
 

Povinné přílohy žádosti pro projekty s vedoucím partnerem (typ A) předkládané u českého Správce Fondu mikroprojektů ER TS- ŚC 

 Název přílohy-samostatného dokumentu Týká se Podpis statutárního 
zástupce 

Jazyk Vzor v příloze Směrnice pro žadatele 
(č.) 

1. Podrobný rozpočet projektu za všechny 
české i polské partnery 

Český Vedoucí 
partner (VP) 
Polský partner 

ne Dvojjazyčně -
čeština i polština 

4 

2. Dohoda o spolupráci na projektu Český VP 
Polský partner 

ano - český, polský  čeština 6 

3. Dohoda o spolupráci na projektu Český VP 
Polský partner 

ano - český, polský polština 6 
Pozn. totožný jako v českém jazyce 

4. Doklad o vhodnosti partnerů Český VP ne čeština Podle organizace 

5. Doklad o vhodnosti partnerů Polský partner ne polština Podle organizace 

6. Doklad jednatelského oprávnění Český VP ne čeština Podle organizace 

7. Doklad jednatelského oprávnění Polský partner ne polština Podle organizace 

8. Čestné prohlášení českého Vedoucího 
partnera 

Český VP ano -český  čeština 10 

9. Prohlášení polského partnera Polský partner ano -polský polština 11 

10. Doklady prokazující splnění kritérií 
přeshraniční spolupráce 

Český VP 
Polský partner 

ne podle místa konání individuálně 

 Další přílohy, pokud jsou relevantní pro projekt a žadatele    

 Prohlášení o právu hospodaření 
s nemovitostí pro účely realizace projektu 

Polský partner ano -polský polština 12 

 Závazek žadatele zajistit praktickou 
využitelnost studie, strategie, plánu, apod. 

Dotčený partner ne Dvojjazyčně-čeština 
i polština 

15 
 

 Prohlášení o nepředložení projektu do FMP 
Euroregionu Beskydy  

Český VP ano -český čeština 16 

 Technický popis investice Polský partner ne polština 17 

 Tabulka pro projekty vytvářející jiné příjmy  Český VP ne čeština 26 

 Tabulka pro projekty vytvářející jiné příjmy Polský partner ne polština  26 

 Specifické přílohy pro projekty obsahující 
stavební práce  

Dotčený partner ne jazyk dotčeného  
partnera 

individuálně -viz kap. 3.5.5 , oddíl A.2. 
ve Směrnici pro žadatele 

 

Pozn. Pokud bude v jednom projektu dva a více partnerů ze stejného státu, všichni partneři ze stejného státu předkládají stejné povinné přílohy.  


