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 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 
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E
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OREGION  PRADZIA
D
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Název projektu / nazwa projektu: .............. 
 

Evidenční číslo projektu / numer ewidencyjny projektu: ..................... 
 

KONTROLA PŘIJATELNOSTI / 
KONTROLA KWALIFIKOWALNOŚCI 

Č./Nr Kritéria / Kryteria ano/tak ne/nie 
1. Projekt svým zaměřením naplňuje cíl prioritní osy, do které je předkládán. /  

Ukierunkowanie projektu odpowiada celowi osi priorytetowej w ramach której 
jest składany. 

  

2. Žadatel se vhodným žadatele Programu a má minimálně 1 partnera na druhé straně hranice. /  
Wnioskodawca jest kwalifikowalnym wnioskodawcą Programu i ma co najmniej 
jednego partnera po drugiej stronie granicy.  

  

3. Projekt splňuje požadavky pro alespoň 2 ze 4 kritérií uvedených v čl. 19 Nařízení o ERDF. /  
Projekt spełnia wymogi dla co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów 
wymienionych w art. 19 Rozporządzenia w sprawie EFRR. 

  

5. Projekt bude realizován (nebo mít dopad) v podporovaném území. / 
Projekt będzie realizowany (bądź jego oddziaływanie będzie) w obszarze 
wsparcia. 

  

6. Na projektu se nepodílí prostředky z jiného programu financovaného z EU. Na výdaje refundované z ERDF a 

státního rozpočtu ČR nebyl přiznán žádný jiný finančních příspěvek z národních veřejných zdrojů. /  
Projekt jest finansowany bez udziału środków z innego programu UE i bez 
dofinansowania z narodowych publicznych źródeł finansowania. 

  

7. Projekt nemá negativní vliv na ŽP. /  
Projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 

  
8. Projekt nemá negativní dopad na rovnost žen a mužů a na zamezení jakékoliv diskriminace. /  

Projekt respektuje równe szanse kobiet/mężczyzn oraz zapobiega jakiejkolwiek 
dyskryminacji. 

  

9. Projekt se nezaměřuje na ziskové aktivity. / 
Projekt jest ukierunkowany na przedsięwzięcia niedochodowe i nie narusza 
zasad uczciwej konkurencji. 

  

10. Žadatel i ostatní partneři z ČR nemají žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti. /  
Wnioskodawca oraz pozostali Partnerzy krajowi nie mają żadnych zaległych 
zobowiązań wobec organów administracji publicznej. 

  

11. Výše podpory z ERDF u jednotlivých partnerů nepřekračuje 85% způsobilých výdajů projektu. /  
Wartość dofinansowania z EFRR w przypadku poszczególnych partnerów 
wynosi max. 85% a wartość współfinansowania z BP w przypadku 
poszczególnych partnerów wynosi max. 10% jego wydatków kwalifikowalnych 
w projekcie. 

  

12. Výše podpory z ERDF za celý projekt nepřesahuje hranici stanovenou pro Fond mikroprojektů. /  
Wartość dofinansowania z EFRR oraz BP dla całego projektu mieści się w 
granicach określonych dla Funduszu Mikroprojektów. 

  

13. Výdaje projektu uvedené v žádosti neodporují pravidlům způsobilosti. /  
Wydatki projektu wymienione we wniosku są zgodne z zasadami 
kwalifikowalności. 

  

14. Příjmy vyplývající z projektu byly zohledněny nebo se v projektu nevyskytují. /  
Przychody wynikające z projektu zostały uwzględnione bądź nie występują. 

  
15. Projektové indikátory a jejich kvantifikace odpovídají plánovaným aktivitám projektu. /  

Wskaźniki projektu i ich wartości odpowiadają planowanym działaniom 
i wydatkom projektu. 
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Komentarz kontrolujących 
 
 
 
 

 
 

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

Místo a datum / 
Miejsce i data 

Podpis / Podpis 
 

   

   

 


