Seznam příloh předkládaných při podání Žádosti o dotaci na MAS v rámci
Fiche 1 – Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině (článek 17,
odstavec 1., písmeno c):
Povinné přílohy dle pravidel 19.2.1 společné pro všechny Fiche:
Některé přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci jsou součástí formuláře Žádosti o dotaci.
Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci k posouzení finančního zdraví,
veřejným zakázkám a povinné publicitě, jsou uveřejněny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv
a www.szif.cz.
1) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci
na MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS 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).
V případě, že projektová dokumentace nebude doložena v listinné podobě, ale elektronicky přes Portál
farmáře, pak projektová dokumentace nemusí být ověřena stavební úřadem. Žadatel na výzvu SZIF,
případně při kontrole na místě musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné podobě s úředním
ověřením.
3) 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 (lze předložit v listinné podobě).
V případě nákupu strojů, vybavení se půdorys stavby předkládat nemusí.
4) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů)
v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního
území a měřítko mapy – prostá kopie.
5) Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno (způsobilé
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, nad 1 mil. Kč).
Formuláře mají formu PDF a je nutné je vygenerovat na Portálu Farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů
v závislosti na způsobu vedení účetnictví nebo daňové evidence.
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 nebo žádá v režimu
de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).
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.

Povinné přílohy dle pravidel 19.2.1 pouze pro toto opatření:
1) Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydané příslušným pozemkovým úřadem
(v případě, že žadatelem/příjemcem dotace není obec) – prostá kopie.
2) V případě, že není předkládaná 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, projektová dokumentace vypracovaná
autorizovanou osobou v souladu s příslušnými prováděcími předpisy, ze které je zřejmé splnění
parametrů polní cesty dle ČSN – prostá kopie.
3) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS týkající se
zemědělského pozemku bezprostředně zpřístupněného polní cestou, která je předmětem projektu,
v případě, že je žadatelem/příjemcem dotace zemědělský podnikatel, musí být žadatel vlastník
nájemce/pachtýř/vypůjčitel pozemku (dokument může být informativního charakteru). V případě, že
je žadatel nájemce/pachtýř/vypůjčitel pozemku doloží na daný pozemek nájemní/pachtovní smlouvu
či smlouvu o výpůjčce – prostá kopie.
Výpis z katastru slouží pro ověření, že je splněn účel projektu. Pro tento účel žadatel doloží vlastnictví
(možno i podílové) alespoň jednoho zemědělského pozemku, zpřístupňovaného polní cestou, která je
předmětem projektu. Není třeba dokládat pozemky, na kterých bude novostavba, rekonstrukce či
oprava polní cesty (včetně souvisejících objektů) realizována.

Povinné přílohy ze strany MAS pro toto opatření:
1) V případě, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) není třeba stavební povolení nebo ohlášení
stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím (vzor
je zveřejněn na webu MAS) - prostá kopie. Toto čestné prohlášení se dokládá pouze v případě, že jsou
součástí projektu stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy.

Nepovinné přílohy ze strany MAS pro toto opatření:
Nepovinné přílohy nejsou požadovány.

