
 

 

Příloha č. 4 Sezﾐaﾏ příloh k žádosti o podporu výzev  

02_18_063 ŠaHloﾐy II ふvýzva pro ﾏéﾐě rozviﾐuté regioﾐyぶ 
02_18_064 ŠaHloﾐy II ふvýzva pro hl. ﾏ. Prahuぶ 
 

k předkládáﾐí žádostí o podporu zjedﾐodušeﾐýIh projektů do Operačﾐího prograﾏu Výzkuﾏ, vývoj a vzděláváﾐí 

Přehled rele┗aﾐtﾐíIh příloh k žádosti o podporu ﾐalezﾐete ┗ ﾐíže u┗edeﾐé taHulIe. Aktuálﾐí zﾐěﾐí ┗zoro┗ýIh příloh k žádosti o podporu jsou k dispozici v IS KP14+ 

u ┗yhlášeﾐé ┗ýz┗y ふpřípadﾐě pro iﾐforﾏaIi také ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMTぶ. AktualizaIe ┗zorů příloh žádosti o podporu ﾐeﾐí zﾏěﾐou ┗ýz┗y. 

Vzory příloh jsou pro žadatele zá┗azﾐé. U příloh, kde vzor ﾐeﾐí k dispoziIi, dokládá ﾐeHo ┗yt┗áří žadatel dokuﾏeﾐt saﾏostatﾐě.  

Forﾏy doložeﾐí příloh: 

 origiﾐál, resp. „elektroﾐiIký origiﾐál“ ふ┗ýpisy priﾏárﾐě zhoto┗eﾐé elektroﾐiIky ﾐeHo dokuﾏeﾐty podepsaﾐé zaručeﾐýﾏ elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏぶ; ﾐebo  

  úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie (v elektroﾐiIké podoHě) – dokuﾏeﾐty ┗zﾐiklé autorizo┗aﾐou koﾐ┗erzí origiﾐálu ┗ listiﾐﾐé podoHě do elektroﾐiIké podoHy; ﾐeHo 

  prosté kopie ふsken). 

  



 

 

 

Název poviﾐﾐé přílohy 
žádosti o podporu 

)půsoH doložeﾐí přílohy, popis 
doložeﾐí 

Forﾏa doložeﾐí 
ふorigiﾐál/kopieぶ Jazyk  

Vazba  

ﾐa kritériuﾏ 
hodﾐoIeﾐí  

Kdo dokládá 

Čestﾐé prohlášeﾐí:  
 – ú┗odﾐí 
 – zá┗ěrečﾐé 

Čestﾐé prohlášeﾐí ┗ IS KPヱ4+ 

Origiﾐál nebo 

úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ  F3, P2 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 

Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti: 
- exekuce 

- Hezdlužﾐost 
- Hezúhoﾐﾐost ふfyziIkýIh a 
prá┗ﾐiIkýIh osoHぶ 

Příloha žádosti o podporu (vzor) 

Origiﾐál nebo 

úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ  F3, P2 

Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 
Výjiﾏky: 
Bezdlužﾐost – ﾐedokládají PO úzeﾏﾐíIh 
saﾏosprá┗ﾐýIh Ielků 

Výstup z dotazﾐíkového 
šetřeﾐí 

Příloha žádosti o podporu  
ふ┗zor ﾐeﾐí k dispoziIiぶ Prostá kopie ČJ F3, P1 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 

Kalkulačka iﾐdikátorů Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ 
Origiﾐál nebo 

úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ F2, F3, F9 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 

Doklad o Haﾐkovﾐíﾏ 
účtu/podúčtu1 

Příloha žádosti o podporu  
ふ┗zor ﾐeﾐí k dispoziIiぶ 

Origiﾐál nebo 

úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ F3 

Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel, který NENÍ zřízeﾐ 
orgaﾐizačﾐí složkou státu, krajeﾏ, oHIí ﾐeHo 
s┗azkeﾏ oHIí 

 

 

                                                           
1 Je akIepto┗áﾐ dokuﾏeﾐt ┗ydaﾐý Haﾐkou, oHsahujíIí ┗šeIhﾐy rele┗aﾐtﾐí iﾐforﾏaIe, ﾐapř. o┗ěřeﾐou kopii uza┗řeﾐé sﾏlou┗y o účtu, pot┗rzeﾐí o ┗edeﾐí účtu, ┗ýpis z účtu Hez fiﾐaﾐčﾐíIh údajů. 
Pot┗rzeﾐí a ┗ýpis ふkroﾏě uza┗řeﾐé sﾏlou┗y o ┗edeﾐí účtuぶ ﾐesﾏí Hýt starší ﾐež 9ヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí od data zasláﾐí ┗yrozuﾏěﾐí o sIh┗áleﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpory ze strany poskytovatele podpory. 

Název poviﾐﾐě volitelﾐé 

přílohy žádosti o podporu 

)půsoH doložeﾐí přílohy, popis 
doložeﾐí 

Forﾏa doložeﾐí 
ふorigiﾐál/kopieぶ Jazyk  

Vazba  

ﾐa kritériuﾏ 
hodﾐoIeﾐí  

Kdo dokládá 

Čestﾐé prohlášeﾐí o výHěru 
režiﾏu veřejﾐé podpory 

Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ 
Origiﾐál nebo 

úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ F3, F10 

Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel, který NENÍ zřízeﾐ 
orgaﾐizačﾐí složkou státu, krajeﾏ, oHIí ﾐeHo 
s┗azkeﾏ oHIí 


