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Česká republika –  
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Evropská unie  
Evropský fond  
pro regionální rozvoj 

Závěrečná kontrola žádosti      2. verze ze dne 25.08.2017 

 

ZÁVĚREČNÁ KONTROLA ŽÁDOSTI 

Název projektu:  

Číslo projektu:  

Místo zpracovávající žádost:  

Zpracovatel:  

 

Č. Otázka Ano Ne Není 
relevantní Komentář 

1. 
Obdržel projekt minimálně 
70 bodů v rámci Hodnocení 
projektu? 

    

2. 

Je český / bavorský rozpočet 
projektu kompletní a srozumitelný 
a nevykazuje rozpory z pohledu 
principu hospodárnosti, účelnosti 
a efektivnosti? 

    

3. 

Jsou výdaje české / bavorské 
části projektu v souladu 
s evropskými, společnými 
a národními pravidly pro 
způsobilost výdajů? 

    

4. Je zajištěno spolufinancování 
české / bavorské části projektu?     

5. Byla ukončena kontrola veřejné 
podpory?     

6. 

Byl nahrán scan podepsaného 
checklistu pro Kontrolu veřejné 
podpory za každého partnera na 
příslušné straně hranice do 
systému eMS? 

    

7.a) Projekt1 není relevantní z pohledu 
veřejné podpory.      

7.b) 

Pokud je projekt relevantní 
z pohledu veřejné podpory, bude 
aplikováno nařízení na podporu 
de minimis? 
Pokud ano, uveďte prosím v poli 
pro komentář, kterého/kterých 
partnera/ů2 se to týká. 

    

                           
1 Pokud se na bavorské / české straně podílí více partnerů a minimálně u jednoho z těchto partnerů byla ukončena 
Kontrola veřejné podpory s výsledkem "relevantní z pohledu veřejné podpory", pak je tuto otázku nutné zodpovědět "Ne". 
2 Je dostačující, když uvedete krátký název partnera (např.: "PP2"). 
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Č. Otázka Ano Ne Není 
relevantní Komentář 

7.c) 

Pokud je projekt relevantní 
z pohledu veřejné podpory, bude 
aplikováno Obecné nařízení 
o  blokových výjimkách? 
Pokud ano, uveďte prosím v poli 
pro komentář, kterého/kterých 
partnera/ů3 se to týká. 

    

8. Splňuje projekt další národní 
podmínky pro poskytnutí dotace?     

9. 
Pouze na bavorské straně: 
Je bavorská část projektu 
realizovatelná? 

    

10. 

Pouze na bavorské straně: 
Jsou plánované aktivity bavorské 
části projektu vhodné k dosažení 
cílů projektu? 

    

11. 

Pouze na bavorské straně: 
Jsou zajištěny vlastní prostředky 
bavorského partnera a jsou 
přiměřené? 

    

12. 
Pouze na bavorské straně: 
Bude mít celkový projekt pozitvní 
dopad na bavorské příhraničí? 

    

13. 

Pouze na bavorské straně: 
Bylo Hodnocení vlivů na životní 
prostředí uzavřeno s výsledkem 
neutrální / pozitivní / velmi 
pozitivní? 

    

14. 

Pouze na bavorské straně: 
Byl nahrán scan podepsaného 
checklistu pro Hodnocení vlivů na 
životní prostředí do systému eMS? 

    

15. 

Pouze na bavorské straně: 
Splňuje bavorská část projektu 
podmínky pro poskytnutí dotace 
z Programu Cíl EÚS? 

    

16. Splnil projekt požadavky 
Závěrečné kontroly žádosti?     

 

17. Datum kontroly:  

 

 

                           
3 Je dostačující, když uvedete krátký název partnera (např.: "PP2"). 
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