
Žadatel:

Pořadové číslo žádosti:

Dotační titul:

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI Poznámka

Žádost byla podána ve lhůtě dle čl. XI odst. 1 Programu

Žádost není v rozporu s čl. X odst. 8 a 9 Programu

Splněno X

PŘÍPUSTNOST ŽADATELŮ A PROJEKTŮ Poznámka

Splněno X

Vyhověl

Odůvodnění (pokud nevyhověl):

Datum provedení kontroly:

Jméno a podpis kontrolující osoby:

Hodnoticí list formálních náležitostí a přijatelnosti
Podpora podnikání v Moravkoslezském kraji 2021

Splněno (Ano 
/ Ne)

Žádost byla podána prostřednictvím elektronického systému 
ePodatelna

Podepsaná žádost byla předložena způsobem dle čl. X odst. 5 nebo 
jedním ze způsobů (a - c) popsaných v odst. 6 Programu

Podepsaná žádost byla předložena ve lhůtě dle čl. XI odst. 1 nebo 
dle čl. XI odst. 2 Programu

K žádosti o dotaci jsou předloženy povinné přílohy dle oddílu I odst. 
7 nebo oddílu II odst. 8 nebo oddílu III odst. 8 zvláštní části 
Programu

Výsledek ověření dodržení formálních náležitostí podání 
žádosti (Splněno / Nesplněno – vyřazeno)

Splněno (Ano 
/ Ne)

Připravovaný projekt je v souladu s cíli a prioritami programu dle 
oddílu I, II či III odst. 1 zvláštní části Programu

Žadatelem je subjekt přijatelný z hlediska vymezení příjemců 
podpory dle oddílu I, II či III odst. 2 zvláštní části Programu

Připravovaný projekt bude realizován v územním obvodu dle článku 
VI Programu

Max. výše požadované dotace je v souladu s oddílem I nebo III odst. 
3 či oddílem II odst. 4 zvláštní části Programu
Podíl žadatele na celkových uznatelných nákladech je v souladu 
s oddílem I nebo III odst. 4 či oddílem II odst. 5 zvláštní části 
Programu
Poskytnutím dotace v požadované výši by nebyla překročena 
hranice podpory de minimis dle článku VII odst. 2 Programu

Projekt je realizován v období a v maximální délce stanovené dle 
oddílu I nebo III odst. 5 či oddílem II odst. 6 zvláštní části Programu

Projekt obsahuje pouze uznatelné náklady dle oddílu I odst. 6 nebo 
oddílu II či III odst. 7 zvláštní části Programu 

Výsledek ověření přípustnosti žadatelů a projektů (Splněno / 
Nesplněno – vyřazeno)

Výsledek kontroly formálních náležitostí a 
přijatelnosti (Vyhověl / Nevyhověl)


	Hodnoticí list

