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Přílohy označené písmenem a) jsou povinné pro ČR žadatele a přílohy označené písmenem b) jsou povinné pro SR žadatelé. Přílohy bez písmene jsou povinné 
pro žadatelé z obou stran hranice. 
 
Žadatelé v ČR, kteří v rámci jedné výzvy překládají dva či více projektů, předloží povinné přílohy s náležitostí originálu pouze v jedné z předkládaných žádostí. 
Ve zbývajících projektech doloží pouze běžné kopie povinných příloh a odkáží se na název projektu, ve kterém je originál příloh k ověření. 
 
Žadatelé v ČR, kteří v rámci FMP již překládali projekt, předloží příslušnou povinnou přílohu s náležitostí kopie s tím, že současně doloží čestné prohlášení. 
V čestném prohlášení uvedenou název projektu a výzvy, ve kterém je originál příslušné přílohy k ověření a v čestném prohlášení potvrdí, že přílohy jsou platné 
a oproti doposud dodanému originálu neproběhla žádná změna či aktualizace. 
 
Žadatelé v SR dokládají povinné přílohy, které je schopen Správce ověřit v rámci veřejného registru pouze v běžné kopii.  
 
Pokud má žadatel k dispozici již konkrétní doklad či potvrzení k dané příloze již před podáním žádosti o NFP, doloží jej současně se žádostí o NFP a nemusí jej 
již dokládat až před Oznámením a podpisem Smlouvy, pokud to připouští příloha č. II.7 PpŽaKU. 
 
Tam, kde je v textu uvedeno originál, rozumí se originál nebo úředně ověřená kopie originálu. 
 

1. Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt při předložení žádosti 

Poř. č. Povinné přílohy Popis 

1 

Podrobný rozpočet malého 
projektu 
 
1x ORIGINÁL 

Elektronická verze je uložena jako druhý list elektronické verze formuláře žádosti o NFP. 

Podrobný rozpočet malého projektu předložený na formuláři předepsaném pro žádost o NFP a podepsaný 
(vč. razítka je-li relevantní) žadatelem i partnerem je rozčleněn do 6 rozpočtových kapitol. Jednotlivé položky 
rozpočtu je nutno specifikovat co nejjednoznačněji, v případě potřeby většího detailu využít pro popis 
kapitolu žádosti 4.7 Technické zajištění malého projektu. 
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2a) 

Identifikace žadatele/partnera 
(čeští žadatelé/partneři)  
 
1x ORIGINÁL ŽADATELÉ ČR  
1X ORIGINÁL SLOVENŠTÍ 
PARTNEŘI 
 
 

Doklad o vzniku a právní formě žadatele/projektových partnerů z ČR 
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiného relevantního rejstříku, zakladatelská listina nebo zřizovací listina 
organizace (případně statut v případě, že není povinností mít zakladatelskou nebo zřizovací listinu), zápis 
z jednání zastupitelstva, rozhodnutí zřizovatele, stanovy, resp. jiné relevantní doklady prokazující vznik a 
právní formu organizace. 

Doklad se nevyžaduje u následujících organizací: stát a organizační složka státu; obec; městská část územně 
členěného statutárního města; kraj; veřejná nebo státní vysoká škola, Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace; veřejnoprávní instituce (ČT, ČRo, ČTK). 

Doklad se vyžaduje u všech ostatních typů subjektů vyjmenovaných v příloze č. 1 PpŽaKU. 

2b) 

Identifikace žadatele/partnera 
(slovenští žadatelé/partneři)  
 
1x KOPIE - Žadatelé SR a jejich 
slovenští partneři   
1x ORIGINÁL - Slovenští partneři 
českého žadatele  

Doklad o vzniku a právní formě žadatele/projektových partnerů z SR 
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiného relevantního rejstříku, zakladatelská listina nebo zřizovací listina 
organizace (případně statut v případě, že není povinností mít zakladatelskou nebo zřizovací listinu), stanovy, 
resp. jiné relevantní doklady prokazující vznik a právní formu organizace. 

Doklad se nevyžaduje u následujících organizací: stát a organizační složka státu; obec; město (městská část); 
samosprávny kraj; příspěvkové a rozpočtové organizace zřízené zákonem; SAV; Rozhlas a televízia Slovenska; 
Matica Slovenská; Slovenský červený kríž, veřejné/státní vysoké školy.  
 

Doklad se vyžaduje u všech ostatních typů subjektů vyjmenovaných v příloze č. 1 PpŽaKU. 

3 

Doklad o jmenování 
statutárního zástupce 
organizace, který podepisuje 
žádost o NFP – žadatel/hlavní 
přeshraniční partner – je-li 
relevantní 

1x ORIGINÁL 

 
Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP 
Uvedený doklad jsou povinni předkládat žadatelé/hlavní přeshraniční partner, jejichž předložený doklad dle 
bodu 2a nebo 2b neobsahuje informace o statutárním zástupci organizace. Relevantní zejména pro 
obce/města/kraje. 
V případě žadatelů ze soukromého sektoru předložit zápis ze zasedání valného shromáždění apod., na kterém 
byl statutární zástupce jmenován. 
 

4 

Zplnomocnění k zastupování – 
je-li relevantní 
 
1x ORIGINÁL 

 
Zmocnění osoby oprávněné k zastupování žadatele/HCP v jednání o žádosti o NFP (je-li relevantní),  
vzor je uveden v příloze č. 4 Žádosti o NFP 
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Žadatel/HCP předkládá plnou moc, z které musí být zřejmé, že osoby jednající jménem žadatele/HCP, které 
nejsou statutárním orgánem žadatele/HCP, jsou řádně zmocněné vykonávat relevantní úkony ve vztahu 
k žádosti o NFP a/nebo jednání o žádosti o NFP. 
Plná moc musí být úředně ověřená a musí obsahovat minimálně: 

• označení a podpis statutárního orgánu žadatele/HCP; 

• označení a podpis každé zmocněné osoby; 

• rozsah zmocnění, tj. identifikace úkonů, ke kterým jsou osoby zmocněné; 

• datum udělení plné moci. 

 
V případě nerelevantnosti žadatel/HCP tuto přílohu nepředkládá. 

5 
Výpis z rejstříku trestů – příloha 
zrušena, tyto dokumenty jsou 
doloženy v rámci přílohy K 5 

 
Při předložení žádosti žadatel nepředkládá výpis z rejstříku trestů, ale potvrzuje skutečnost, že v době 
předložení žádosti nejsou členové statutárního orgánu žadatele, prokuristy a osoby zplnomocněné zastupovat 
žadatele v jednání o žádosti o NFP prokazující, že tyto osoby nebyly právoplatně odsouzeny za trestný čin 
korupce, za trestný čin poškozování finančních zájmů Evropské unie, za trestný čin legalizace příjmů z trestné 
činnosti, za trestný čin založení, zosnování a podporování zločinného spolčení nebo za trestný čin machinací 
při zadávání veřejných zakázek a veřejné dražbě.  
 
K výše uvedenému při předložení žádosti podepisuje ČR žadatel přílohu 6a Čestné prohlášení, které v části a) 
Obecné prohlášení tyto informace obsahuje.  
K výše uvedenému při předložení žádosti podepisuje SR žadatel přílohu 6b Čestné prohlášení, které tyto 
informace obsahuje. 
 
Výpis z rejstříku trestů budou dokládat žadatelé, jejichž projekty budou schváleny před vydáním Oznámení o 
schválení žádosti o NFP. 

6a 

Čestné prohlášení  - ČR žadatelé 

 

1x ORIGINÁL 

 
Čestné prohlášení, které je přílohou Žádosti o NFP č. 6a),  jsou povinni předkládat žadatelé z ČR, které je 
přílohou Žádosti o NFP č. 6a). V případě nutnosti podpisu více statutárními zástupci žadatele, podepisují toto 
prohlášení více statutárních zástupců. 
Čestné prohlášení se skládá z několika částí, ty části, které jsou pro jeho projektovou část relevantní, jsou 
uvedeny v textu přílohy 6a). Žadatelé předkládají bezdlužnost v rámci tohoto čestného prohlášení se žádostí o 
NFP, dále už ji nepředkládají. 
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Toto čestné prohlášení musí obsahovat i část o zajištění spolufinancování. 

Žadatelé: stát a organizační složka státu; obec; městská část územně členěného statutárního města; kraj; 
veřejná nebo státní vysoká škola, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; veřejnoprávní instituce 
(ČT, ČRo, ČTK) a zřizované organizace všech výše uvedených subjektů, kteří jsou povinni následně nejpozději 
před vydáním Oznámení o schválení žádosti o NFP předložit usnesení/výpis z usnesení/rozhodnutí, mohou, 
pokud jej již mají, předložit současně se žádostí o NFP. Toto usnesení/výpis z usnesení nesmí být starší než tři 
měsíce před podáním žádosti o NFP a předložený doklad by měl obsahovat informaci, že zastupitelstvo/Rada 
schvaluje: 
▪ za účelem realizace malého projektu "… název malého projektu, název žadatele, číslo výzvy ..."; 
▪ zajištění finančních prostředků s vyčleněnou celkovou částkou xxx EUR na předfinancování a spolufinancování 
realizovaného malého projektu (spolufinancování ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a 
poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci). 
 
Text čestného prohlášení není možné upravovat. 

6b 

Čestné prohlášení  - SR žadatelé 

 

1x ORIGINÁL 

Čestné prohlášení jsou povinni předkládat žadatelé z SR, které je přílohou Žádosti o NFP č. 6b). V případě 
nutnosti podpisu více statutárními zástupci žadatele, podepisují toto prohlášení více statutárních zástupců.  

Toto čestné prohlášení musí obsahovat i část o zajištění spolufinancování.  

V případě subjektů veřejné správy a organizace zřizované subjektem veřejné správy předkládá žadatel 
usnesení (výpis z usnesení) zastupitelstva obce/města/kraje/jiné organizace o tom, že zastupitelstvo 
schvaluje: 

 

▪ předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu "… název malého projektu; 
▪ zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; 
▪ zajištění finančních prostředků na financování malého projektu; tj. ve výši ….. EUR; (celkový rozpočet 

malého projektu) 
▪ zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu 

celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tj. ve 
výši ….. EUR; 

Výše uvedení žadatelé jsou povinni následně nejpozději před vydáním Oznámení o schválení žádosti o NFP 
předložit usnesení/výpis z usnesení. Žadatelé, pokud jej již mají, mohou jej předložit současně se žádostí.  
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Text čestného prohlášení není možné upravovat. 

7 

Podklady pro posouzení 
finančního zdraví žadatele 
 
1x ORIGINÁL 

Čestné prohlášení žadatele ke zjištění finančního zdraví (neziskové organizace, …) se překládá na daném 
formuláři, viz příloha č. 7 Žádosti o NFP. 

Doklad se nevyžaduje v ČR u následujících organizací: stát a organizační složka státu; obec; městská část územně 
členěného statutárního města; kraj; veřejná nebo státní vysoká škola, Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace; veřejnoprávní instituce (ČT, ČRo, ČTK) a všech organizací zřizovaných výše uvedenými subjekty. 

Doklad se nevyžaduje v SR u následujících organizací: stát a organizační složka státu; obec, město (městská část), 
samosprávny kraj a organizace zřizované těmito subjekty; příspěvkové a rozpočtové organizace zřízené 
zákonem; veřejná a státní vysoká škola; SAV; Rozhlas a televízia Slovenska; Matica Slovenská; Slovenský červený 
kríž. 

8 
Dohoda o spolupráci partnerů 
 
1x ORIGINÁL 

Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu, kterou najdete na stránkách Správců jako přílohu č. II.8 
k Příručce pro žadatele a konečné uživatele. 

Partneři malého projektu touto dohodou potvrzují vážnost svého partnerství při realizaci malého projektu a 
projevují vůli řádně spolupracovat a finančně participovat na realizaci společného malého projektu. Tuto 
dohodu uzavírá žadatel se všemi partnery podílejícími se na realizaci malého projektu. Vzor této dohody 
definuje minimální rozsah práv a povinností jednotlivých partnerů a žadatel si ho může doplnit a rozšířit. 
Dohodu předkládá pouze žadatel, podepisují všichni projektoví partneři. 

9 
Příprava malého projektu 
 
1x KOPIE 

Zápisy z přípravy malého projektu, 
fotodokumentace z přípravných setkání atd., související s předloženým malým projektem  

(doložení minimálně dvou zápisů ze společných jednání, prezenční listiny, fotodokumentace, emailová 
korespondence). 

10a 

Vyjádření příslušného orgánu 
k územím NATURA 2000 – ČR 
žadatelé (je-li relevantní) 

 

1x ORIGINÁL 

Stanovisko orgánu ochrany přírody k vlivu malého projektu na území evropského významu, nebo chráněná ptačí 
území (Natura 2000), nebo CHKO. 
Vyjádření příslušného orgánu k územím NATURA 2000 (relevantní pro partnery z ČR) 
Pokud malý projekt nebo jeho část není realizovaný na území soustavy NATURA 2000 a území soustavy NATURA 
2000 nemůže být realizací malého projektu dotčeno, žadatel předkládá pouze čestné prohlášení podle bodu 6a) 
této přílohy. Pokud je malý projekt realizovaný na území soustavy NATURA 2000 nebo toto území může být 
realizací malého projektu dotčeno (tzn. netýká se to malých projektů zaměřených v uvedených oblastech 
výhradně na zpracování studií, osvětu či organizování seminářů a dalších aktivit, jejichž dopady se v území přímo 
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neprojeví), žadatel předkládá spolu se žádostí o NFP formou čestného prohlášení, příloha 6a), případně na 
vyžádání Správce, stanovisko příslušného orgánu (krajský úřad nebo správa velkoplošného chráněného území) 
ve smyslu přílohy č. II. 4 Příručky pro žadatele a konečného uživatele.  

10b 

Vyjádření příslušného orgánu 
k územím NATURA 2000 – SR 
žadatelé  

1x ORIGINÁL 

Vyjádření příslušného orgánu k územím NATURA 2000 (relevantní pro partnery ze SR) 
Žadatel ze SR postupuje v souladu so zákonem č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov ve znění pozdějších předpisů. 
Žadatel je povinen prokázat soulad aktivit s požadavky v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí, resp. že 
projekt nebude mít nepříznivý vliv na území soustavy NATURA 2000 (je-li relevantní s ohledem na způsobilé 
aktivity vykonávané v rámci projektu). Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. II.4; a č. II.4b) Příručky pro 
žadatele a konečného uživatele. Způsob prokázání této skutečnosti vychází z příslušných národních právních 
předpisů a liší se v závislosti na charakteru projektových aktivit a místa jejich realizace. Oprávněný žadatel proto 
při přípravě malého projektu ověří jeho lokalizaci (zda jsou aktivity plánované v rámci chráněných území nebo 
v jejich blízkosti, resp. mimo chráněná území) a to, zda aktivity malého projektu vyžadují potvrzení okresního 
úřadu v sídle kraje. 

11 

Doklady prokazující vlastnické 
právo k nemovitostem – 
katastrální mapa 
(Příloha požadovaná při 
realizaci stavebních investic v 
rámci malého projektu) 
 
Žadatelé ČR 1x ORIGINÁL  
 
Žadatelé SR 1x KOPIE 

Katastrální mapa 
Katastrální mapa k nemovitostem, ve kterých má být realizovaný malý projekt, která je použitelná k právním 
úkonům ke dni podání žádosti o NFP a není starší jak 3 měsíce. 
Žadatel/partner je povinný na katastrální mapě dotčené nemovitosti barevně vyznačit. 
 

• V případě stavební nebo investiční činnosti se předložené doklady o vlastnictví, resp. jiných právech na 
majetek vztahují ke stavbám a pozemkům, na kterých bude žadatel tyto aktivity realizovat; dokládá 
alespoň čestným prohlášením při podání žádosti, příloha č. 6a/6b žádosti o NFP) a konkrétní dokumenty, 
LV či smlouvy dokládá žadatel před vydáním Oznámení o schválení žádosti o NFP. 

12 

Doklady k povolení stavby – 
doklad o zahájení řízení 
 
(Příloha požadovaná při 
realizaci stavebních investic v 
rámci malého projektu) 
 
1x ORIGINÁL 

 
Žadatel při předkládání žádosti o NFP předkládá minimálně doklad o podání žádosti o zahájení stavebního řízení 
na stavebním úřadě. 
Potřebné vyjádření stavebního úřadu (právoplatné stavební povolení) se dokládá nejpozději před vydáním 
Oznámení o schválení žádosti o NFP, pokud nebylo součástí Žádosti o NFP). 
V případě, že má žadatel/partner pro dané stavební práce už vydané oprávnění k uskutečnění stavebních prací, 
může ho předložit se žádostí o NFP. 
V případě, že stavební práce nepodléhají územnímu řízení, ani vydání územního souhlasu (v případě menších 
staveb a drobných úprav uvedených v § 79-80 stavebního zákona v ČR, vyplňuje žadatel z ČR část C2) čestného 
prohlášení s odkazem na příslušný paragraf a jeho písmeno. 
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13 

Technická dokumentace 

(Příloha požadovaná při 
realizaci stavebních investic v 
rámci malého projektu) 

 

1x ORIGINÁL 

 

Dokládá se technická dokumentace/projektová dokumentace nebo projekt předložený stavebnímu úřadu 
společně s Ohláškou nebo žádostí o územní souhlas, atp., resp. projektová dokumentace pro stavební povolení, 
nebo jakákoliv jiná technická dokumentace a popis stavebních úprav a prací včetně položkových rozpočtů. Dále 
žadatel dokládá fotodokumentaci stávajícího stavu objektu. 

 
Žadatel ji předkládá při předkládání žádosti o NFP v uvedeném rozsahu: 

o výkresová část, 
o položkový rozpočet projektu včetně výkazu výměr, 
o technická zpráva. 

14 

Fotodokumentace  
stavebního objektu 
 
elektronicky (CD resp. DVD, 
USB) 

Fotodokumentace stavebního objektu 
Fotodokumentace v elektronické podobě v minimálním rozsahu 5 fotografií v případě rekonstrukce budovy a 
minimálním rozsahu 3 fotografií v případě rekonstrukce liniové stavby. 
 
V případě rekonstrukce budovy – fotodokumentace znázorňující současný stav exteriéru/anebo interiéru 
stavebního objektu (tj. místa realizace malého projektu) ze všech stran budovy a všech prostor.  V případě, že 
k projektu existuje vizualizace, případová studie nebo studie uskutečnitelnosti, může být součástí této přílohy. 
 
V případě rekonstrukce liniové stavby – fotodokumentace znázorňující současný stav (tj. místa realizace malého 
projektu) ze všech stran. V případě, že k projektu existuje vizualizace, případová studie nebo studie 
uskutečnitelnosti, může být součástí přílohy. 
 
V případě výstavby nového objektu, resp. výstavby liniové stavby může být součástí této přílohy např. 
vizualizace, případová studie nebo studie uskutečnitelnosti (je-li relevantní). 
 
(Dokládá se pouze elektronická verze – CD, DVD, USB) 
 

15 
Elektronická verze žádosti na 
CD resp. DVD, USB 

Elektronická verze žádosti o NFP a její přílohy 

Žadatel na elektronickém nosiči (CD/DVD/USB) předkládá: 

• žádost o NFP ve formátu .xls a také s podpisy ve formátu pdf. 

• podrobný rozpočet malého projektu ve formátu .xls a také s podpisy ve formátu pdf. 
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• všechny přílohy k žádosti o NFP včetně projektové dokumentace (ve formě skenu, resp. v jiném 
relevantním formátu) 

Poznámka:  
Na CD/DVD/USB disku dodává žadatel materiály při předložení žádosti, v rámci další komunikace se 
Správcem využívá k dodání materiálů pouze elektronickou poštu (pokud je to možné). 

2. Seznam příloh dokládaných před Oznámením o schválení žádosti o poskytnutí NFP a Smlouvou o NFP 

Poř. č. Povinné přílohy Popis 

K 5 
Výpis z rejstříku trestů 
 
1x ORIGINÁL  

Výpis z rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu žadatele, prokuristy a osoby zplnomocněné 
zastupovat žadatele v jednání o žádosti o NFP prokazující, že tyto osoby nebyly právoplatně odsouzeny za 
trestný čin korupce, za trestný čin poškozování finančních zájmů Evropské unie, za trestný čin legalizace příjmů 
z trestné činnosti, za trestný čin založení, zosnování a podporování zločinného spolčení nebo za trestný čin 
machinací při zadávání veřejných zakázek a veřejné dražbě. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce od zaslání 
Výzvy ke splnění podmínek poskytnutí příspěvku a k přípravě Smlouvy o NFP. 

k 6a 

Doklad o zajištění 
spolufinancování  – ČR žadatelé 
 
1x ORIGINÁL 

 

Doklad o zajištění spolufinancování 

Povinná příloha pro obce/města/kraje a jejich příspěvkové nebo rozpočtové organizace, organizační složky a 
svazky obcí/sdružení obcí. Jedná se o kopii usnesení/originál výpisu z usnesení obecního/městského/krajského 
zastupitelstva, případně Rady města/obce/kraje, nebo o usnesení Rady svazku/sdružení obcí o zajištění 
vlastních zdrojů na malý projekt. 

Předložený doklad by měl obsahovat informaci, že zastupitelstvo/Rada schvaluje: 

▪ za účelem realizace malého projektu "… název malého projektu, název žadatele, číslo výzvy ..."; 
▪ zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši 
rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
s vyčleněnou celkovou částkou xxx EUR. 
 
Text čestného prohlášení není možné upravovat. 
 
Uvedenou přílohu předkládají i žadatelé, kteří na spolufinancování malého projektu dostali finanční příspěvek 
od obce/města/kraje. Ostatní žadatelé uvedenou přílohu nepředkládají. 



Příloha č. II.7 k Příručce pro žadatele a konečné uživatele 

Povinné přílohy, verze 1.4 

 

  Strana  9 z 13 

 

k 6b 

 
Doklad o zajištění 
spolufinancování – SR žadatelé  

 

1x ORIGINÁL 

 

Doklad o zajištění spolufinancování 

Povinná příloha pro obce, města, kraje a organizace zřizované těmito subjekty. Jedná se o usnesení / výpis z 
usnesení obecního/městského/regionálního zastupitelstva.  

Předložený doklad MUSÍ OBSAHOVAT informaci, že zastupitelstvo schvaluje: 

▪ předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu "… název malého projektu ...", 
▪ zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; 
▪ zajištění finančních prostředků na financování malého projektu; tj. ve výši ….. EUR; (celkový rozpočet 

malého projektu) 
▪ zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu 

celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tj. ve 

výši ….. EUR; 

Uvedenou přílohu předkládají i žadatelé, kteří na spolufinancování malého projektu dostali finanční příspěvek 
od obce/města/kraje. Ostatní žadatelé uvedenou přílohu nepředkládají. 
 

K 11 

Doklady prokazující vlastnické 
právo k nemovitostem 
 
(Příloha požadovaná při 
realizaci stavebních investic v 
rámci malého projektu) 
 
 

Žadatelé ČR 1x ORIGINÁL  
 

Žadatelé SR 1x KOPIE v případě 
výpisu z listu vlastnictví ke 
zbývajícím možnostem 1x 
ORIGINÁL 

 

Doklady prokazující majetkově-právní vztahy k nemovitostem (pozemky, stavby): 
- výpis z listu vlastnictví, příp. doklad prokazující majetkově-právní vztahy 

Potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce od podání žádosti o NFP. 
 
Realizovaný malý projekt musí splňovat některou z uvedených možností:  

1 - výpis z listu vlastnictví - použitelný k právním úkonům - ne starší než 3 měsíce ke dni předložení žádosti o 
NFP, prokazující vlastnická práva ke všem nemovitostem (pozemkům a stavbám), na kterých má být realizován 
malý projekt. Pokud jsou nemovitosti zapsány na více listech vlastnictví, vyžadují se výpisy ze všech listů 
vlastnictví. Žadatel je povinen jednoznačně vyznačit pozemky, na kterých se malý projekt realizuje. 

2 - platná smlouva o nájmu - z níž vyplývá právo uskutečnit malý projekt ve smyslu žádosti o NFP (v případě 

pokud smlouva o nájmu resp. dodatek ke smlouvě o nájmu neobsahuje uvedené právo, Správce akceptuje i 
souhlasné stanovisko pronajímatele). Taková smlouva musí být uzavřena na dobu v délce minimálně 5 let po 
ukončení realizace aktivit malého projektu nebo uzavřená na dobu neurčitou. 

3 - platná smlouva o budoucí kupní smlouvě - z níž vyplývá právo uskutečnit malý projekt ve smyslu žádosti o 
NFP před nabytím vlastnického práva k nemovitostem, na nichž má být realizován malý projekt žadatelem. 
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4 - platná smlouva o výpůjčce - z níž vyplývá právo uskutečnit malý projekt a právo užívat nemovitost v souladu 
s malým projektem ve smyslu žádosti o NFP. Taková smlouva musí být uzavřena na dobu v trvání minimálně 5 
let po ukončení realizace aktivit malého projektu nebo uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Uvedené možnosti (kromě možnosti č. 1) musí být předloženy spolu s příslušnými výpisy z listu vlastnictví (i v 
případě, že žadatel není vlastníkem nemovitostí) ne staršími než 3 měsíce před podáním žádosti o NFP použitelné 
k právním úkonům. 
 
V případě stavební nebo investiční činnosti, se předložené doklady o vlastnictví, resp. jiných právech na majetek 
vztahují ke stavbám a pozemkům, na kterých bude žadatel tyto aktivity realizovat; žadatel body 1-4 dokládá 
alespoň čestným prohlášením při podání žádosti; konkrétní dokumenty, LV či smlouvy dokládá před vydáním 
Oznámení o schválení žádosti o NFP. 
 
Nemovitosti, na nichž bude malý projekt realizován, nesmí být zatíženy zástavním právem ve prospěch třetích 
osob. Výjimku mohou tvořit případy, kdy jde o zástavní právo ve prospěch banky za účelem zajištění úvěru na 
spolufinancování malého projektu. 
 
Relevantní pro partnery z ČR 

• Doklad prokazující majetkově-právní vztahy (ve vztahu k realizaci stavebních prací v rámci malého 
projektu) - List vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce před podáním Žádosti o 
NFP. V případě stavební nebo investiční činnosti se předložené doklady o vlastnictví, resp. jiných 
právech na majetek vztahují ke stavbám a pozemkům, na kterých bude žadatel tyto aktivity realizovat.  
Nemovitosti (pozemky a stavby), na kterých budou realizovány stavební práce, musí být ve výlučném 
vlastnictví žadatele, nebo musí žadatel mít k předmětným nemovitostem jiné právo, na jehož základě je 
oprávněn stavební práce provádět. Tuto podmínku poskytnutí příspěvku musí žadatel splnit v průběhu 
realizace malého projektu a zároveň po dobu udržitelnosti malého projektu, tj. 5 let po finančním 
ukončení malého projektu. 

 
V ČR dále platí výjimka z povinnosti vlastnit nemovitost, na které budou stavební práce provedené, a to pro tyto 
případy: 
o malé projekty zaměřené na vybudování/modernizaci/rekonstrukci cyklostezek, značení běžeckých a 

turistických tras;   
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o stavební práce zaměřené na přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení), 
pokud jsou pro realizaci malého projektu potřebné; 

o ostatní malé projekty v případě, že je vlastníkem nemovitosti někteří z následujících subjektů: stát, obec, 
kraj, jimi založená nebe zřízena organizace, státní podnik nebo církev. 

 
V těchto případech partner doloží existenci jiného než vlastnického práva k nemovitosti (např. nájemní smlouva, 
věcné břemeno, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti pro stanovený účel a stanoveným způsobem) 
umožňujícího nemovitost užívat pro účely malého projektu po dobu udržitelnosti malého projektu (tj. po dobu 
realizace malého projektu a dalších pět let od finančního ukončení malého projektu). 

Nemovitosti, na nichž bude malý projekt realizován, nesmí být zároveň zatíženy zástavním právem ve 
prospěch třetích osob. Výjimku mohou tvořit pouze případy, kdy jde o zástavní právo ve prospěch banky za 
účelem zajištění úvěru na spolufinancování malého projektu. 

Relevantní pro partnery ze SR 
 
Doklad prokazující majetkově-právní vztahy (ve vztahu k realizaci aktivit malého projektu) 

Nemovitosti (pozemky a stavby) a movité věci, jejichž prostřednictvím dochází k realizaci malého projektu (týká 
se to i restaurátorských prací v rámci obnovy historických objektů a přípravy obnovy zeleně), musí být ve 
výlučném vlastnictví žadatele, nebo musí žadatel mít k předmětným nemovitostem a věcem movitým jiné právo, 
na jehož základě je oprávněn užívat všechny nemovitosti a movité věci, na kterých má být malý projekt 
realizován. Tuto podmínku poskytnutí příspěvku musí žadatel splnit v průběhu realizace malého projektu a 
zároveň po dobu udržitelnosti malého projektu, tj. 5 let po ukončení realizace aktivit malého projektu. 

V případě, že je malý projekt realizován na pozemcích s nezjištěným vlastníkem ve smyslu zákona č. 180/1995 
Z.z. o některých opatřeních na uspořádání vlastnictví k pozemkům ve znění pozdějších předpisů žadatel 
předkládá souhlas Slovenského pozemkového fondu, z něhož vyplývá právo uskutečnit malý projekt a právo 
užívat nemovitost v souladu s malým projektem. 
V případě, že je malý projekt realizován na pozemku v zastavěném území obce, který je klasifikován jako 
neknihovaný pozemek ve smyslu § 14 zákona č. 180/1995 Z.z. o některých opatřeních na uspořádání vlastnictví 
k pozemkům ve znění pozdějších předpisů, a který prošel dnem účinnosti tohoto zákona do vlastnictví obce, na 
jejímž území se nachází, obec jako žadatel je povinna předložit evidenční list nebo výpis z pozemkové knihy 
prokazující skutečnost, že jde o neknihovaný pozemek a jiný dokument prokazující právo užívat pozemek (např. 
vyjádření příslušného katastrálního úřadu). 
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K 12 

Doklady k povolení stavby  
 
(Příloha požadovaná při 
realizaci stavebních investic v 
rámci malého projektu) 
 

1x ORIGINÁL 

Doklady k stavebnímu povolení – nejpozději před vydáním Oznámení o schválení žádosti o NFP (pokud nebyly 
součástí žádosti o NFP): 

- žadatel dokládá pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby (stavební povolení s 
nabytím právní moci) – je-li relevantní a případně změny předložené projektové dokumentace, které 
vznikly v průběhu stavebního řízení, bez tohoto dokumentu, nemůže být vydáno Oznámení o žádosti o 
NFP ani připravena smlouva. 

V případě, že pro realizaci stavby stačí stavební povolení v rámci jednostupňového stavebního řízení 
(sloučené stavební řízení) nebo jiný typ stavebního řízení, předloží žadatel potřebné vyjádření stavebního 
úřadu. 

k 15 
Elektronická verze žádosti – 
zaslaná prostřednictvím 
elektronické pošty 

Elektronická verze žádosti o NFP a její přílohy 

Žadatel elektronicky předkládá: 

• žádost o NFP ve formátu .xls a také s podpisy (vč. razítka je-li relevantní) ve formátu pdf. 

• Podrobný rozpočet malého projektu ve formátu .xls a také s podpisy (vč. razítka je-li relevantní) ve 
formátu pdf. 

• Všechny přílohy dané výzvou (ve formě skenu, resp. v jiném relevantním formátu) 

 
Žádost o NFP, rozpočet  
 
1x ORIGINÁL NESVÁZANÝ 

Aktualizovaná žádost o NFP originálně podepsaná oběma partnery, včetně rozpočtu.  
 
Tato příloha se dokládá nesvázaná, jedná se o přílohu Smlouvy o NFP. 

 

Smlouva o zřízení příjmového 
účtu k malému projektu 
 
1x KOPIE  

Kopie smlouvy o zřízení příjmového účtu k malému projektu. Originál/ověřenou kopii dodá žadatel minimálně 
k nahlédnutí. 
 

 
V případě potřeby může Správce vyzvat žadatele na doložení i jiných potřebných dokladů. 
 
Doplnění k přílohám dokládaných před Oznámením o schválení žádosti o poskytnutí NFP a Smlouvou o NFP Přílohy č. 6a, č. 6b, č. 12: 
Lhůty, ve kterých výše uvedené povinné přílohy mají být doloženy zůstávají platné a jsou blíže specifikovány v Příručce pro žadatele a konečné uživatele.  

V případě, že žadatel není z objektivních příčin schopen dodržet stanovenou lhůtu, může požádat Správce o prodloužení stanovené lhůty se zdůvodněním 

žádosti a se seznamem dokumentů, pro které požaduje prodloužení lhůty a nový hraniční datum, do kterého zašle dokumenty vyžadované na základě Výzvy 
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ke splnění podmínek poskytnutí příspěvku a přípravy Smlouvy o NFP. Žádost o prodloužení lhůty musí být předložená Správci před uplynutím stanovené lhůty. 

Zároveň platí, že žadatel musí zbývající dokumenty zaslat Správci v původně stanovené lhůtě.  

Příklad: Usnesení zastupitelstva má být doloženo do 25.4., ale dle plánu práce obce je nejbližší jednání stanoveno až na 3.5. Z tohoto důvodu je možné na 

základě žádosti žadatele lhůtu prodloužit a žadatel přílohu předloží neprodleně po jednání zastupitelstva, v termínu, který stanoví.  

 
 


