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Aktivita

Technika pro integrovaný
záchranný systém

Aktivita

Povinné přílohy

Poznámka

Fotodokumentace

Pouze pro účely ověření plnění publicity u
projektů, u nichž je to relevantní. Jinak
fotodokumentaci pořízeného majetku
nepožadujeme. Je možné ji zkontrolovat
(vyžádat si ji od příjemce) v rámci ex post
VSK od stolu.

Inventární karty majetku případně jiné
účetní dokumenty

Tyto dokumenty nám mají prokázat, že
pořízený majetek je stále ve vlastnictví
příjemce
Relevantní pokud u VZ nastaly ve
sledovaném období změny, např. dodatek
ke smlouvě atd., platí i pro výzvu č. 27

Dokumenty související se změnami
závazků ze smluv na veřejné zakázky

Knihu jízd, seznam výjezdů pořízeného
majetku (např. CAS) nepožadujeme
doložit

Případně je možné si tyto dokumenty
vyžádat v rámci ex post VSK. Plnění účelu
projektu pouze stačí popsat do ZoU (veškerý
pořízený majetek se musí v době udrž. - po
dobu 5 let, používat), plnění účelu projektu
je spojeno s plněním indikátorů

Povinné přílohy

Poznámka

Fotodokumentace

Pouze pro účely ověření plnění publicity u
projektů, u nichž je to relevantní. Jinak
fotodokumentaci pořízeného majetku
nepožadujeme. Je možné ji zkontrolovat
(vyžádat si ji od příjemce) v rámci ex post
VSK od stolu.
Tyto dokumenty nám mají prokázat, že
pořízený majetek je stále ve vlastnictví
příjemce
V případě, že je to relevantní v období
udržitelnosti. Není to povinnost, ale
doporučujeme majetek pořízený z dotace si
na období udrž. pojistit.
Nepožadujeme pokud:
- již kolaudační souhlas/rozhodnutí bylo
předloženo
- nedošlo ještě k ukončení zkušebního
provozu stavby
- projekt nevyžaduje kalaudační
souhlas/rozhodnutí

Inventární karty majetku případně jiné
účetní dokumenty
Účetní doklady související s provozem a
údržbou

Výcviková střediska IZS
Kolaudační souhlas/rozhodnutí

Aktivita

Povinné přílohy

Poznámka

Fotodokumentace

Pouze pro účely ověření plnění publicity u
projektů, u nichž je to relevantní. Jinak
fotodokumentaci pořízeného majetku
nepožadujeme. Je možné ji zkontrolovat
(vyžádat si ji od příjemce) v rámci ex post
VSK od stolu.
Tyto dokumenty nám mají prokázat, že
pořízený majetek je stále ve vlastnictví
příjemce
V případě, že je to relevantní v období udrž.
Není to povinnost, ale příjemcům
doporučujeme majetek pořízený z dotace si
na období udrž. pojistit.

Inventární karty majetku případně jiné
účetní dokumenty
Účetní doklady související s provozem a
údržbou

Stanice integrovaného
záchranného systému

Kolaudační souhlas/rozhodnutí

Dokumenty související se změnami
závazků ze smluv na veřejné zakázky

Nepožadujeme pokud:
- již kolaudační souhlas/rozhodnutí bylo
předloženo
- nedošlo ještě k ukončení zkušebního
provozu stavby
- projekt nevyžaduje kalaudační
souhlas/rozhodnutí
Relevantní pokud u VZ nastaly ve
sledovaném období změny, např. dodatek
ke smlouvě atd.

