. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Jméno Je pole vyplněno?  

33. Příjmení Je pole vyplněno?  

34. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu – fyzická i právnická osoba 

35. Telefon Je alespoň jeden z kontaktů vyplněn?  

36. Mobilní telefon 

37. E-mail Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

B2 Popis projektu – specifika článku 17, odst. 1, písm. a) 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. K datu zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel podniká v zemědělství 
v souladu se zákonem 252/1997 Sb.? 

Je zvolena odpověď? 

V případě, že je zvoleno „ANO“, musí být vyplněna i pole č. 2 a 3. 
 

2.Datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele 

Je pole vyplněno? (Uveden den, měsíc a rok zápisu do EZP – kontrola údajů ve 
veřejném rejstříku). 

 



 

3 

 

3. Datum zahájení zemědělské činnosti Je pole vyplněno? (Uveden den, měsíc a rok zahájení zemědělské činnosti 

uvedené v Osvědčení o zápisu do EZP?  V případě, že v Osvědčení není vyplněn 
datum zahájení zemědělské činnosti, bude v tomto poli uveden datum zápisu do 
EZP.) 

 

Navýšení podpory o 10 % pro mladého začínajícího zemědělce  4. Navýšení podpory o 10 % pro mladého začínajícího zemědělce 

Je zvolena odpověď?   
∙ Pokud je uvedena odpověď „Ne“, pak pole č. 5. – 8. jsou prázdná (tj. jsou 

nerelevantní).  

∙ Pokud je uvedena odpověď „Ano“ pak v případě FO a PO – musí být v poli č. 
5 nebo 6 uvedena odpověď „Ano“. 

∙ V případě PO – musí být dále vyplněna pole č. 9. – 19. – kontrola údajů ve 
veřejném rejstříku (v případě FO jsou pole č. 9–19. nerelevantní) 

 

5. Je žadatel příjemcem dotace z 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců? 

Je zvolena odpověď (dle uvedených podmínek)?   

 

 

6. Je žadatel evidován v Evidenci zemědělského podnikatele méně než 5 let před podáním Žádosti o dotaci? 

Je zvolena odpověď (dle uvedených podmínek)?   

∙ V případě, že v poli č. 4 i v poli č. 5 je uvedeno „Ano“, pole č. 6 se nevyplňuje 

(tj. je nerelevantní).   

∙ Pokud je v poli č. 5 „Ne“, musí být zde „Ano“. 

 

7. Zahájil žadatel činnost před méně než 5 lety od data podání Žádosti o 
dotaci? 

Je zvolena odpověď (dle uvedených podmínek)?   

∙  V případě, že v poli č. 4 je uvedeno „Ano“ a zároveň v poli 5. „Ne“, musí být 
„Ano“ i v tomto poli. 

 

8. Byl žadatel v předchozích letech evidován jako samostatně hospodařící rolník? 

Je zvolena odpověď (dle uvedených podmínek)?   

∙ V případě, že v poli č. 6 je uvedeno „Ano“, musí být v tomto poli odpověď 
„Ne“. 

 

V případě žadatele PO, kdy je v poli č. 4 uvedena odpověď „Ano“, je nutné uvést jméno, příjmení, rodné číslo a 
datum narození FO, která má 100% obchodní podíl. Kontrola údajů ve veřejném rejstříku. (Nerelevantní pokud je 

žadatelem FO a/ nebo je v poli č. 4 uvedena odpověď „Ne“) 

 

9. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

10. Jméno Je pole vyplněno?  

11. Příjmení Je pole vyplněno?  

12. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

13. Rodné číslo Je pole vyplněno?  

14. Datum narození Je pole vyplněno?  15. Podíl na základní kapitálu Je pole vyplněno?  

V případě žadatele PO, kdy je v poli č. 4 uvedena odpověď „Ano“, je uvedeno datum plnění funkce statutárního 
orgánu FO, která má 100% obchodní podíl. Kontrola údajů ve veřejném rejstříku. V případě, že FO tuto funkci 
stále plní, pole „Do“ není vyplněno. (Nerelevantní pokud je žadatelem FO a/nebo je v poli č. 4 uvedena odpověď „Ne“) 

 

Datum plnění funkce statutárního orgánu  

16. Od Je pole vyplněno?  

167 Do Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)   

Datum od kdy má tato fyzická osoba obchodní podíl 100% z majetku právnické osoby  

18. Od Je pole vyplněno?  

189 Do Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno – v případě, že FO má 
stále 100% obchodní podíl z majetku PO) 

 

20. Je fyzická osoba oprávněna jednat samostatně? 

Je zvolena odpověď?  (V případě, že v poli č. 4 je uvedena odpověď „Ano“, pak 
zde musí být uvedena také odpověď „Ano“.)  

 

Navýšení podpory o 10 % z důvodu hospodaření v LFA oblasti 

21. Navýšení podpory o 10 % z důvodu hospodaření v LFA oblasti 

Je zvolena odpověď?  
Pokud je v poli č. 20 zvoleno „Ne“, jsou pole 21 a 22 nerelevantní. 

 

22. Počet ha v LPIS k datu podání Žádosti o dotaci Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

23. Z toho v LFA oblastech  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Řízení stavebního úřadu  

24. Podléhá projekt (popř. část projektu) řízení stavebního úřadu 

Je zvolena odpověď?    
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25. Bude celý objekt sloužit cílům článku nařízení? 

Je zvolena odpověď?    

26. Budou veškeré společné výdaje zahrnuty do výdajů, na které nemůže být poskytnuta dotace? 

Je zvolena odpověď?  (Relevantní pouze pokud je v poli č. 24 uvedeno „Ne“.)  

27. Typ stavby Je zvolena odpověď?  (Relevantní pouze pokud je v poli č. 25 uvedeno „Ne“.)  

 

B3 Zakázky 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Specifikace druhu zadavatele Je zvolena odpověď?    

2. Název veřejné zakázky Je pole vyplněno?   3. Druh veřejné zakázky  Je zvolena odpověď?    

4. Druh zadávacího/výběrového řízení Je zvolena odpověď?    

5. Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým nákupem? 

Je zvolena odpověď?     

38. Vysvětlující komentář k zakázkám  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

C1 Výdaje projektu 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 2. Kód výdaje  Je zvolena odpověď v souladu s předmětným výdajem?    5. Podkód  Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze v případě, že je u daného výdaje 
stanoven limit) 

 7. Položka – Popis technického řešení/ technických parametrů  Je uveden podrobný popis pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon stroje, záběr, výrobní kapacita a atd.), resp. věcný popis tech. řešení u 
staveb?   

 

8. Zakázka Je zvolena odpověď odpovídající údajům na straně B3?    9. Výše výdaje (bez DPH) Je pole vyplněno?      

10. DPH Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatel plátce DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu).  11. Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace  

Je pole vyplněno?      13. Počet jednotek  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) - členění dle zakázek (Relevantní pouze v případě, že 

jsou výdaje, na které není požadována dotace součástí projektu) 

 21. Označení zakázky Je pole vyplněno?   21. DPH za celou zakázku Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatel plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

23. Popis výdajů, na které není požadována dotace 

Je pole vyplněno?   

24. Bez DHP Je pole vyplněno? (Nerelevantní pokud je výdajem, na který není požadována 
dotace pouze DPH) 

 

25. DPH  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy žadatel není plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

 

E1 Preferenční kritéria – žadatel 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT Odpověď  Je zvolena bodová hladina u všech preferenčních kritérií?   Odůvodnění žadatele Je u každého preferenčního kritéria uvedeno odůvodnění pro zvolenou 
bodovou hladinu? 
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F Hodnotící indikátory 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

2. Typ žadatele Je zvolena odpověď?    

3. Velikost podniku Je zvolena odpověď?    

4. Počet zaměstnanců Je uveden počet zaměstnanců? Je vyplněn počet zaměstnanců včetně počtu zaměstnanců partnerských a propojených podniků. Obec a nezisková 
organizace nevyplňuje – může být nulová hodnota (. 

 

5. Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku 

Je pole vyplněno?   

6. Oblast intervence (podle sídla 
podniku) 

Je zvolena odpověď?    

7. Datum vzniku právnické osoby Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, pokud je žadatelem PO, kontrola dle veřejného rejstříku) 

 

8. Účetní období Je pole vyplněno? Uvedeno poslední účetně uzavřené období – počáteční a koncové datum. Vyplňuje pouze žadatel podnikatelská PO. 

 

9. Bilanční suma roční rozvahy (EUR) Je alespoň jedno z polí vyplněno? Vyplňuje pouze podnikající PO.  

10. Roční obrat (EUR) 

11. Pohlaví Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele FO)  

12. Věk Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele FO)  

14. Cílová skupina projektu Je zvolena odpověď?    

16. Výměra obhospodařované zemědělské půdy dle LPIS 

Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)   

17. Zaměření projektu na komodity ŽV Je zvolena jedna odpověď dle hlavního zaměření projektu?   

18. Zaměření projektu na komodity RV 

19. Typ výrobního zaměření dle 
klasifikace FADN – TF8 

Je zvolena odpověď?    
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Příloha č. 19: Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 2 

 

Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 2 

 

A Informace o žadateli 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

10. Název projektu Je název projektu srozumitelný a výstižný?   

Údaje o žadateli 
13. Plátce DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu 

Je zvolena odpověď?   
  

 

Právnická i fyzická osoba 

23. DIČ (je-li přiděleno)  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, že je DIČ přiděleno).  

24. Internetové stránky Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

33. Mobilní telefon 

34. Email Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Adresa pro doručování (relevantní pouze v případě, je-li odlišná od trvalého bydliště u FO, sídla firmy u PO)  

Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací (pole musí být vyplněno u PO).  42. Titul před  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

43. Jméno Je pole vyplněno?  

44. Příjmení Je pole vyplněno?  

45. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

46. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

47. Mobilní telefon 

48. E-mail Je pole vyplněno?   

 

B1 Popis projektu – všeobecná strana 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

Projekt 

1. Popis projektu 

 

Je projekt popsán jako samostatný celek včetně zdůvodnění potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?   2.Popis současného stavu a zdůvodnění projektu 

Je uveden výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?  

 3. Výsledky projektu  Je uveden souhrn výsledků projektu a popsán očekávaný přínos projektu?   

Ostatní 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 2 

Název Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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5. Další údaje, informace, sdělení k 
projektu 

Jsou uvedeny další informace, údaje, sdělení k projektu? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

Nová pracovní místa  6. Počet pracovní míst  Je pole vyplněno?    7. Popis náplně práce  Je uveden popis a náplň práce ke každému pracovnímu místu? (Relevantní 
pouze pokud projekt vytváří pracovní místo/a) 

 

Harmonogram projektu 8. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Nesmí být uvedeno datum před podáním Žádosti o dotaci).  9. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Uvedeno datum mezi podáním Žádosti o dotaci a Žádosti o 
platbu). 

 11. Předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF  Je pole vyplněno? (Datum odpovídá max. 24 měsícům od podpisu Dohody o poskytnutí dotace).  

Místa realizace projektu - místem realizace se rozumí místo, kde jsou realizovány stavební výdaje a/nebo umístěny 
technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu mobilních investic (mobilních strojů) se místem realizace rozumí 
místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci. Pokud je projekt realizován na více místech, musí žadatel 
uvést všechna. (V případě pastevních areálů uvést ty pozemky, na kterých bude umístěn předmět dotace. V případě mobilních 
technologií, musí být uvedena všechna místa realizace, kde budou technologie používány). 
12. Identifikace Je pole vyplněno?  

13. Ulice Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

14. Č.p. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

15. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

16. PSČ Je pole vyplněno?   

17. Obec Je pole vyplněno?  

18. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

20. Katastrální území Je pole vyplněno?  

21. Parcelní číslo/čísla Je/ jsou pole vyplněno/a?  

22. Druh parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

23. Typ parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

24. List vlastnictví Je/ jsou pole vyplněno/a?  

27. Právní vztah Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

28. Popis umístění projektu Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu (relevantní pokud zpracovatelem projektu není žadatel)  

Zpracovatel projektu – právnická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu PO)  

29. Název Je pole vyplněno?  

30. IČ Je pole vyplněno? (Relevantní v případě zpracovatele PO).  

Zpracovatel projektu – fyzická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu FO)  

31. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Jméno Je pole vyplněno?  

33. Příjmení Je pole vyplněno?  

34. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu – fyzická i právnická osoba 

35. Telefon Je alespoň jeden z kontaktů vyplněn?  

36. Mobilní telefon 

37. E-mail Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

B2 Popis projektu – specifika článku 19, odst. 1, písm. b) 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Žadatel si zvolí podporu podle  Je zvolena odpověď?   

2. Projekt zahrnuje Je zvolena odpověď?  

Zaměření projektu  3. Zaměření projektu dle CZ-NACE Je zvolena odpověď? (v souladu s Pravidly 19.2.1)  

4. Skupina, třída, podtřída Je zvolena odpověď? ( v souladu s Pravidly 19.2.1)  
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5.Stručný popis procesu výroby/činnosti: Je pole vyplněno? Je zřejmé, jak bude proces výroby/činnosti probíhat. 
V případě služeb uvést o jakou službu se jedná. 

 

6. Surovinové, materiálové vstupy pro výrobu: Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě poskytování služeb)  

7. Kategorie provozovny  Je zvolena odpověď? (Nerelevantní v případě podpory de minimis)  

Při výběru: Režim blokové výjimky – Zásadní změna celkového výrobního postupu  

8. Popis Je uveden popis dosavadní výroby a výčet výrobků a popsána změna výrobního postupu včetně produktu, které se změna týká?   

9. Žadatel vede Je zvolena odpověď?   

10. Majetek užívaný při činnosti – vyřazený 

Je vyspecifikován movitý a nemovitý majetek, který bude na základě realizace projektu vyřazen? 

 

11. Výše účetních/daňových odpisů za uzavřené účetní/daňové období roku 

Je uvedena výše účetních/daňových odpisů za předcházející 3 uzavřená účetní/daňová období před podáním Žádosti o dotaci? 

 

12. Majetek užívaný při činnosti – nadále využívaný pro modernizovanou činnost 

Je vyspecifikován movitý a nemovitý majetek, který bude v rámci projektu nadále využíván (pokud bude využíván jen částečně, stanoveno z jaké části bude využíván)? 

 

13. Výše účetních/daňových odpisů za uzavřené účetní/daňové období roku 

Je uvedena výše účetních/daňových odpisů za předcházející 3 uzavřená účetní/daňová období před podáním Žádosti o dotaci (pokud bude majetek využíván jen částečně, vyplněna poměrná část odpisů)? 

 

Při výběru: Režim blokové výjimky – Rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny  

14. Popis Je uveden současný a nový sortiment provozovny?  

15. Žadatel vede Je zvolena odpověď?  

16. Uzavřené účetní/daňové období 
(rok) 

Je pole vyplněno?  

17. Znovupoužitý majetek Je vyspecifikován majetek, který bude využit v rámci projektu a stanovena míra, do jaké bude znovupoužit? 

 

18. Účetní hodnota Je uvedena zůstatková hodnota majetku po účetních/daňových odpisech 

(pokud je majetek využíván jen částečně – je vyplněna poměrná část zůstatkové hodnoty)? 

 

Při výběru: Režim blokové výjimky – Rozšíření kapacity stávající provozovny  

19.Popis Je uveden popis současné výroby/poskytování služeb a výčet produktů? Je 

uvedeno, jakým způsobem dojde k navýšení kapacity? Je u konkrétního produktu uvedeno plánované navýšení v konkrétních jednotkách?  

 

Při výběru: Režim blokové výjimky – Založení nové provozovny  

20. Popis Je uveden popis činnosti nově založené provozovny?  

Ubytovací zařízení (relevantní pouze pokud je součástí projektu)  

21. Název ubytovacího zařízení Je uveden název ubytovacího zařízení? (Pokud ubytovací zařízení název nemá, uveden obecný název např. penzion).  

22. Současný počet lůžek Je uveden výchozí stav počtu lůžek před realizací projektu?  

23. Počet nově vytvořených lůžek Je uveden počet nově vytvořených lůžek?  

25. Celková podlahová plocha ubytovacího zařízení Je uvedena plocha ubytovacího zařízení bez plochy stravovacího zařízení?   

Výsledný produkt – pro všechny režimy podpory  
26. Číslo Kombinované nomenklatury (Společný celní sazebník EU) 

Jsou vyplněny první čtyři číselné znaky kombinované nomenklatury aktuálního Společného celního sazebníku EU? (Nerelevantní pokud je výsledkem projektu poskytování služeb) 

 

27. Popis Je slovně popsáno, o jaký výrobek/službu se jedná? (Neuvádí se popis ze Společného celního sazebníku EU) 

 

V případě, že v poli 3. Zaměření projektu dle CZ-NACE je vybráno: I56-Stravování a pohostinství nebo R93 -

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti: 
 

28. Činnost R 93 a nebo I 56 má 
vazbu na vlastní ubytovací kapacitu? 

Je zvolena odpověď? V případě odpovědi ANO musí být v poli 2. zaškrtnuto „Ubytovací kapacita a související služby“ a musí být vyplněna pole 21. – 25. Ubytovací zařízení. V případě odpovědi NE se vyplňují pole 29. – 34. 

 

29. Název objektu venkovské 
turistiky 

Shoduje se s doloženou přílohou?  



 

4 

 

30. NUTS 4/ LAU 1 (okres) Je pole vyplněno a je shodné s údaji o projektu?  

31. Obec Je pole vyplněno a je shodné s údaji o projektu?  

33. Vzdálenost od místa realizace v 
km 

Jedná se o vzdálenost do 10 km?   

34. Roční návštěvnost daného 
objektu turistiky (počet osob/rok) 

Shoduje se s doloženou přílohou?  
 

 

 

 

Další pole se vyplňují pro všechny kategorie provozoven a režimů podpory 

   

   

35. Bude celý objekt sloužit cílům článku nařízení? 

Je zvolena odpověď?  

36. Budou veškeré společné výdaje zahrnuty do výdajů, na které nemůže být poskytnuta dotace? 

Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 31 zvoleno „Ne“)  

37. Typ stavby Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 32 zvoleno „Ne“)  

38. Výpočet Jsou vyplněny hodnoty v, x, y? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 31 zvoleno „Ne“) 

 

39. Kategorie podniku Je zvolena odpověď?   

 

B3 Zakázky 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Specifikace druhu zadavatele Je zvolena odpověď?    

2. Název veřejné zakázky Je pole vyplněno?   3. Druh veřejné zakázky  Je zvolena odpověď?    

4. Druh zadávacího/výběrového řízení Je zvolena odpověď?    

5. Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými 
marketingy nebo přímým nákupem? 

Je zvolena odpověď?     

38. Vysvětlující komentář k zakázkám  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

C1 Výdaje projektu 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 2. Kód výdaje  Je zvolena odpověď  v souladu s předmětným výdajem?  5. Podkód  Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze v případě, že je u daného výdaje 
stanoven limit) 

 7. Položka – Popis technického řešení/ technických parametrů  Je uveden podrobný popis pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon stroje, záběr, výrobní kapacita a atd.), resp. věcný popis tech. řešení u 
staveb?   

 

8. Zakázka Je zvolena odpověď odpovídající údajům na straně B3?    9. Výše výdaje (bez DPH) Je pole vyplněno?      

10. DPH Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatel plátce DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu).  11. Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace  

Je pole vyplněno?      13. Počet jednotek  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) - členění dle zakázek (Relevantní pouze v případě, že 
jsou výdaje, na které není požadována dotace součástí projektu) 

 21. Označení zakázky Je pole vyplněno?   21. DPH za celou zakázku Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatel plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 
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23. Popis výdajů, na které není požadována dotace 

Je pole vyplněno?   

24. Bez DHP Je pole vyplněno? (Nerelevantní pokud je výdajem, na který není požadována 
dotace pouze DPH) 

 

25. DPH  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy žadatel není plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

 

E1 Preferenční kritéria – žadatel 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT Odpověď  Je zvolena bodová hladina u všech preferenčních kritérií?   Odůvodnění žadatele Je u každého preferenčního kritéria uvedeno odůvodnění pro zvolenou 
bodovou hladinu? 

 

 

F Hodnotící indikátory 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

2. Typ žadatele Je zvolena odpověď?    

4. Počet zaměstnanců Je uveden počet zaměstnanců? Je vyplněn počet zaměstnanců včetně počtu zaměstnanců partnerských a propojených podniků. Obec a nezisková 
organizace nevyplňuje – může být nulová hodnota 

 

5. Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku 

Je pole vyplněno?   

6. Oblast intervence (podle sídla 
podniku) 

Je zvolena odpověď?    

7. Datum vzniku právnické osoby Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele PO; kontrola dle veřejného rejstříku) 

 

8. Účetní období Je pole vyplněno? Relevantní pouze u žadatele PO. Uvedeno poslední účetně uzavřené období – počáteční a koncové datum.  

9. Bilanční suma roční rozvahy (EUR) Je alespoň jedno z polí vyplněno? Vyplňuje pouze podnikající PO  

10. Roční obrat (EUR) 

11. Pohlaví Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele FO)  

12. Věk Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele FO)  

14. Cílová skupina projektu Je zvolena odpověď?    

16. Typ výrobního zaměření dle 
klasifikace FADN – TF8 

Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatelem zemědělský subjekt)  
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Příloha č. 20: Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 3 

 

Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 3 

 

A Informace o žadateli 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

10. Název projektu Je název projektu srozumitelný a výstižný?   

Údaje o žadateli 
13. Plátce DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu 

Je zvolena odpověď?   
  

 

Právnická i fyzická osoba 

23. DIČ (je-li přiděleno)  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, že je DIČ přiděleno).  

24. Internetové stránky Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

33. Mobilní telefon 

34. Email Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Adresa pro doručování (relevantní pouze v případě, je-li odlišná od trvalého bydliště u FO, sídla firmy u PO)  

Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací (pole musí být vyplněno u PO).  42. Titul před  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

43. Jméno Je pole vyplněno?  

44. Příjmení Je pole vyplněno?  

45. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

46. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

47. Mobilní telefon 

48. E-mail Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

B1 Popis projektu – všeobecná strana 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

Projekt 

1. Popis projektu 

 

Je projekt popsán jako samostatný celek včetně zdůvodnění potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?   2.Popis současného stavu a zdůvodnění projektu 

Je uveden výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti, 
jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?  

 3. Výsledky projektu  Je uveden souhrn výsledků projektu a popsán očekávaný přínos projektu?   

Ostatní 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 3 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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5. Další údaje, informace, sdělení k 
projektu 

Jsou uvedeny další informace, údaje, sdělení k projektu? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

Nová pracovní místa  6. Počet pracovní míst  Je pole vyplněno?    7. Popis náplně práce  Je uveden popis a náplň práce ke každému pracovnímu místu? (Relevantní 
pouze pokud projekt vytváří pracovní místo/a) 

 

Harmonogram projektu 8. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Nesmí být uvedeno datum před podáním Žádosti o dotaci).  9. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Uvedeno datum mezi podáním Žádosti o dotaci a Žádosti o 
platbu). 

 11. Předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF  Je pole vyplněno? (Datum odpovídá max. 24 měsícům od podpisu Dohody o poskytnutí dotace).  

Místa realizace projektu - místem realizace se rozumí místo, kde jsou realizovány stavební výdaje a/nebo umístěny 
technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu mobilních investic (mobilních strojů) se místem realizace rozumí 
místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci. Pokud je projekt realizován na více místech, musí žadatel 
uvést všechna. (V případě pastevních areálů uvést ty pozemky, na kterých bude umístěn předmět dotace. V případě mobilních technologií, musí být uvedena všechna místa realizace, kde budou technologie používány). 
12. Identifikace Je pole vyplněno?  

13. Ulice Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

14. Č.p. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

15. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

16. PSČ Je pole vyplněno?   

17. Obec Je pole vyplněno?  

18. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

20. Katastrální území Je pole vyplněno?  

21. Parcelní číslo/čísla Je/ jsou pole vyplněno/a?  

22. Druh parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

23. Typ parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

24. List vlastnictví Je/ jsou pole vyplněno/a?  

27. Právní vztah Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

28. Popis umístění projektu Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu (relevantní pokud zpracovatelem projektu není žadatel)  

Zpracovatel projektu – právnická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu PO)  

29. Název Je pole vyplněno?  

30. IČ Je pole vyplněno? (Relevantní v případě zpracovatele PO).  

Zpracovatel projektu – fyzická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu FO)  

31. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Jméno Je pole vyplněno?  

33. Příjmení Je pole vyplněno?  

34. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu – fyzická i právnická osoba 

35. Telefon Je alespoň jeden z kontaktů vyplněn?  

36. Mobilní telefon 

37. E-mail Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

B2 Popis projektu – specifika článku 25 Neproduktivní investice v lesích 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Předmět projektu je realizován na PUPL, které jsou zařízeny  

Je zvolena odpověď?   
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B3 Zakázky 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Specifikace druhu zadavatele Je zvolena odpověď?    

2. Název veřejné zakázky Je pole vyplněno?   3. Druh veřejné zakázky  Je zvolena odpověď?    

4. Druh zadávacího/výběrového řízení Je zvolena odpověď?    

5. Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým nákupem? 

Je zvolena odpověď?     

38. Vysvětlující komentář k zakázkám  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

C1 Výdaje projektu 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 2. Kód výdaje  Je zvolena odpověď v souladu s předmětným výdajem?    5. Podkód  Je zvolena odpověď?  (Relevantní pouze v případě, že je u daného výdaje 
stanoven limit) 

 7. Položka – Popis technického řešení/ technických parametrů  Je uveden podrobný popis pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon stroje, záběr, výrobní kapacita a atd.), resp. věcný popis tech. řešení u 
staveb?   

 

8. Zakázka Je zvolena odpověď odpovídající údajům na straně B3?    9. Výše výdaje (bez DPH) Je pole vyplněno?      

10. DPH Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatel plátce DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu).  11. Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace  

Je pole vyplněno?      13. Počet jednotek  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) - členění dle zakázek (Relevantní pouze v případě, že 
jsou výdaje, na které není požadována dotace součástí projektu) 

 21. Označení zakázky Je pole vyplněno?   21. DPH za celou zakázku Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatel plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 23. Popis výdajů, na které není požadována dotace 

Je pole vyplněno?   

24. Bez DHP Je pole vyplněno? (Nerelevantní pokud je výdajem, na který není požadována 
dotace pouze DPH) 

 

25. DPH  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy žadatel není plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

 

E1 Preferenční kritéria – žadatel 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT Odpověď  Je zvolena bodová hladina u všech preferenčních kritérií?   Odůvodnění žadatele Je u každého preferenčního kritéria uvedeno odůvodnění pro zvolenou 
bodovou hladinu? 
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F Hodnotící indikátory 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

2. Typ žadatele Je zvolena odpověď?    

3. Velikost podniku Je zvolena odpověď?  (Nerelevantní v případě, že je žadatelem obec)   

4. Počet zaměstnanců Je uveden počet zaměstnanců? Je vyplněn počet zaměstnanců včetně počtu zaměstnanců partnerských a propojených podniků. Obec a nezisková 
organizace nevyplňuje – může být nulová hodnota 

 

5. Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku 

Je pole vyplněno?   

6. Oblast intervence (podle sídla 
podniku) 

Je zvolena odpověď?    

7. Datum vzniku právnické osoby Je pole vyplněno?   

8. Účetní období Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatelem obec) Relevantní pouze u žadatele PO. Uvedeno poslední účetně uzavřené období – počáteční a koncové datum.  

9. Bilanční suma roční rozvahy (EUR) Je alespoň jedno z polí vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatelem 
obec)  Vyplňuje pouze podnikající PO 

 

10. Roční obrat (EUR) 

14. Cílová skupina projektu Je zvolena odpověď?    

16.Celková plocha PUPFL ve vlastnictví žadatele 

Je pole vyplněno?   17. Celková plocha PUPFL, které má žadatel v nájmu, pachtu či výpůjčce 

Je pole vyplněno? (hodnota může být 0)  18. Žadatel realizuje projekt na cizích pozemcích 

Je zvolena odpověď?    19.Výměra lesních pozemků dotčených realizací projektu 

Je pole vyplněno?  20. Délka nově vybudovaných stezek Je pole vyplněno? (hodnota může být 0)  21. Délka rekonstruovaných stezek Je pole vyplněno? (hodnota může být 0)  23. Jedná se o naučnou stezku Je zvolena odpověď?    
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Příloha č. 21: Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 5 

 

Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 5 

 

A Informace o žadateli 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

10. Název projektu Je název projektu srozumitelný a výstižný?   

Údaje o žadateli 
13. Plátce DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu 

Je zvolena odpověď?   
  

 

Právnická i fyzická osoba 

23. DIČ (je-li přiděleno)  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, že je DIČ přiděleno).  

24. Internetové stránky Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Telefon (včetně předčíslí) Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

33. Mobilní telefon (včetně předčíslí) 

34. Email Je pole vyplněno?   

Adresa pro doručování (relevantní pouze v případě, je-li odlišná od trvalého bydliště u FO, sídla firmy u PO)  

35. Ulice Je pole vyplněno?  36. Č.p. Je pole vyplněno?  37. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  38. PSČ Je pole vyplněno?  

39. Obec Je zvolena odpověď?   40. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací (pole musí být vyplněno u PO).  42. Titul před  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

43. Jméno Je pole vyplněno?  

44. Příjmení Je pole vyplněno?  

45. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

46. Telefon (včetně předčíslí) Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

47. Mobilní telefon (včetně předčíslí) 

48. E-mail Je pole vyplněno?   

 

B1 Popis projektu – všeobecná strana 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

Projekt 

1. Popis projektu 

 

Je projekt popsán jako samostatný celek včetně zdůvodnění potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?   

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 5 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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2.Popis současného stavu a zdůvodnění projektu 

Je uveden výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?  

 3. Výsledky projektu  Je uveden souhrn výsledků projektu a popsán očekávaný přínos projektu?   

Ostatní 5. Další údaje, informace, sdělení k 
projektu 

Jsou uvedeny další informace, údaje, sdělení k projektu? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

Nová pracovní místa  6. Počet pracovní míst  Je pole vyplněno?    7. Popis náplně práce  Je uveden popis a náplň práce ke každému pracovnímu místu? (Relevantní 
pouze pokud projekt vytváří pracovní místo/a) 

 

Harmonogram projektu 8. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Nesmí být uvedeno datum před podáním Žádosti o dotaci).  9. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Uvedeno datum mezi podáním Žádosti o dotaci a Žádosti o 
platbu). 

 11. Předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF  Je pole vyplněno? (Uvedeno datum po ukončení fyzické realizace projetku).   

Místa realizace projektu - místem realizace se rozumí místo, kde jsou realizovány stavební výdaje a/nebo umístěny 
technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu mobilních investic (mobilních strojů) se místem realizace rozumí 
místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci. Pokud je projekt realizován na více místech, musí žadatel 
uvést všechna. (V případě pastevních areálů uvést ty pozemky, na kterých bude umístěn předmět dotace. V případě mobilních 
technologií, musí být uvedena všechna místa realizace, kde budou technologie používány). 
12. Identifikace Je pole vyplněno?  

13. Ulice Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

14. Č.p. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

15. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

16. PSČ Je pole vyplněno?   

17. Obec Je pole vyplněno?  

18. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

20. Katastrální území Je pole vyplněno?  

21. Parcelní číslo/čísla Je/ jsou pole vyplněno/a?  

22. Druh parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

23. Typ parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

24. List vlastnictví Je/ jsou pole vyplněno/a?  

27. Právní vztah Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

28. Popis umístění projektu Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu (relevantní pokud zpracovatelem projektu není žadatel)  

Zpracovatel projektu – právnická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu PO)  

29. Název Je pole vyplněno?  

30. IČ Je pole vyplněno? (Relevantní v případě zpracovatele PO).  

Zpracovatel projektu – fyzická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu FO)  

31. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Jméno Je pole vyplněno?  

33. Příjmení Je pole vyplněno?  

34. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu – fyzická i právnická osoba 

35. Telefon Je alespoň jeden z kontaktů vyplněn?  

36. Mobilní telefon 

37. E-mail Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  
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B2 Popis projektu – specifika článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Režim podpory  Je zvolena odpověď?   

2. Projekt zahrnuje výdaje na oblast Je zvolena odpověď v souladu se způsobilý výdaji na str. C1?  

Řízení stavebního úřadu   3.Podléhá projekt (popř. část projektu) řízení stavebního úřadu? 

Je zvolena odpověď?  

4. Bude celý objekt sloužit cílům článku nařízení? 

Je zvolena odpověď? Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu 
objekt. 

 

5. Budou veškeré společné výdaje zahrnuty do výdajů, na které nemůže být poskytnuta dotace? 

Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 31 zvoleno „Ne“)  

6. Typ stavby Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 32 zvoleno „Ne“)  

7. Výpočet Jsou vyplněny hodnoty v, x, y? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 31 zvoleno „Ne“) 

 

Oblast b) Mateřské a základní školy   

8. IZO Je pole vyplněno? Identifikátor školy/konkrétního zařízení, v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení (nejedná se o RED_IZO). Pokud je součástí projektu jak škola, tak například družina, každé zařízení má vlastní identifikátor, pak je uveden na každém řádku identifikátor daného zařízení samostatně.  
 

9. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole/školském zařízení Je pole vyplněno? V souladu s kapacitou zařízení uvedenou v rejstříku škol a školských zařízení.  

10. Budou předmětem dotace či jeho část využité na vedlejší činnost? (např. pronájem, prodej obědů veřejnosti) 

Je zvolena odpověď?  Pokud je uvedeno „ANO“, musí se žadatel v popisu na B1 zavázat, že tato vedlejší činnost nepřesáhne 20% celkové využívané kapacity podpořené infrastruktury.  

Oblast c) Hasičské zbojnice   

11. Evidenční číslo jednotky požární 
ochrany 

Je pole vyplněno? 6místné číslo označující kraj+ÚO+jednotku, ve které bude realizován projekt. Zároveň se jedná o kategorii JPO V.  

 

Oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

14. Evidenční číslo knihovny v Evidenci knihoven evidovaných Ministerstvem 
kultury 

Je pole vyplněno? Uvedeno ev.číslo přidělené Ministerstvem kultury. Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu knihovna.   

15. Název knihovny Je uveden úplný název knihovny? Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu knihovna.  

16. Předpokládaný provozovatel spolkové činnosti Je uveden předpokládaný provozovatel spolkové činnosti? Relevantní pouze 
v případě, že je žadatelem obec/ svazek obcí a provozovatelem spolkové činnosti nebude sám žadatel.  

 

B3 Zakázky 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Specifikace druhu zadavatele Je zvolena odpověď?    

2. Název veřejné zakázky Je pole vyplněno?   3. Druh veřejné zakázky  Je zvolena odpověď?    

4. Druh zadávacího/výběrového řízení Je zvolena odpověď?    

5. Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým nákupem? 

Je zvolena odpověď?     

38. Vysvětlující komentář k zakázkám  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  
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C1 Výdaje projektu 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 2. Kód výdaje  Je zvolena odpověď  v souladu s předmětným výdajem?  5. Podkód  Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze v případě, že je u daného výdaje 
stanoven limit) 

 7. Položka – Popis technického řešení/ technických parametrů  Je uveden podrobný popis pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon stroje, záběr, výrobní kapacita a atd.), resp. věcný popis tech. řešení u 
staveb?   

 

8. Zakázka Je zvolena odpověď odpovídající údajům na straně B3?    9. Výše výdaje (bez DPH) Je pole vyplněno?      

10. DPH Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatel plátce DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu).  11. Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace  

Je pole vyplněno?      13. Počet jednotek  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) - členění dle zakázek (Relevantní pouze v případě, že 

jsou výdaje, na které není požadována dotace součástí projektu) 

 21. Označení zakázky Je pole vyplněno?   21. DPH za celou zakázku Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatel plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

23. Popis výdajů, na které není požadována dotace 

Je pole vyplněno?   

24. Bez DHP Je pole vyplněno? (Nerelevantní pokud je výdajem, na který není požadována 
dotace pouze DPH) 

 

25. DPH  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy žadatel není plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

 

E1 Preferenční kritéria – žadatel 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT Odpověď  Je zvolena bodová hladina u všech preferenčních kritérií?   Odůvodnění žadatele Je u každého preferenčního kritéria uvedeno odůvodnění pro zvolenou 
bodovou hladinu? 

 

 

F Hodnotící indikátory 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

2. Typ žadatele Je zvolena odpověď?    

3. Velikost podniku Je zvolena odpověď?  Relevantní pouze pokud je žadatelem podnik.  

5. Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku 

Je pole vyplněno?  

6. Oblast intervence (podle sídla 
podniku) 

Je zvolena odpověď?    

16. Počet obyvatel, kteří mají prospěch ze zlepšených služeb /infrastruktur  

Je pole vyplněno? Reálný odhad žadatele  

17. Délka nově vybudovaných stezek Je pole vyplněno? Relevantní pouze pro oblast g) Stezky  

18. Délka rekonstruovaných stezek Je pole vyplněno? Relevantní pouze pro oblast g) Stezky  

20. Jedná se o naučnou stezku Je zvolena odpověď?  Relevantní pouze pro oblast g) Stezky  
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 Příloha č. 22: Vzor plné moci  
 

 

Plná moc pro zastupování žadatele na semináři pro žadatele  
v rámci 5. výzvy PRV MAS Bobrava 

 

 Žadatel:  Sídlo žadatele: IČ žadatele: Statutární zástupce:  

 

uděluje tímto plnou moc  

 

Zmocněnci 
 Jméno a příjmení:  Trvalé bydliště:  Datum narození:  
 

k zastupování na semináři pro žadatele v rámci 5. výzvy PRV MAS Bobrava konaném dne …………………………. 
 

 Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
 

 

 

V ……………………………..dne ………………………….. 
 

 

 ………………………………………….. 
  Podpis zmocnitele 

 

Výše uvedené zmocnění přijímám 

 

 

 …………………………………………… Podpis zmocněnce 

 

 

 PLNÁ MOC NEMUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘENA 


