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Příloha č. 16: 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? (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?  

 

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

Číslo výzvy  

Číslo projektu  
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Název Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  
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žádosti o dotaci 
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příjmení) 
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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? (Datum odpovídá max. 24 měsícům od podpisu Dohody o 

poskytnutí dotace). 

 

Místa realizace projektu 

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 pole vyplněno/a?  

23. Typ parcely Je/ jsou pole vyplněno/a?  

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

27. Právní vztah Je/ jsou pole vyplněno/a?  

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?  

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?  

4. Skupina, třída, podtřída Je zvolena odpověď?  
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5.Stručný popis procesu 

výroby/činnosti: 

Je pole vyplněno?   

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 poskytování služeb) 

 

27. Popis Je slovně popsáno, o jaký výrobek/službu se jedná? (Neuvádí se popis ze 

Společného celního sazebníku EU) 

 

31. Bude celý objekt sloužit cílům 

článku nařízení? 

Je zvolena odpověď?  

32. 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“)  

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



 

4 
 

34. Výpočet Jsou vyplněny hodnoty v, x, y? (Relevantní pouze, pokud je v poli č. 31 zvoleno 

„Ne“) 

 

35. 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?    

5. Podkód  Je zvolena odpověď?    

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 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, ne 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?    

4. Počet zaměstnanců Je uveden počet zaměstnanců? (hodnota může být 0)  

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)  

8. Účetní období Je pole vyplněno?  

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

10. Roční obrat (EUR) 

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

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

14. Cílová skupina projektu Je zvolena odpověď?    

19. Typ výrobního zaměření dle 

klasifikace FADN – TF8 

Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatelem 

zemědělský subjekt)  

 

 


