Podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016
(podle čl. 7.3 Zásad podprogramu)
Po obdržení Registrace akce je účastník podprogramu povinen dodat následující doklady:
Všechny níže uvedené doklady musí být též vloženy v elektronické podobě jako další přílohy do žádosti na adrese:
http://www3.mmr.cz/zad

1. Prohlášení účastníka podprogramu (viz příloha č. 1 Zásad podprogramu).
2. Smlouva o dílo uzavřená na realizaci akce (příp. na TDI) mezi obcí a dodavatelem (včetně
všech příloh a rozpočtu), která byla podepsána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nebo potvrzená objednávka v podobě
originálu nebo ověřené kopie.
Pouze pro DT č. 1, 2 a 4:
Bude-li povinná spoluúčast účastníka podprogramu na krytí nákladů realizace akce tvořena vlastní dodávkou
materiálů a dobrovolnou prací občanů obce (podle bodu 3.10 zásad podprogramu), lze namísto smlouvy o dílo
předložit ocenění hodnoty prací zabezpečených dobrovolně občany provedené autorizovaným technikem
(inženýrem) nebo soudním znalcem nebo doklad o nákupu materiálu.

Náklady na úhradu projektové dokumentace, inženýrských činností a na odměny manažerům
nemohou být zahrnuty mezi uznatelné náklady.
3. Zjednodušený formulář EDS-ISPROFIN (viz příloha č. 3 Zásad podprogramu) vyplněný podle
skutečnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo, resp. potvrzené objednávky (příp. z údajů
uvedených v ocenění hodnoty prací zabezpečených dobrovolně občany provedeném
autorizovaným technikem/inženýrem/soudním znalcem nebo v dokladu o nákupu materiálu).
Údaje vyplněné ve formuláři EDS-ISPROFIN (termíny, parametry, cena) musí být v souladu
s předloženými doklady (podle bodu 2).

V případě, že akce byla již účastníkem podprogramu proplacena:
- žádost (volnou formou) o převod dotace na účet obce (uvést číslo účtu žadatele u ČNB),
- kopie potvrzené faktury (text na faktuře: Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury)
včetně příloh (soupis provedených prací),
- doklad o úhradě z vlastních zdrojů (výpis z účtu).
Všechny doklady jsou předkládány v podobě originálu nebo ověřené kopie.

