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Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Název projektu / Nazwa projektu:
Žadatel projektu / Wnioskodawca projektu:
Identifikační číslo projektu / Numer identyfikacyjny projektu:

CHECK LIST KONTROLY PŘIJATELNOSTI / WYKAZ KONTROLI KWALIFIKOWALNOŚCI
č./nr

Kritéria / Kryteria

ANO/TAK

NE/NIE

Kritéria společná pro všechny prioritní osy / Kryteria wspólne dla wszystkich osi priorytetowych
1.

neodporuje příslušné legislativě (národní, EU) /
Mikroprojekt nie jest w sprzeczności z właściwymi przepisami
prawa (krajowymi, UE)
Mikroprojekt

Na mikroprojektu se nepodílí prostředky z jiného programu financovaného
z EU. Na výdaje refundované z ERDF a státního rozpočtu ČR a PR nebyl
přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů / Na

2.

3.

4.

5.

6.

mikroprojekt nie przyznano środków z innego programu
finansowanego z UE. Na wydatki refundowane ze środków EFRR i
budżetu państwa RCz i RP nie przyznano żadnego innego
dofinansowania z narodowych publicznych źródeł finansowania

Místo realizace aktivit mikroprojektu je v souladu s programovou
dokumentaci a se zněním článku 20 Nařízení (EU) č. 1299/2013 / Miejsce

realizacji działań mikroprojektu jest zgodne z dokumentacją
programową oraz art. 20 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013
Mikroprojekt nemá negativní vliv na životní prostředí / Mikroprojekt nie

ma negatywnego wpływu na środowisko

Mikroprojekt respektuje rovnost mužů a žen a neobsahuje jakékoli prvky
diskriminace / Mikroprojekt respektuje równe szanse kobiet/

mężczyzn oraz nie zawiera elementów jakiejkolwiek dyskryminacji

Partner i ostatní partneři nemají žádné závazky vůči orgánům veřejné
správy po lhůtě splatnosti / Wnioskodawca oraz pozostali Partnerzy

nie mają żadnych zaległych
administracji publicznej

zobowiązań

wobec

organów

Výše podpory z ERDF u jednotlivých partnerů nepřekračuje 85%
způsobilých výdajů mikroprojektu /

7.

8.

Wartość dofinansowania z EFRR w przypadku poszczególnych
partnerów wynosi max. 85% a wartość współfinansowania, a z BP w
przypadku poszczególnych partnerów wynosi max. 5% jego
wydatków kwalifikowalnych w mikroprojekcie
Výše podpory z ERDF u jednotlivých partnerů činí minimálně v PO 2 a PO 4
– 2.000 EUR
Maximální výše dotace z ERDF v PO č. 2 u mikroprojektu typu B a C činí
30.000 EUR – celkové výdaje mikroprojektu mohou činit 60.000 EUR
Maximální výše dotace z ERDF v PO č. 2 u mikroprojektu typu A činí 60.000
EUR (maximálně 30.000 EUR na národní část) – celkové výdaje
mikroprojektu mohou činit 120.000 EUR
Maximální výše dotace z ERDF v PO č. 4 u mikroprojektu typu B a C činí
20.000 EUR – celkové výdaje mikroprojektu mohou činit 40.000 EUR
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Maximální výše dotace z ERDF v PO č. 4 u mikroprojektu typu A činí 40.000
EUR (maximálně 20.000 EUR na národní část) - celkové výdaje
mikroprojektu mohou činit 80.000 EUR /
Wartość dofinansowania z EFRR w przypadku poszczególnych partnerów
wynosi minimalnie dla OP 2 i OP 4 – 2.000 EUR
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR dla OP 2 na mikroprojekt typu
B i C wynosi 30.000 EUR – całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć
60.000 EUR
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR dla OP 2 na mikroprojekt typu
A wynosi 60.000 EUR (maksymalnie 30.000 EUR na część narodową) –
całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć 120.000 EUR
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR dla OP 4 na mikroprojekt typu
B i C wynosi 20.000 EUR – całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć
40.000 EUR
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR dla OP 4 typu A na
mikroprojekt wynosi 40.000 EUR (maksymalnie 20.000 EUR na część
narodową) – całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć 80.000 EUR
Výdaje mikroprojektu uvedené v žádosti neodporují pravidlům způsobilosti
programu / Wydatki mikroprojektu wymienione we wniosku są

9.

zgodne z zasadami kwalifikowalności Programu

10.

11.

12.

13.

Příjmy vyplývající z projektu byly zohledněny nebo se v projektu nevyskytují

/ Przychody wynikające z mikroprojektu zostały uwzględnione, bądź
nie występują
Mikroprojekt zvolil správný programový indikátor výstupu, k jehož
dosažení směřuje většina aktivit a rozpočtu mikroprojektu / W ramach

mikroprojektu został wybrany poprawny programowy wskaźnik
produktu, na osiągnięcie którego jest ukierunkowana większość
działań i budżetu mikroprojektu

Je zajištěna udržitelnost mikroprojektu shodně s článkem 71 Nařízení
1303/2013 / Zapewniona jest trwałość mikroprojektu zgodnie z art.

71 Rozporządzenia 1303/2013

Obě jazykové verze nejsou z hlediska obsahu v rozporu / Obie wersje

językowe wniosku w zakresie zawartości treści merytorycznej nie są
rozbieżne

Kritéria přijatelnosti specifická pro PO 2 / Specyficzne kryteria kwalifikowalności dla OP 2

14.

15.

U mikroprojektů studií, strategií, plánů a podobných koncepčních
materiálů a řešení existuje jasný doklad či podložený předpoklad o jejich
reálném uplatnění v udržitelném rozvoji společného území / W

mikroprojektach opracowań studyjnych, strategii, planów i
podobnych materiałów koncepcyjnych i rozwiązań istnieje
jednoznaczny dowód lub uzasadnione założenie ich faktycznego
wykorzystania w zrównoważonym rozwoju wspólnego obszaru

Mikrorojekt musí obsahovat výdaje na neinvestiční (tzv. měkké) aktivity ve
výši min. 3% celkových způsobilých výdajů / Mikroprojekt zawiera

działania nieiwestycyjne (tzw. miękkie) w wysokości min. 3%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Kritéria přijatelnosti specifická pro PO 4 / Specyficzne kryteria kwalifikowalności dla OP 4
16.

U mikroprojektů studií, strategií, plánů a podobných koncepčních
materiálů a řešení existuje jasný doklad či podložený předpoklad o jejich
reálném uplatnění v udržitelném rozvoji společného území / W
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mikroprojektach opracowań studyjnych, strategii, planów i
podobnych materiałów koncepcyjnych i rozwiązań istnieje
jednoznaczny dowód lub uzasadnione założenie ich faktycznego
wykorzystania w zrównoważonym rozwoju wspólnego obszaru

17.

U mikroprojektů realizujících investiční opatření jsou splněny následující
podmínky:
a) jsou bezprostředně spojené s aktivitami, jež jsou předmětem projektu
b) jsou jednoznačně nezbytné pro dosažení cílů projektu
c) jsou realizované investiční aktivity doprovodné k jiným neinvestičním
záměrům a nezbytné k realizaci cílů mikroprojektu ve vyši max. 50 %
celkových způsobilých výdajů mikroprojektu /

W mikroprojektach, w których są realizowane działania
inwestycyjne są spełnione następujące warunki:
a) inwestycje są bezpośrednio związane z działaniami, które są
przedmiotem projektu
b) inwestycje są bezwględnie konieczne, aby osiągnąć cele projektu
c) inwestycje stanowią max. 50% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych

Komentář/ Komentarz:

Kontrolu provedl (jméno, příjmení, funkce) /
Kontrolę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)

Místo a datum / Miejsce i
data

Podpis / Podpis

