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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.-

13.) 

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, 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  
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Číslo projektu  
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žádosti o dotaci 
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Kontrolu provedl (jméno a 

příjmení) 
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