
Přílohy žádosti o platbu: 

 

a) Faktury/účetní/daňové doklady - označené registračním číslem projektu (mimo výdaje 
uvedené v příloze 25 Obecných pravidel „Seznam účetních dokladů do 10 000 Kč“) 

b) Doklady o úhradě (bankovní výpisy/VPD) – mimo výdaje uvedené v příloze 25 Obecných 
pravidel „Seznam účetních dokladů do 10 000 Kč“ 

c) Předávací protokoly, dodací listy 

d) Smlouvy s dodavateli/objednávky – u výdajů, které nebyly realizovány formou VŘ 

e) Výpis z oddělené účetní evidence - zaúčtování veškerých příjmů a výdajů projektu; z této 
sestavy musí být zřejmé zaúčtování do investic a neinvestic a způsob oddělení účetnictví 
projektu – na účetní sestavě vyznačte čísla dokladů dle soupisky dokladů, dále uveďte dle 
jakého konkrétního účetního znaku je účetnictví odděleno (pokud účetní sestava nezahrnuje 
pouze způsobilé výdaje, uveďte vazbu těchto ostatních výdajů na projekt). 

f) Mzdové výdaje – Sumární rekapitulace mzdových výdajů (příloha 8 Specifických pravidel); 
pracovní smlouvy/DPČ/DPP/Smlouvy o výkonu funkce včetně pracovní náplně (nebylo-li již 
v předchozích ŽoP doloženo); výkazy práce (vždy u Smluv o výkonu funkce; u PS v případě, 
kdy nejsou splněny podmínky dle Specifických pravidel); u DPP/DPČ potvrzení 
zaměstnavatele o převzetí nebo vykonání předmětu dohody; doklady o úhradě mezd a 
odvodů: Čestné prohlášení o úhradě mzdových výdajů a odvodů (příloha 7 Specifických 
pravidel), příp. výpisy z účtu/VPD; zdůvodnění odměn 

g) Cestovné – Přehled pracovních cest (příloha 9 Specifických pravidel) 

h) Výpočet alikvotní části výdaje v případě, že není požadována k proplacení celá částka výdaje 
(tzn. výdaj není 100% pro projekt) 

i) Vyúčtování zálohových plateb 

j) DPH – přenesená daňová povinnost – doložení splnění daňové povinnosti (daňové přiznání, 
výpis z evidence pro daňové účely/kontrolní hlášení, doklad o úhradě) 

k) Doklady z výběrových řízení – pokud již nebyly doloženy 

l) Přehled výdajů předkládaných k průběžnému proplacení – přehled výdajů, které jsou 
poprvé nárokovány v ŽoP (nebyly uplatněny v průběžných platbách v etapě) 

m) Smlouva o zřízení bankovních účtů/čestné prohlášení o bankovních účtech (vzor viz příloha 
č. 32 Obecných pravidel) – příjemce dokládá jak bankovní účet, na který požaduje poskytnout 
dotaci, tak bankovní účty, ze kterých byly provedeny úhrady předkládaných 
účetních/daňových dokladů k proplacení 

 

Přílohy Zprávy o realizaci: 

a) Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotodokumentace plakátu a 
printscreen informace o projektu na webových stránkách MAS) – v 1. ZoR vždy, v dalších ZoR 
v případě, že došlo ke změně 

b) Podklady prokazující plnění indikátorů – prezenční listiny, pozvánky, příp. fotodokumentace 
z akcí (vše označené publicitou IROP – viz Specifická pravidla) 

c) Rekapitulace animační činnosti škol a školských zařízení (příloha 10 Specifických pravidel) – 
vždy s první ZoR v daném kalendářním roce 

d) Seznam MŠ a ZŠ na území MAS s vyznačením, které MŠ a ZŠ projevily zájem využít animaci 
škol a školských zařízení - vždy s první ZoR v daném kalendářním roce 

 


