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Přílohy žádosti
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Technická pravidla příloh
Příliš příloh je na škodu – zásadní info uveďte v textu žádosti. Příloha je doplněk.

Mapy, grafy, tabulky, obrázky, fotografie, 
organigramy i další dokumenty musí mít:

formát souboru png, jpg, tif, gif (xlsx-indikátory)

pdf NE: pouze pokud má pouze 1 stránku

velikost 1 souboru max 2 MB

MAPY navíc: název, jméno a kód území Natura 2000 území hlavních 

stanovišť, aktivity navázané na tyto stanoviště, měřítko a legenda mapy, 
hranice území Natura 2000, hranice území projektu, umístění a rozsah 
hlavních aktivit projektu popsaných v části C. Natura 2000 Network 
Viewer http://natura2000.eea.europa.eu

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Sken prohlášení + datum a podpis

Prohlášení koordinujícího příjemce A3>A2

Prohlášení přidružených příjemců A5>A4

Prohlášení kofinancujícího subjektu A6

Prohlášení o podpoře národních autorit (povinné 
pro NAT/BIO) A8

Prohlášení nejrůznějších stakeholderů A8
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Finanční přílohy (pouze koordinující subjekt) 

+ datum a podpis

Prohlášení veřejného subjektu > A3
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

NEBO

1) Zjednodušené finanční prohlášení

2) Výroční účetní zprávu, výkaz zisku a ztrát 
(nově založené subjekty: navíc business plán na 
následujících 12 měsíců)

3) Auditní zpráva u projektů s požadovaným 
kofinancováním vyšším než 750 tis. €

Prohlášení daňového úřadu pro možnost vrácení DPH (stačí až se 
závěrečnou zprávou o projektu)

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
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Povinné přílohy aktivit

Organigram – přiložit k aktivitě, musí být 
průkazné, že projektový manažer řídí všechny 
zaměstnance projektu

Přehled mezinárodního konsorcia – uvedení státu, 
přidruženého příjemce a jeho role v projektu

Tabulka monitorovacích indikátorů –vyplňte si 
dosažitelné hlavní indikátory pro všechna pole, v 
případě nemožnosti doplňte N/A a excel
uploadujte

 mj. prokazuje dopad projektu v čase, přesah do jiných 
politik – víceúčelovost

 začleňte průběžný monitoring mezi sub-aktivity
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NAT/BIO: 25% pravidlo 
konkrétních ochranářských aktivit

Sloupce

 Kód aktivity

 Název aktivity

 Zdůvodnění, proč je ochranářská

 Kalkulace nákladů

Takové aktivity, které přímo snižují stupeň 
ohrožení (conservation status) druhu / stanoviště 
/ ekosystému / ekosystémové služby.
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