Platnost od: 11.2.2008

Přílohy1 – Školicí střediska
Přílohy k registrační žádosti
•

Vyplněné finanční výkazy platné pro daný subjekt příjemce dotace (podnikatelské
subjekty, obecně prospěšné společnosti apod., viz. bod 3.1, Výzvy).

Přílohy k plné žádosti
•

•
•

•
•
•
•

Doklad o vlastnických nebo jiných právech k nemovitostem a pozemkům, případně
kupní smlouvu k nemovitostem a pozemkům nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní
k nemovitosti a pozemku, kde bude projekt realizován. Tato vlastnická práva jsou
prokazována výpisem z katastru nemovitostí (ne starším než 3 měsíce) a snímkem
z katastrální mapy.
V případě nájemní smlouvy k nemovitostem a pozemkům smlouvu na dobu určitou a to
minimálně na dobu, po kterou je příjemce podpory vázán podmínkou zachovat účel
vzdělávacího zařízení – 3 roky pro MSP, pro ostatní 5 let. Smlouva musí obsahovat
i ustanovení, že v případě změny majitele nemovitosti přecházejí práva a povinnosti
z ní vyplývající na nového majitele.
Projektový záměr dle předepsané struktury (součástí je Plán školicích aktivit na období
1 roku a výhled na následující dva roky).
Projektová, výkresová dokumentace stavby, ze které je zřejmý vzhled stavby, vnitřní
řezy stavbou, jednotlivé plochy, účel jednotlivých prostor stavby, spolu s technickou
zprávou definující charakter stavby. Pro posouzení projektu je ideální dodat tedy např.
projekt pro stavební povolení (dodává se v písemné podobě viz. Záměr projektu
Varianta I. a II.).
Dokladování
zdrojů
financování nákladů na realizaci projektu z vlastních
nebo z ostatních (např. bankovní příslib).
Finanční realizovatelnost projektu (FRP).
V případě stavby doklad o souladu s územním plánem obce nebo vydané územní
rozhodnutí.
Stanovisko o souladu s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM), jestliže existuje.

Přílohy k Podmínkám
Ze strany příjemce dotace
• Oprávnění k podnikání na území České republiky odpovídající předloženému projektu a
cílovým skupinám dle programu (výpis z obchodního rejstříku, výpis z evidence
živnostenského úřadu nebo oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů ne starší 3
měsíců).
• Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k nemovitosti, v níž je projekt realizován (ne
starší 90 dnů).
Ze strany poskytovatele dotace
• Pravidla pro publicitu (přikládá CzechInvest).
Jedná se o informativní seznam nejdůležitějších příloh. V průběhu realizace či hodnocení projektu
může poskytovatel dotace, CzechInvest apod., požádat o další přílohy, které projekt či osobu žadatele
blíže objasňují, specifikují.
1

1/2
INVESTICE

DO

VAŠÍ

BUDOUCNOSTI

Platnost od: 11.2.2008

•
•
•

Pravidla pro výběr dodavatelů (přikládá CzechInvest).
Pravidla způsobilosti výdajů (přikládá CzechInvest).
Pravidla etapizace projektu (přikládá CzechInvest).

Přílohy k žádostem o platbu
•

•
•
•

V případě způsobilých výdajů jako např. nákup stavby, nákup pozemku, práva
duševního vlastnictví (u tohoto způsobilého výdaje se jedná o nákupy jednotlivých
položek v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč) je přílohou ŽOP znalecký posudek
vypracovaný autorizovanou osobou způsobilou k vypracování takového posudku.
Kolaudační rozhodnutí nejpozději k poslední platbě.
V případě staveb nejpozději k první platbě stavební povolení či souhlas stavebního
úřadu se stavbou.
Kopie smlouvy o pojištění stavby, majetku, podpořeného dotací (k poslední žádosti o
platbu).
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