
 

 

Údaje potřebné pro posouzení projektu k podání žádosti o dotaci 

 

Vážení žadatelé,  

aktuální formulář žádosti o dotaci určený pro příjem v 6. výzvě bude k dispozici počátkem 

července 2012. Z toho důvodu jsme pro Vás připravili následující body, které si již můžete 

v předstihu vyplnit a předat k posouzení do kanceláře Místní akční skupiny ORLICKO. 

 

1) Název projektu: 

 

2) Rozpočet projektu: rozpočet musí být dostatečně podrobný, aby bylo možné posoudit                            

                                        ekonomickou efektivitu investice. 

 

Celkové výdaje projektu: 

Způsobilé výdaje celkem: 

- napište názvy pořizovaných položek, popř. počet (ks) a výši výdajů pro dané položky. 

Jednotlivé položky rozepište také u stavebních prací. 

 

Nezpůsobilé výdaje celkem: 

- napište názvy nezpůsobilých výdajů a jejich výši (např. DPH 20% ve výši …..Kč). 

Do částky nezpůsobilých výdajů se zahrnují i výdaje přesahující maximální povolenou výši způsobilých 

výdajů na projekt. 

Výpočet výdajů v případě využití části objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro 

jiné účely než jsou cíle a účel Fiche: dle přílohy č. 5 Metodiky pro tvorbu Fichí, která je součástí těchto 

informací. 

 

3) Popis projektu  

Popište projekt detailně, ale zároveň stručně, výstižně a srozumitelně. 

 

 

 

 



4) Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu 

 Popište současnou situaci před realizací projektu. Uveďte důvody a potřebnost realizace projektu 

k vyřešení příslušného problému. 

 

5) Konkrétní aktivity a technické řešení projektu 

Popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako celkové výdaje projektu. Uveďte přesnou 

kvantifikaci: počet kusů, m2 plochy, běžné metry atd. 

Věcně popište technické řešení projektu včetně souvisejících činností a pořizované technologie. 

 

6) Výsledky projektu  

Popište výsledky projektu: 

- stručně a jasně shrňte výsledky projektu, konkrétně kvantifikujte: počet kusů, m2 plochy, běžné     

  metry atd. (Např. pořízení 2 ks dveří, vymalování 20 m2, položení 50 m2 krytiny…) 

- k jakým účelům bude předmět dotace využíván (po celou dobu vázanosti projektu na účel, tj. 5 let   

  od podání Žádosti o proplacení).  

 

7) Plánovaný harmonogram projektu 

Výběrové řízení: uveďte období, kdy předpokládáte realizaci výběrového řízení. 

Realizace projektu: uveďte období, kdy předpokládáte realizaci projektu. 

 

8) Místo realizace projektu 

- Pokud budete pořizovat stabilní technologii nebo stavební práce, uveďte místo realizace projektu     

  (obec, parcelní číslo pozemku, číslo popisné budovy). 

- Pokud budete pořizovat mobilní technologii, napište místo uložení (obec, parcelní číslo pozemku,  

  číslo popisné budovy ) a místo užívání (v areálu TJ Sokol v obci…, v katastru/katastrech  

  obce/obcí).  

 

 

Připravené informace k projektu přineste prosím k posouzení do kanceláře MAS nebo zašlete  

na e-mail: kulhava@mas.orlicko.cz nebo bednar@mas.orlicko.cz 

 

Příjem kompletně sepsaných Žádostí o dotaci včetně předepsaných příloh bude probíhat v kanceláři 

MAS v období: 30. 08. – 06. 09. 2012. 
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Příloha 5 

Metodika stanovení způsobilých výdajů  v případě využití části 

objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu,  pro jiné účely 

než jsou cíle a účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/ 

podopatření 

 

V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a 

účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/podopatření, je nutné toto uvést v 

elektronické Žádosti o dotaci. Způsobilé výdaje se určí následujícím způsobem: 

Náklady na stavební práce, materiál, technologie, vybavení atd., které slouží pouze jiným 

potřebám než účelu a cílům příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření / podopatření 

nelze podpořit – nezpůsobilé výdaje 

Pokud výdaje projektu (týká se i dílčích konstrukčních částí stavby) na stavební práce, 

materiál, technologie budov, společně slouží jak pro účely projektu, tak i pro jiné využití, pak 

se tyto výdaje nazývají společné výdaje. Mezi společné výdaje lze zařadit zejména výdaje na 

technická zařízení staveb, technickou infrastrukturu, příjezdové komunikace a střešní 

konstrukce. Při výskytu společných výdajů lze postupovat dvěma způsoby: 

A) Veškeré společné výdaje se zahrnou do nezpůsobilých výdajů 

B) Použije se vzorec: 

kdezy
xv

v
,  

v je podlahová plocha objektu/kapacita vybavení, která slouží k realizaci cíle a účelu 

příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření / podopatření 

x je podlahová plocha objektu/kapacita vybavení, která slouží k jiným účelům  

y jsou náklady na společné výdaje, vyjma použitého zařízení a DPH, na které nelze 

poskytnout dotaci 

z jsou způsobilé výdaje ze společných výdajů 

 

Pozn. společné prostory (vnitřní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují. 

Pozn. SZIF je oprávněn si od příjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční 

výše hodnoty y. 

Pozn. plochy v a x žadatel barevně vyznačí v povinné příloze Projektová dokumentace 

předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení nebo v povinné příloze 

Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie. 

 


