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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.-

13.) 

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 
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příjmení) 
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