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Povinné přílohy předkládané spolu s Žádostí o dotaci 

 

Fiche č. 6 – Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby 

Č. Příloha Forma Kontrola 

Povinné přílohy 

1. Žádost o dotaci  

v elektronické 
podobě na 
datovém nosiči CD  

 

2. 
Osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách 
oprávněným jednat jménem žadatele 

prostá kopie 
Souhlasí s názvem žadatele uvedeným v 
Žádosti 

Není starší než 3 měsíce 

3. 

Stanovisko stavebního úřadu (samostatná metodika) 

Pravomocné a platné stavební povolení nebo prostá kopie 

Souhlasí s identifikací projektu 

Pravomocné a platné 

Vydáno příslušným stavebním úřadem 

Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo prostá kopie 

Souhlasí s identifikací projektu 

Vydáno příslušným stavebním úřadem 

stavebním úřadem potvrzený formulář 
ohlášení  

  

M • A • S 



Stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace k ohlášení 

čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 
40 dní a stavební úřad se nevyjádřil nebo 

prostá kopie 

Souhlasí s identifikací projektu 

Vydáno příslušným stavebním úřadem 

stavebním úřadem potvrzený formulář 
ohlášení  

Stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace k ohlášení 

Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt 
realizovat nebo 

prostá kopie 

Souhlasí s identifikací projektu 

Pravomocné a platné 

Vydáno příslušným stavebním úřadem 

stanovisko stavebního úřadu, že není nutno realizovat žádné 
opatření v případě stavebních prací 

Prostá kopie 

Souhlasí s názvem žadatele uvedeným 
v Žádosti 

Vydáno příslušným stavebním úřadem 

Stavebním úřadem potvrzený popis projektu – 
pouze v případě stavebních prací a terénních 
úprav 

4. 

Dokumentace projektu 

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 
nebo 

prostá kopie 

Souhlasí s identifikací projektu 

Ověřená stavebním úřadem 

V případě ohlášení stavby, stavebním úřadem ověřená 
projektová dokumentace připojená k ohlášení stavby nebo 

Prostá kopie 
Souhlasí s identifikací projektu 

Ověřena stavebním úřadem (bez námitek) 

Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie 
v odpovídajícím měřítku (pokud není dokládána jiná 
dokumentace) – pouze v případě, kdy předmětem dotace je 

Prostá kopie 

Souhlasí s identifikací projektu 

Je uveden rozměr stavby 

Je uvedeno katastrální území 



rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení 
stabilní technologie 

5. 

Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu 
v odpovídajícím měřítku, ze které boudou patrná čísla 
pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy 
 
Je-li předmětem projektu pořízení mobilní technologie, nebo 
vybavení, stačí, pokud bude uvedeno, kde bude předmět 
projektu standardně uskladněn 

Prostá kopie 

Souhlasí s identifikací projektu 

Vyznačena realizace projektu  

Jsou patrná čísla pozemků 

Jsou patrné hranice pozemků 

Uvedeno měřítko mapy 

6. 

Doklad o přírůstku/úbytku počtu obyvatel v místě realizace 
projektu, potvrzený ČSÚ, dle závazného vzoru na stránkách 
MAS ORLICKO 

Originál 
Souhlasí s identifikací projektu 

Vydáno Českým statistickým úřadem 

 
7. 

Doklady o prokázání vlastnických/ nájemních vztahů (samostatná metodika) 

1) Je-li žadatel vlastníkem pozemku nebo objektu,  
kde bude projekt realizován: 
- výpis z LV Katastru nemovitostí 

 
kopie 
 
 

Číslo pozemku uvedeného v LV souhlasí 
s číslem pozemku vyznačeným v příloze 
katastrální mapy 

2) Je-li žadatel spoluvlastníkem pozemku nebo objektu, kde 
bude projekt realizován: 
- výpis z LV Katastru nemovitostí 
- písemný souhlas ostatních spoluvlastníků s realizací 
  projektu 

Kopie 
 

Číslo pozemku uvedeného v LV souhlasí 
s číslem pozemku vyznačeným v příloze 
katastrální mapy 

3) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo objektu, kde 
bude projekt realizován: 
- nájemní smlouva na dobu nejméně pět let od data podání 
  Žádosti o proplacení nebo smlouvu s výpovědní lhůtou 
  nejméně 5 let od data podání Žádosti o proplacení 
- písemný souhlas vlastníka s realizací projektu na jeho  
  pozemku/objektu 

kopie 
Číslo pozemku uvedeného v LV souhlasí 
s číslem pozemku vyznačeným v příloze 
katastrální mapy 



- výpis z LV Katastru nemovitostí vlastníka pozemku nebo    
  objektu, kde bude projekt realizován 

8. 
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých a 
středních podniků včetně příslušných příloh prohlášení 

Prostá kopie 
Souhlasí s identifikací projektu 

Dle závazného vzoru 

9. 

V případě žadatele právnické osoby, která je řízena mladým 
zemědělcem, je nutné u obchodních společností typu akciová 
společnost nebo družstvo doložit podíl na základním jmění, 
který bude více než 50%  

Prostá kopie 
Souhlasí s názvem žadatele uvedeným v 
Žádosti 

10. 
Čestné prohlášení, že žadatel podniká minimálně 2 roky 
v zemědělství 

Originál 

Souhlasí s názvem žadatele uvedeným v 
Žádosti 

Dle závazného vzoru 

Je podepsáno žadatelem osobně (u PO 
prostřednictvím statutárního orgánu); je 
možné, aby pověřená osoba přinesla 
k zaregistrování ČP podepsané oprávněnou 
osobou s úředně ověřeným podpisem 

Nepovinné přílohy 

11. Certifikát známky Orlické hory – originální produkt Originál 
Dobrovolná příloha, pokud žadatel žádá o 
bodové zvýhodnění 

12. Partnerská smlouva Originál 
Dobrovolná příloha, pokud žadatel žádá o 
bodové zvýhodnění 

13. Stanovisko obce k realizaci projektu Originál 
Dobrovolná příloha, pokud žadatel žádá o 
bodové zvýhodnění 

14. Popis zapojení žadatele do přípravy SPL Originál 
Dobrovolná příloha, pokud žadatel žádá o 
bodové zvýhodnění 



Přílohu ověří pracovník MAS 

15. 

Doklad o víceodvětvovém navrhování a provádění projektu 
založeném na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých 
odvětví místního hospodářství 

Originál 
Dobrovolná příloha, pokud žadatel žádá o 
bodové zvýhodnění 

16. Další přílohy   

 
 
 


