
POVINNÉ PŘÍLOHY DLE PRAVIDEL 19.2.1 - SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY FICHE

1

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 

správní akt stavebního úřadu (dle obecných podmínek Pravidel , kapitola 1. "Řízení stavebního úřadu"), na jehož 

základě lze projekt/část projektu realizovat - prostá kopie

2

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 územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy - 

prostá kopie. Lze předložit v listinné podobě.

3

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 

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.

4

V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu 

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.

6

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 

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
V případě, že žadatelem je PO mimo oblast veřejného práva: zápis do Evidence skutečných majitelů - dokládá se 

nejpozději k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

9
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. 3 NA VENKOVĚ SE PODNIKÁ

1

V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo  I 56 dle CZ NACE bez vazby na ubytovací kapacitu, doloží 

žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se 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. Dokládá se pouze pokud projekt nemá vazbu na ubytovací kapacitu 

ve vlastnictví žadatele, příp. ubytovací kapacita je součástí projektu, případně má žadatel uzavřenou smlouvu o 

spolupráci s provozovatelem ubytovací kapacity (např. o zajištění stravování pro hosty), a to v docházkové 

vzdálenosti.

SEZNAM PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O DOTACI - 5. VÝZVA MAS BLANÍK V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA



1

•      PK č. 2 – Vytvoření nové kapacity lůžek v ubytovacích jednotkách – nepovinná příloha bude obsahovat

dokument (projektovou dokumentaci/půdorys), kde budou vyznačena a rozlišena nově realizovaná lůžka a již

existující lůžka. 

2

•      PK č. 3 – Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedojde v souvislosti s

projektem k vyjmutí ze ZPF – žadatel doloží k ŽoD pravomocné a platné rozhodnutí stavebního úřadu, ověřenou

projektovou dokumentaci, půdorys stavby, pokud tyto přílohy nedoložil už jako povinné přílohy a dále kopii

výpisu z KN/náhled z elektronického KN (nepovinná příloha). V případě, že stavební práce nepodléhají řízení

stavebního úřadu, předloží žadatel vyjádření stavebního úřadu v tomto smyslu.

3

•      PK č. 4 – Předmětem projektu je investice do objektu ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele – žadatel

doloží výpis z KN ne starší než 3 měsíce před podáním ŽoD na MAS (doložení vlastnictví, SJM, min. 50%

spoluvlastnictví). 

4

•      PK č. 5 – Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je umístěn v tzv. brownfieldu –

žadatel doloží fotodokumentaci objektu, nebo odkaz na webové stránky jakékoli dostupné databáze

brownfieldů, nebo Strategické dokumenty vyšších i nižších územních celků včetně SCLLD MAS), nebo kopie

katastrálních map, pokud nedoložil jako povinnou přílohu (nepovinné přílohy).  

5

•      PK č. 7 – Třídění odpadu – pokud žadatel nepopisuje výčet složek/surovin, které bude v rámci podniku

třídit, v ŽoD, doloží výčet jako samostatnou nepovinnou přílohu, kde může doplnit také další relevantní

informace. 
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