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Seznam příloh Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova 
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 
 

Název MAS: Královská stezka o.p.s. 

SCLLD: Zapomenutý kraj 

Registrační číslo SCLLD: CLLD_15_01_235 

Označení výzvy: 6. Výzva MAS Královská stezka o.p.s. 

Registrační číslo výzvy: 15/000/00000/563/000151/V006 

Číslo a název Fiche: Fiche 4 Zpřístupnění přírody 

 
Přílohy předkládané s Žádostí o dotaci na MAS stanovené Pravidly 19.2.1 

 
Č. Popis Ano Ne Nevyžaduje 

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. 
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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 (u 

projektů nad 2 000 000 Kč). Elektronické PDF 

formuláře jsou dokládány na SZIF 

prostřednictvím Portálu farmáře v sekci 

„Průřezové přílohy“.  

   

6. Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru 

dotace (kromě ANC oblastí) 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 či středních podniků 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 – fotodokumentace aktuálního 

stavu místa realizace projektu (nedokládá se u 

vzdělávání a v případě pořízení mobilních strojů 

a mobilních zařízení pro kulturní či spolkové 

akce pro veřejnost. 

   

 
 

Specifické přílohy předkládané s Žádostí o dotaci Fiche 4 – Zpřístupnění 
přírody 
Specifické přílohy nejsou požadovány. 

 

Přílohy stanovené MAS pro prokázání naplnění Preferenčních kritérií 
 
Č. Popis Ano Ne Nevyžaduje 

1. 

V případě, že žadatel požaduje bodové 

zvýhodnění za víceodvětvovou spolupráci v 

přípravě/realizaci projektu – doklad, zápis z 

jednání či smlouvu o spolupráci mezi danými 

subjekty (prostá kopie). 

   

 


