SEZNAM PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O DOTACI - 4. VÝZVA MAS BLANÍK V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
POVINNÉ PŘÍLOHY DLE PRAVIDEL 19.2.1 - SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY FICHE
V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS
platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající
1
správní akt stavebního úřadu (dle obecných podmínek Pravidel , kapitola 1. "Řízení stavebního úřadu"), na jehož
základě lze projekt/část projektu realizovat - prostá kopie
V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená
projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
2
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími
předpisy - prostá kopie. Lze předložit v listinné podobě.
V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v
odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou
3 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.
V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu
4 v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a
měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) - prostá kopie.
5

Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno - elektronické PDF
formuláře jsou dokládány na SZIF prostřednictvím portálu farmáře v sekci Průřezové přílohy.

Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě oblastí ANC) nebo se jedná o žadatele, který musí
pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti - Prohlášení o zařazení podniku do
6
kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle přílohy 5 Pravidel - elektronický PDF
formulář je dokládán na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře v sekci "Průřezové přílohy".
7

V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než 6
měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS - prostá kopie

8

Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se u vzdělávání a v případě pořízení
mobilních strojů)
POVINNÉ PŘÍLOHY DLE PRAVIDEL 19.2.1 - SPECIFICKÉ PRO FICHI Č. 6 NA VENKOVĚ TO ŽIJE

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí (strategického
1 rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze akceptovat i soulad s programem/plánem/strategií
rozvoje svazku obcí (viz Příloha 21 Pravidel 19.2.1).
2

V případě oblasti b) MŠ a ZŠ - Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní
před podáním Žádosti o dotaci na MAS);

V případě oblasti b) MŠ a ZŠ - Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka
3 projektových záměrů pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu –
prostá kopie (viz Příloha 22 Pravidel 19.2.1);
4

V případě oblasti c) Hasičské zbrojnice - Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s
výkonem služby sboru dobrovolných hasičů.

SEZNAM PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O DOTACI - 4. VÝZVA MAS BLANÍK V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
NEPOVINNÉ PŘÍLOHY STANOVENÉ MAS JAKO DOKLAD PK PRO FICHI Č. 6 NA VENKOVĚ TO ŽIJE
Preferenční kritérium č. 2: spolupráce více subjektů při přípravě projektového záměru: záznam o spolupráci
na přípravě projektu s dalšími právnickými osobami formou partnerské smlouvy, memorandem o spolupráci
1
nebo zápisem ze společného jednání, který konkrétně uvádí předmět projektu a popisuje výstup z jednání,
včetně prezenční listiny.
Preferenční kritérium č. 4: předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví
2 nebo spoluvlastnictví žadatele: výpis z katastru nemovitostí nebo kopie listu vlastnictví
(doložení vlastnictví, SJM, min. 50 % spoluvlastnictví).
Preferenční kritérium č. 5: třídění 4 složek odpadu v rámci projektu: výčet surovin/složek odpadu, které bude
3 žadatel v rámci projektu třídit, dostupnost umístění třídících košů pro uživatele objektu, pokud není popsáno
přímo v Žádosti o dotaci. Vyjmenované složky odpadu musí v místě realizace projektu prokazatelně vznikat.

