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Instrukce pro kontrolu příloh
Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Společné přílohy pro všechna pod/opatření
Číslo
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Příloha

Kontrola
Žádost o dotaci podepsal žadatel osobně
(v případě právnických osob pak prostřednictvím
jejich statutárního orgánu v souladu se
stanoveným způsobem pro právoplatné jednání
a podepisování za příslušnou právnickou osobu)

Žádost o dotaci v písemné podobě

Žádost o dotaci podepsal zplnomocněný
zástupce žadatele
Žádost o dotaci ověřena a převzata pracovníkem
MAS
Doložena
Věcné vymezení
Časové vymezení
Plnou moc podepsal jako zmocnitel žadatel
osobně (v případě právnických osob pak
prostřednictvím jejich statutárního orgánu
v souladu se stanoveným způsobem pro
právoplatné jednání a podepisování za
příslušnou právnickou osobu)

Plná moc k podpisu Žádosti o dotaci

Osvědčení právního statutu a platný doklad
o osobách oprávněných jednat jménem
žadatele (např. statut a jednací řád, volba
statutárních zástupců apod.) – prostá kopie.
Je-li osvědčením právního statutu žadatele
výpis z živnostenského či obchodního
rejstříku nebo výpis z evidence
zemědělského podnikatele nebo je-li
žadatelem obec, osvědčení právního statutu
se nepředkládá.

4

V případě nákupu stavby/pozemku
zařazeného do způsobilých výdajů znalecký
posudek.

5

V případě projektů, jejichž předmětem jsou
stavební výdaje nebo dodávka stabilní
technologie, katastrální mapa s vyznačením
lokalizace předmětu projektu. Stabilní
technologií se rozumí trvale uložené stroje a
technická zařízení, nikoli nábytek apod..

Zmocněným je osoba, která žádost podepsala
před pracovníkem MAS
Doloženo
Souhlasí s identifikací žadatele

Z dokladu je zřejmé, jak mají jednat oprávněné
osoby.
Doloženo
V případě nákupu stavby se jedná o způsobilý
výdaj dle Pravidel
Souhlasí s identifikací nemovitosti
Ověřeno příslušným orgánem, oprávněným
vydat znalecký posudek
Není starší než 1.1.2007
Doloženo
Souhlasí s identifikací projektu
Vyznačena realizace projektu
Jedná se o katastrální mapu v odpovídajícím
měřítku
Jsou patrná čísla pozemků
Jsou patrné hranice pozemků
Uvedeno měřítko mapy
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