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 Třanovice, 18. 3. 2010 
 Upozornění č. 1 k třetí výzvě 

 
1. Doplnění fichí 

 

Fiche 1 
Část 19. Další podmínky bod 7. 
V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel 
opatření/záměru, postupuje žadatel dle metodiky v příloze H tohoto opatření v samostatné příloze 9 pravidel 
IV.1.1. 
 

Fiche 2 
Část 27. Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci bod 10.  
V případě Žádosti o dotaci na investice do kulturního dědictví venkova doklad, že e jedná o kulturní dědictví, např. formou stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stanoviska/posudku příslušného 
pracoviště Národního památkového ústavu, výpisem z registru kulturních památek, rozhodnutím zastupitelstva 
obce, posudkem odborně způsobilé osoby – originál nebo úředně ověření kopie. 
Doložení tohoto dokladu vyplývá s dalších podmínek více viz část 19. Další podmínky bod 7. 
 

2. Zásadní změny oproti minulým výzvám 
 
- Žádosti vč. příloh se dokládá ve dvou vyhotoveních. 
- Pro obce a svazky obcí je DPH nezpůsobilým výdajem. 
- Osnova projektu je pro každou fichi jiná (viz Samostatná příloha č. 9 pravidel IV.1.1). 
- Aktuální čestná prohlášení (příloha č. 2 žádosti o dotaci) jsou ke stažení samostatně, v samostatné příloze 

č. 9 pravidel IV.1.1 jsou uvedeny neplatné vzory (změna vyplývá s dodatku č. 1 k samostatné příloze č. 9 pravidel IV.1.1) 
- Aktualizovaná a nová preferenční kritéria, povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci. 
 

3. Časté nedostatky a dotazy k žádostí o dotaci 
 
- V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, musí být doloženo pravomocné a platné stavební 

povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt 
realizovat. Doporučujeme konzultovat se stavebním úřadem. 

- Žadatel/příjemce dotace musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, 
které souvisejí s realizací projektu (více viz fiche část 19. Další podmínky). 

- V případě výběru projektu k podpoře je dotace žadateli/příjemci proplacena po realizaci projektu na základě žádosti o proplacení výdajů. 
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