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Pracovní materiál - podklady pro žadatele pro podzimní 7. výzvu MAS Pomalší 
 
 

Fiche 4 Cestovní ruch 
 
Podopatření III.1.3.2  Ubytování, sport 
 
Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu 
(především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Podporována je 
zejména výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení, kempy, skupiny chat či bungalovů)a stravovacích 
zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.  
 
Definice příjemce dotace 
- příspěvkové organizace zřízené obcí 
- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská 
sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace) 
- zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 
- fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů  
- nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu (podnikáním v oblasti cestovního ruchu se pro 
tyto účely rozumí následující živnosti: hostinská činnost, provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a 
sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, provozování lyžařských vleků, provozování střelnic, provozování 
cestovní kanceláře, ubytovací služby) 
 
Kritéria přijatelnosti 
1. Projekt je realizován na území působnosti MAS (s výjimkou exkurzí a propagačních akcí) 
2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2. 
3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po 

celou dobu vázanosti projektu na účel (není-li u konkrétních opatření/podopatření stanoveno jinak) 
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou 
5. Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1., státní podnik, zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště 

na území ČR, ani právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR 
6. Je-li předmětem projektu ubytovací zařízení, musí být jeho celková kapacita maximálně 60 lůžek (bez přistýlek) nejméně po 

dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů se maximální ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v 
chatkách, srubech) 

7. V případě budování nebo zařizování stravovacího zařízení, či základního wellness musí být toto zařízení/vybavení ve vazbě 
na stávající nebo současně budované ubytovací zařízení (nemusí být součástí jednoho projektu) a jeho kapacita nesmí 
přesahovat kapacitu ubytovacího zařízení (bez přistýlek), případně je nutné způsobilé výdaje poměrně snížit – viz příloha 5 
Společných příloh 

8. Celkové výdaje projektu nepřesahují trojnásobek maximální výše způsobilých výdajů projektu 
 

 
Podpora může být poskytnuta: 
1) v režimu „de minimis“   
2) na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách  
 
Maximální hodnoty míry podpory 

Opatření Nezakládá VP De minimis Bloková výjimka – zakládá VP Ostatní 

III.1.3.2 
 

- Pro NUTS II Jihozápad: 
30 % (40 %, 50%) 

Pro NUTS II Jihozápad: 
30 % (40 %, 50%) 

- 

  
Minimální/maximální výše způsobilých výdajů na projekt: 80.000,- / 500.000,- Kč 
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Druh dotace: přímá nenávratná dotace na podnikatelskou činnost 
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů 
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů 
 
Způsobilé výdaje 

 náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního (max. 60 lůžek) ubytovacího zařízení (ve 
smyslu § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. či stravovacího zařízení, 
půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení (např. hřiště, koupaliště (nejedná se o aquaparky a lázně), jízdárna, 
hippostanice (hippostanicí se rozumí stanice turistiky na koni sloužící pro přenocování koní turistů. Součástí h ippostanice 
jsou prostory pro ustájení a uvázání koní turistů (výběhy, ohrady, venkovní či vnitřní boxy, úvaziště, apod.), zařízení pro 
uložení jezdecké výstroje, vybavení pro péči o koně turistů a jejich krmení.) 
včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, zázemí pro zaměstnance, výstavby požárních nádrží do objemu 10 m, 
chodníků, vnitřních a přístupových komunikací, garážových a parkovacích stání, odstavných ploch pro karavany, oplocení, 
osvětlení a parkových úprav (včetně ošetření stávajících dřevin) apod. 

 nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (např. nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické 
spotřebiče, základní wellness - např. bazén, fitnes, whirlpool) 

 nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb (např. cyklistická a motorová kola, motokáry) a pro 
sportovní zařízení (např. sněžné skútry, rolby)  

 nákup nezbytné výpočetní techniky (hardware, software) 
 propagace a marketing - tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače apod. (nelze použít v případě, že 

dotace je poskytnuta na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách) 
 nákup staveb v souvislosti s projektem 
 projektová dokumentace 
 technická dokumentace 

 
Číselník způsobilých výdajů 
 

Kód Způsobilý výdaj 

952 
 

Stavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba malokapacitního ubytovacího či 
stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, či sportovních zařízení 

953 
 

Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny 
sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky 

954 Nákup a výsadba doprovodné zeleně  

955 Propagace a marketing (pouze v režimu „de minimis“) 

998 Projektová dokumentace  

999 Technická dokumentace 

 
Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů: 

Kód Způsobilý výdaj Limit 

955 Propagace a marketing   20 % způsobilých výdajů 

996 Nákup staveb souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů 

997 Nákup pozemků souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů 

998 Projektová dokumentace 20 000 Kč/projekt 

999 Technická dokumentace 80 000 Kč/projekt 

 
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 

a) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků, vzor ke stažení na www.szif.cz (bez ohledu na 
zvolený režim podpory) – originál. 

b) V případě, že se projekt/část projektu týká ubytovacího zařízení a tento projekt/část projektu nepodléhá řízení stavebního 
úřadu – nebyla dodána povinná příloha pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření 
stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat, pak je povinnou přílohou jeden z následujících dokumentů: 
kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiný doklad vydaný stavebním úřadem, na jehož základě je objekt užíván                     
(z dokumentu musí vyplývat, že se jedná o ubytovací zařízení)  - prostá kopie 

c) Žádost o dotaci v elektronické podobě 
d) Platný doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců 

apod.) - prostá kopie 
e) V případě projektů, jejichž předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, katastrální mapa s 

vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice 
pozemků a měřítko mapy - prostá kopie 
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f) V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební 
povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo předloženo na stavební úřad a 
čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření 
stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat - prostá kopie 

g) Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě 
územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu 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 

h) V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace připojená k souhlasu 
s ohlášením stavby - pokud byla stavebním úřadem vyžadována, popřípadě projektová dokumentace připojená k ohlášení 
stavby (pokud se stavební úřad nevyjádřil) - prostá kopie 

i) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku (s vyznačením rozměrů) - pokud není přílohou 
projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení - prostá kopie. Příloha bude 
požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení stabilní 
technologie (nevyžaduje se v případě veřejného rozhlasu, venkovního mobiliáře apod.) 

j) Čestné prohlášení žadatele, že na daný projekt nepožaduje dotaci z jiných dotačních titulů 
(http://www.maspomalsi.cz/mas/dokumenty-ke-stazeni/) 
 

Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
- Upřesněno v dokumentu Fiche pro dané opatření po vyhlášení výzvy kanceláří MAS 

 
 
Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 

a) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení 
nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie 

b) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (vzor ke stažení na 
www.szif.cz) - originál 

 
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů  

a) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - prostá kopie 
b) Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu - prostá kopie 
c) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví 

žadatele, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace; pokladní doklad, na kterém 
oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie 

d) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude příjemci poskytnuta dotace - 
prostá kopie 

e) V případě nákupu strojů nebo technologií (v celkové hodnotě nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH) doklad o 
posouzení shody - ES prohlášení o shodě - prostá kopie. Technickou dokumentaci k výrobku musí být žadatel schopen 
předložit k nahlédnutí při kontrole na místě 

f) V případě, že je předmětem projektu stavba - kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - 
prostá kopie, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí; originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci 
dotace) 

g) V případě leasingu leasingovou smlouvu vč. splátkového kalendáře a doklady o úhradě splátek - prostá kopie 
h) V případě věcného plnění: - stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., 

Brno (jednotlivé položky nepřekročí ceny uvedené v ceníku) - prostá kopie 
i) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který je zveřejněn na 

internetových stránkách SZIF. V případě mimořádně objemné dokumentace k zadávacímu řízení s velkým počtem 
nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u příjemce 
dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace s tím, že příjemce dotace musí splnit 
podmínku Pravidel a archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let. 

j) V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst, byly mu 
uděleny body a rozhodl se je dokládat podle režimu B (viz příloha 2 společných příloh):  
- Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených 
měsíců před podáním žádosti o proplacení - prostá kopie 
- v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, pak bude přílohou 
čestné prohlášení dle závazného vzoru. Vzor prohlášení je zveřejněn na internetových stránkách SZIF, na vyžádání 
příslušný RO SZIF žadateli čestné prohlášení poskytne písemně při podpisu Dohody – originál 
- doložit platnou pracovní smlouvu s uvedením náplně práce 

 

http://www.maspomalsi.cz/mas/dokumenty-ke-stazeni/
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Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu 
Údaje nezbytné k hodnocení povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty podpořeného podniku“, tzn. 
údaje obsažené v rozvaze (bilance) a výkazu zisku a ztráty nebo ve výkazu příjmů a výdajů a výkazu o majetku po dobu pěti let  
od data proplacení dotace. Údaje příjemce dotace poskytne pouze na základě výzvy Ministerstva zemědělství, popřípadě 
jiného pověřeného subjektu 
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Fiche 6 Občanské vybavení a služby 
 
Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
 
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a 
sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a 
sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro 
aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které 
přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. 
 
Definice příjemce dotace 

- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
- svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů  
- příspěvkové organizace zřízené obcí 
- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská 

sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace) 

- zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí 

- církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 

 
Kritéria přijatelnosti 

1. Projekt je realizován na území působnosti MAS (s výjimkou exkurzí a propagačních akcí) 
2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2 
3. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po 

celou dobu vázanosti projektu na účel (není-li u konkrétních opatření/podopatření stanoveno jinak) 
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou 
5. Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1., státní podnik, zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé 

bydliště na území ČR, ani právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR 
6. V případě způsobilých výdajů z kódu  971  „Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta“ lze realizovat projekt 

pouze v režimu „de minimis“ 
7. V případě nákupu mikrobusu/minibusu může být žadatelem pouze obec či svazek obcí. Projekt musí být realizován v 

režimu „de minimis“. Efektivita pořízení mikrobusu/minibusu musí být uvedena v projektu 
8. Celkové výdaje projektu nepřesahují trojnásobek maximální výše způsobilých výdajů projektu 

 
Další závazné podmínky  
- Kapacita pořizovaného mikro/ minibusu musí být 6 – 22 osob k sezení + řidič 
- V případě, že nemovitost, na kterou jsou v rámci projektu uplatňovány stavební výdaje, není ve vlastnictví žadatele nebo 

kraje nebo státu, jimi zřizovaných či založených organizací nebo jiného subjektu, který splňuje definici příjemce dotace, pak  
musí být projekt realizován  na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách (viz Druh a výše dotace) 

- V žádosti o dotaci musí být uvedeno, kdo bude provozovatelem výstupu projektu. Včetně zdůvodnění v případě, že 
provozovatelem je někdo jiný než žadatel 

 
Podpora může být poskytnuta: 
1) v režimu „de minimis“ viz kapitola II Charakteristika režimů podpory. 
2) nezakládající veřejnou podporu  
3) na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách – projekty musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise 

800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným 
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) 

 
Maximální hodnoty míry podpory 

Opatření Nezakládá VP De minimis Bloková výjimka – zakládá VP Ostatní 

III.2.1.2 90% 90% Pro NUTS II Jihozápad: 
30% (40%, 50%) 

- 
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Minimální/maximální výše způsobilých výdajů na projekt: 100.000,- / 1.000.000,- Kč 

 
Druh dotace: přímá nenávratná dotace 
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů 
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů 
 
Způsobilé výdaje 

 výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch a 
výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí: 

 v oblasti sociální infrastruktury 
k zajištění občanského vybavení v oblasti sociálních služeb (§ 40 pečovatelská služba, § 44 odlehčovací služby, § 45 
centra denních služeb,  § 46 denní stacionář, § 47 týdenní stacionář, § 48 domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, § 49 domovy pro seniory, § 50 domovy se zvláštním režimem, § 51 chráněné bydlení, § 54 raná péče, § 
57 azylové domy,§ 58 domy na půl cesty, § 59 kontaktní centra, § 61 nízkoprahová denní centra, § 62 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, § 63 noclehárny, § 65 a § 66 sociálně aktivizační služby, § 67 sociálně 
terapeutické dílny, § 68 terapeutické komunity a § 70 sociální rehabilitace zákona č. 108/2006 o sociálních 
službách) včetně doprovodných stravovacích zařízení 

 v oblasti kulturní infrastruktury 
pro kulturní a spolkovou činnost (např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty 
- dům kultury a služeb, klubovny, knihovny apod.) 

 v oblasti péče o děti 
k zajištění péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení a hřišť s 
příslušným vybavením (např. prolézačky, skluzavky)  

 v oblasti vzdělávání 
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství (venkovské školy) včetně  
doprovodných stravovacích zařízení 

 v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit 
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaře), pro sportovní, volnočasové 
aktivity a tělovýchovu (např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně-společenská centra) včetně zázemí  
(např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly), přestavba a rekonstrukce stávajících objektů a ploch, 
které sloužily původně jiným účelům 

 v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT, 
budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků 

 v souvislosti s církevními aktivitami 
k modlitbám, církevním obřadům a zabezpečení chodu církví apod. (např. kaple, modlitebny, sborové domy, fary a 
kostely v případě, že nejsou kulturní památkou)  

včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, stavebních výdajů na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí 
technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m, 
přípojky elektřiny, plynu, komunikačních sítí včetně bezdrátových technologií), chodníků, přístupových komunikací, 
nezbytného oplocení a osvětlení, venkovního označení  (např. informační tabule, panely, poutače) a parkových úprav 
 
včetně technologie, zařízení, vybavení, hardware, software 
 

 výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch a 
výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí pro základní obchodní vybavenost (prodejna smíšeného zboží, 
stabilní stánky) a budovy pošty 

 nákup mikrobusu/minibusu (pouze v případě, že žadatelem je obec či svazek obcí) 
 nákup staveb souvisejících s projektem 
 nákup pozemků souvisejících s projektem  
 projektová dokumentace 
 technická dokumentace 

 
Číselník způsobilých výdajů 

Kód Způsobilý výdaj 
 

964 Občanské vybavení v oblasti sociální infrastruktury 

965 Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury 

966 Občanské vybavení v oblasti péče o děti 

967 Občanské vybavení v oblasti vzdělání 
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968 Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit 

969 
 

Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a  
školících center s využíváním ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků 

970 Občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami 

971 Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta (pouze v režimu „de minimis“) 

972 Nákup mikrobusu/minibusu (pouze v režimu „de minimis“) 

996 Nákup staveb souvisejících s projektem 

997 Nákup pozemků souvisejících s projektem  

998 Projektové dokumentace 

999 Technická dokumentace 

 
Nezpůsobilé výdaje  

- Stavební úpravy a vybavení místností sloužících k ubytování 
 
Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů: 

Kód Způsobilý výdaj Limit 

996 Nákup staveb souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů 

997 Nákup pozemků souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů 

998 Projektová dokumentace 20 000 Kč/projekt  

999 Technická dokumentace 80 000 Kč/projekt  

 
Nepovolené formy financování 

- leasing 
 
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 

a) Žádost o dotaci v elektronické podobě 
b) Platný doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců 

apod.) - prostá kopie 
c) V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do způsobilých výdajů znalecký posudek, ne starší než 1.1.2007 - prostá 

kopie 
d) V případě projektů, jejichž předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, katastrální mapa s 

vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice 
pozemků a měřítko mapy - prostá kopie 

e) V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební 
povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo předloženo na  stavební úřad a 
čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření 
stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat - prostá kopie 

f) Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě 
územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu 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 

g) V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace připojená k 
souhlasu s ohlášením stavby - pokud byla stavebním úřadem vyžadována, popřípadě projektová dokumentace 
připojená k ohlášení stavby (pokud se stavební úřad nevyjádřil) - prostá kopie 

h) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku (s vyznačením rozměrů) - pokud není přílohou 
projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení - prostá kopie. Příloha bude 
požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení 
stabilní technologie (nevyžaduje se v případě veřejného rozhlasu, venkovního mobiliáře apod.) 

i) V případě, že je podpora poskytována na základě obecného nařízení o blokových výjimkách, Prohlášení o zařazení 
podniku do kategorie malých či středních podniků (vzor ke stažení na www.szif.cz, neplatí pro žadatele, který v Žádosti 
o dotaci uvedl, že je velký podnik) – originál 

j) Čestné prohlášení žadatele, že na daný projekt nepožaduje dotaci z jiných dotačních titulů 
(http://www.maspomalsi.cz/mas/dokumenty-ke-stazeni/) 

 
Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 

- Upřesněno v dokumentu Fiche pro dané opatření po vyhlášení výzvy kanceláří MAS 
 
Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 

a) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení 
nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie 
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b) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplnit čestné prohlášení k de minimis (vzor ke stažení na 
www.szif.cz - originál  

 
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů 

a) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - prostá kopie 
b) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví 

žadatele, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace; pokladní doklad, na kterém 
oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie 

c) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude příjemci poskytnuta dotace - 
prostá kopie 

d) Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních 
prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů 
způsobilých výdajů 

e) V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší než k 1.1.2007 - prostá kopie 
f) V případě nákupu strojů nebo technologií (v celkové hodnotě nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH) doklad o 

posouzení shody - ES prohlášení o shodě - prostá kopie; D jinak K. Technickou dokumentaci k výrobku musí být žadatel 
schopen předložit k nahlédnutí při kontrole na místě. 

g) V případě, že je předmětem projektu stavba - kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - 
prostá kopie, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí; originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci 
dotace) 

h) V případě věcného plnění: - stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., 
Brno (jednotlivé položky nepřekročí ceny uvedené v ceníku) - prostá kopie 

i) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který je zveřejněn na 
internetových stránkách SZIF; D jinak K. V případě mimořádně objemné dokumentace k zadávacímu řízení s velkým 
počtem nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u 
příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace s tím, že příjemce dotace musí 
splnit podmínku Pravidel a archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let. 

j) V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst, byly mu 
uděleny body a rozhodl se je dokládat podle režimu B (viz příloha 2 společných příloh):  
- Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených 
měsíců před podáním žádosti o proplacení - prostá kopie; D jinak C.  
- v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, pak bude přílohou 
čestné prohlášení dle závazného vzoru. Vzor prohlášení je zveřejněn na internetových stránkách SZIF, na vyžádání 
příslušný RO SZIF žadateli čestné prohlášení poskytne písemně při podpisu Dohody – originál,  
- pracovní smlouvu s uvedením náplně práce. 

 
  

http://www.szif.cz/


SMO Pomalší, 9.8.2012                                                                                                                     

 

 

9 

Fiche 7 Kulturní dědictví 
 
Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo 
využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic 
a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na 
místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. 
Dotace je určena projektům, které slouží k veřejně prospěšné činnosti a nejsou využívány k ekonomickému prospěchu žadatele 
či provozovatele. 
 
Záměry 
a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 
b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova  
c) stálé výstavní expozice a muzea 
 
Definice příjemce dotace 
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,  
- svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů  
- příspěvkové organizace zřízené obcí 
- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská 
sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace) 
- zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí  
- církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
- fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Kritéria přijatelnosti 

1) Projekt je realizován na území působnosti MAS (s výjimkou exkurzí a propagačních akcí) 
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2 
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po 

celou dobu vázanosti projektu na účel (není-li u konkrétních opatření/podopatření stanoveno jinak) 
4) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou 
5) Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1., státní podnik, zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé 

bydliště na území ČR, ani právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR 
 
 
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření) 

 Projekty týkající se evidované kulturní památky musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového 
ústavu 

 Dotace není určena na výdaje do památek UNESCO a národních kulturních památek 

 V případě restaurování movitých předmětů kulturního dědictví venkova musí být předměty umístěny v budovách 
zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo náboženské účely 

 V případě pořízení publikací v rámci záměru a) musí být v projektu zdůvodněn náklad tisku a způsob distribuce 

 V případě, že jsou na nemovitost v rámci projektu uplatňovány stavební výdaje vyšší než 200 tis. Kč, musí být tato ve 
vlastnictví žadatele nebo kraje a nebo státu či jimi zřizovaných či založených organizací 

 
Podpora může být poskytnuta: 
a) v režimu „de minimis“  
b) nezakládající veřejnou podporu  
 
Maximální hodnoty míry podpory 

Opatření Nezakládá VP De minimis 
 

Bloková výjimka – zakládá VP 
 

Ostatní 
 

III.2.2 90% 90% - - 
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Minimální/maximální výše způsobilých výdajů na projekt: 50.000,- / 1.000.000,- Kč 

 
Druh dotace: přímá nenávratná dotace 
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.  
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů. 
 
Způsobilé výdaje 
Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 
V případě záměru a) se za kulturní dědictví venkova považuje kromě nemovitých a movitých památek také nehmotné kulturní 
dědictví (např. staročeské kuchařské recepty, lidové písně, folklor, vyprávění pamětníků, pověsti, zvyky). 

 zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, restaurátorských průzkumů a restaurátorských záměrů včetně 
souvisejících historických průzkumů k zajištění potřebných podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních 
materiálů a dokumentace, fotodokumentace), geodetických prací a kartografických prací 

 zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny včetně 
souvisejících historických průzkumů k zajištění potřebných podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních 
materiálů a dokumentace, fotodokumentace) geodetických a kartografických prací 

 zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově včetně souvisejících historických průzkumů k zajištění 
potřebných podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních materiálů a dokumentace, fotodokumentace), 
geodetických a kartografických prací 

 publikační činnost ve vztahu k výstupům projektu a propagace projektu prostřednictvím letáků, brožur, internetových 
stránek apod. 

Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova  
V případě záměru b) se kulturním dědictvím venkova rozumí nemovité památky, např. zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, fary, 
kaple, radnice, stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary, technické památky  - staré kovárny, vodní hamry, pily, 
mlýny, drobná sakrální architektura – kapličky, křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, 
smírčí kříže, sochy a sousoší svatých včetně skupin stromů, rozcestníky, pomníky obětem válek, busty či sochy slavných rodáků, 
pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, rodné domy významných osobností, včetně doprovodné zeleně a historické  
parky, zahrady, aleje, skupiny stromů i solitéry a movité památky, např. hudební nástroje, kostelní zvony, obrazy, knihy, sochy, 
drobné stavby v krajině, které nejsou zaneseny v katastru nemovitostí, historický nábytek 

 stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), a zhodnocení památkových budov, 
ploch, kulturních objektů a prvků, včetně: 

 rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu 
(např. vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu, zabezpečovacího zařízení, 
komunikačních sítí včetně bezdrátových technologií) 

 chodníků, přístupových komunikací, nezbytného oplocení a osvětlení, venkovního označení (informačních 
tabulí, panelů, poutačů), parkovišť pro návštěvníky a parkových úprav (terénní úpravy, ohumusování, 
zatravnění včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin a na ošetření stávajících dřevin), 
nezbytného venkovního mobiliáře jako např. laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, zábradlí, solitérních 
hracích prvků, které slouží k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství 

 obnova historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin (např. zahradnické a sadovnické práce a 
úpravy, terénní úpravy, revitalizace a konzervace věkovitých dřevin, opravy a/nebo výstavba stavebně-technických 
prvků – např. obvodových a opěrných zdí, teras, vstupních bran, parkových cest, altánů, fontán, jezírek), včetně: 

 rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, stavebních výdajů na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí 
technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky do 
50 m, přípojky elektřiny, plynu, zabezpečovacího zařízení, komunikačních sítí včetně bezdrátových technologií) 

 chodníků, přístupových komunikací, nezbytného oplocení a osvětlení, venkovního označení (informačních 
tabulí, panelů, poutačů), parkovišť pro návštěvníky a parkových úprav (terénní úpravy, ohumusování, 
zatravnění včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin), nezbytného venkovního mobiliáře jako 
např. laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, zábradlí, solitérních hracích prvků, které slouží k dotvoření 
celkového charakteru veřejného prostranství 

 restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova  - významných děl výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslných prací umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo 
náboženské účely (například obrazy, sochy, varhany, zvony, hudební nástroje) 

 zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, záchranných archeologických průzkumů, restaurátorských zpráv, 
restaurátorských průzkumů a restaurátorských záměrů,programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče 
o krajinné památkové zóny včetně souvisejících historických průzkumů k zajištění potřebných podkladů (např. kulturně-
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historických podkladů, archivních materiálů a dokumentace, fotodokumentace) a geodetických prací nezbytných pro 
realizaci projektu  – způsobilé výdaje mohou být realizovány od 1.1.2007 do data podání Žádosti o dotaci na MAS 

 nákup staveb souvisejících s projektem 
 nákup pozemků souvisejících s projektem 

Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea 
V případě záměru c) lze poskytnout dotaci např. na Vesnické muzeum, Dům starých časů, Dům zaniklých řemesel, Rodný dům 
slavného rodáka, Archeoskanzen) s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí, rarit, kuriozit s vazbou na místní 
historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu (např. expozice a muzea zaměřená na životní styl, lidovou 
architekturu, umění, historii, zemědělství, lesnictví, hornictví, sklářství, rybářství, myslivost, technické památky, řemesla) 

 stavební výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a 
ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na 
místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu, včetně: 

 rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, stavebních výdajů na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí 
technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky do 
50 m, přípojky elektřiny, plynu, komunikačních sítí včetně bezdrátových technologií) 

 chodníků, přístupových komunikací, nezbytného oplocení a osvětlení, venkovního označení  - informačních 
tabulí, panelů, poutačů a parkových úprav, nezbytného venkovního mobiliáře jako např. laviček, odpadkových 
košů, stojanů na kola, zábradlí, solitérních hracích prvků, které slouží k dotvoření celkového charakteru 
veřejného prostranství 

 výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí pro realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních 
kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu 
včetně: 

 zařízení a vybavení nutného pro provoz – např. výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, 
audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení 

 muzejní exponáty 
 nákup staveb souvisejících s projektem 
 nákup pozemků souvisejících s projektem 

 
Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry 

 projektová dokumentace 
 technická dokumentace 

 
 
Číselník způsobilých výdajů 
Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 
 

Kód   Způsobilý výdaj 

973 výdaje na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví venkova 

974 
 

výdaje na vypracování programů regenerace památkově významných území, plánů péče o území 

975 výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví venkova 

976 publikační činnost a propagace projektu 

998 projektová dokumentace 

 
Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 

Kód Způsobilý výdaj 

977 stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a 
prvků 

978 výdaje na revitalizaci historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin 

979 výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů v souvislosti s projektem 

980 zpracování studií 

981 restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova 

996 nákup staveb souvisejících s projektem 

997 nákup pozemků souvisejících s projektem 

998 projektová dokumentace 

999 technická dokumentace 
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Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea 

Kód   Způsobilý výdaj 

982 stavební výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu budov a ploch pro realizaci výstavních 
expozic a muzeí 

983 výdaje na zpracování libreta výstavní a/nebo muzejní expozice 

984 výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí pro realizaci výstavních expozic a muzeí 

985 muzejní exponáty 

996 nákup staveb souvisejících s projektem 

997 nákup pozemků souvisejících s projektem 

998 projektová dokumentace  

999 technická dokumentace  

 
 
Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů: 
 

Kód Způsobilý výdaj  Limit 

976 Publikační činnost a propagace projektu  20 % způsobilých výdajů 

980 Zpracování studií  80 000 Kč/projekt 

985 Muzejní exponáty  50 000 Kč/projekt 

996 Nákup staveb souvisejících s projektem  10 % způsobilých výdajů 

997 Nákup pozemků souvisejících s projektem  10 % způsobilých výdajů 

998 Projektová dokumentace  20 000 Kč/projekt 

999 Technická dokumentace  80 000 Kč/projekt 

 
Nepovolené formy financování 
- leasing 
- věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace 
 
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 

a) Doklad, že předmětem dotace je kulturní dědictví venkova - výpis z registru kulturních památek (též elektronický), 
stanovisko/posudek příslušného pracoviště Národního památkového ústavu, stanovisko obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, rozhodnutí zastupitelstva obce, rady obce – pouze pro záměr b) – prostá kopie. 

b) Závazné stanovisko k obnově objektu kulturního dědictví vydané orgánem, který prohlásil předmět dotace za kulturní 
dědictví stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností či stanovisko k projektu vydané obecním úřadem 
nebo odborný posudek odborně způsobilé osoby – pouze pro záměr b) – prostá kopie. 

Oba výše uvedené doklady musí být vydány stejným orgánem. 
c) Dokument, ze kterého bude patrné, co je záměrem žadatele  - záměr obnovy, restaurátorský průzkum, restaurátorský 

záměr, program regenerace památkově chráněných území, plán péče o krajinné památkové zóny – v případě, že na 
projekt v záměru b) není třeba stavební řízení – prostá kopie. 

d) Žádost o dotaci v elektronické podobě 
e) Platný doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců 

apod.) - prostá kopie 
f) V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do způsobilých výdajů znalecký posudek, ne starší než 1.1.2007 - prostá 

kopie 
g) V případě projektů, jejichž předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, katastrální mapa s 

vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice 
pozemků a měřítko mapy - prostá kopie 

h) V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební 
povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo předloženo na stavební úřad a 
čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření 
stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat - prostá kopie 

i) Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě 
územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu 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 

j) V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace připojená k 
souhlasu s ohlášením stavby - pokud byla stavebním úřadem vyžadována, popřípadě projektová dokumentace 
připojená k ohlášení stavby (pokud se stavební úřad nevyjádřil) - prostá kopie 

k) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku (s vyznačením rozměrů) - pokud není přílohou 
projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení - prostá kopie. Příloha bude 
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požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení 
stabilní technologie (nevyžaduje se v případě veřejného rozhlasu, venkovního mobiliáře apod. 

l) Čestné prohlášení žadatele, že na daný projekt nepožaduje dotaci z jiných dotačních titulů 
(http://www.maspomalsi.cz/mas/dokumenty-ke-stazeni/) - originál 
 

Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
- Upřesněno v dokumentu Fiche pro dané opatření po vyhlášení výzvy kanceláří MAS 

 
Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 

a) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení 
nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie 

b) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (vzor ke stažení na 
www.szif.cz) – originál 

 
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů 

a) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - prostá kopie 
b) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví 

žadatele, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace; pokladní doklad, na kterém 
oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie 

c) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude příjemci poskytnuta dotace - 
prostá kopie 

d) Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních 
prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů 
způsobilých výdajů 

e) V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší než k 1.1.2007 - prostá kopie 
f) V případě nákupu strojů nebo technologií (v celkové hodnotě nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH) doklad o 

posouzení shody - ES prohlášení o shodě - prostá kopie; D jinak K. Technickou dokumentaci k výrobku musí být žadatel 
schopen předložit k nahlédnutí při kontrole na místě. 

g) V případě, že je předmětem projektu stavba - kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - 
prostá kopie, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí; originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci 
dotace) 

h) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který je zveřejněn na 
internetových stránkách SZIF; D jinak K. V případě mimořádně objemné dokumentace k zadávacímu řízení s velkým 
počtem nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u 
příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace s tím, že příjemce dotace musí 
splnit podmínku Pravidel a archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let. 

i) V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst, byly mu 
uděleny body a rozhodl se je dokládat podle režimu B (viz příloha 2 společných příloh):  
- Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených 
měsíců před podáním žádosti o proplacení - prostá kopie; D jinak C.  
- v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, pak bude přílohou 
čestné prohlášení dle závazného vzoru. Vzor prohlášení je zveřejněn na internetových stránkách SZIF, na vyžádání 
příslušný RO SZIF žadateli čestné prohlášení poskytne písemně při podpisu Dohody – originál,  
- pracovní smlouvu s uvedením náplně práce. 

 


