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Přílohy stanovené Pravidly (uvedeny v Pravidlech pro žadatele): 

 

1. V obecné části Pravidel (kap. 6, str. 31 je uvedena přesná specifikace příloh) 
 

• Pravomocné a platné stavební povolení /veřejná smlouva  (prostá kopie) – v případě, že projekt/část 

projektu podléhá řízení stavebního úřadu  

• Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace (lze předložit v listinné podobě) - – v případě, 

že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu 

• Půdorys stavby /půdorys dispozice technologie (pokud není součástí stavební dokumentace) – 

v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie - prostá kopie 

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace projektu, není-li součástí projektové dokumentace 

v odpovídajícím měřítku, patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název KÚ a měřítko mapy (netýká 

se mobilních strojů) 

• Formulář pro posouzení finančního zdraví (předkládá žadatel, jehož  projekt má způsobilé výdaje, ze 

kterých je stanovena dotace vyšší než 1 mil. Kč) 

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie podniků dle velikosti – viz příloha č. 5 Pravidel pro 

žadatele, jen 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 

• Znalecký posudek ne starší než 6 měsíců (pokud je nákup nemovitosti výdajem projektu) 

• Fotodokumentace aktuálního stavu (nedokládá se v případě mobilních strojů) 

 

2. Ve specifické části Pravidel 
 

pro Fichy 1 - Rozvoj a modernizace zemědělských podniků  
(str. 41 - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků) 

• Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává 

krajské/regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně 

příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude 

výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz. příloha č. 7  

Pravidel) – prostá kopie. 

• U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu 

záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího 

řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného 

úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - prostá kopie. 

 

pro Fichy 2 - Podpora podnikání na venkově 
(str. 55 - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) 
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• V případě, že se projekt týká činnosti R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel dokument prokazující, 

že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 

osob/rok; v dokumentaci musí být uveden i popis způsobu výpočtu návštěvnosti, pokud způsob 

nevyplývá z charakteru dokumentu 

• V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, 

pak Kartu majetku užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 

• V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního 

sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie. 

 

pro Fichi 3 - Využití společenského potenciálu lesů 
(str. 66 - Článek 25 Neproduktivní investice v lesích) 

• nejsou stanoveny  

 

Přílohy stanovené MAS – povinné: 

• Soulad se SCLLD MAS Boleslavsko 

• Čestné prohlášení ke stavebním pracím (pokud předmětem projektu jsou stavební práce) 

Vzory: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv  

 

Přílohy stanovené MAS - nepovinné:  
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení 

projektu.  

 

pro Fichi 1  

• Výpis z katastru nemovitostí (prostý výpis z náhledu do elektronické verze KN, ne starší než 30 dnů před 

podáním Žádosti o dotaci na MAS)  

• Fotodokumentace současného stavu  

• Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (EZP)  

• Právnické osoby - Výpis z OR  

• Fyzické osoby a členové statutárního orgánu žadatele - čestné prohlášení, že nebyla/nebyli 

v předchozích letech evidována/evidováni jako samostatně hospodařící rolník/rolníci (příloha č. 12)  

 

pro Fichi 2  

• Výpis z katastru nemovitostí (prostý výpis z náhledu do elektronické verze KN, ne starší než 30 dnů před 

podáním Žádosti o dotaci na MAS)  

• Fotodokumentace současného stavu  

• Písemné potvrzení vedení obce, kterým obec potvrdí přínos projektu pro obec 

 

pro Fichi 3  

• Kopie turistické mapy se zákresem napojení předmětu projektu 

• Dohoda o spolupráci / výsledek dotazníkového šetření 

 

 

Seznam příloh předkládaných při podpisu Dohody a při podání  Žádosti o platbu 

- viz Obecná pravidla kap. 6, str. 33 a Specifická pravidla pro jednotlivé fiche 

https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv

