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FORMÁLNÍ KONTROLA
Název projektu:
Číslo projektu:
Místo zpracovávající žádost:
Zpracovatel:

Č.

Otázka

1.

Byla elektronická žádost vyplněna kompletně?

2.

Byla elektronická žádost vyplněna kompletně
dvojjazyčně (česky a německy)?

3.

Byla podepsaná vytištěná PDF verze žádosti
vygenerována prostřednictvím systému eMS po
podání elektronické žádosti?

4.

Byla vytištěná PDF verze žádosti podepsána
oprávněným zástupcem Vedoucího partnera?

5.

Byla vytištěná a podepsaná PDF verze žádosti
předložena ve dvojím vyhotovení?

6.

Zahrnuje projekt žadatele z obou stran hranice, resp.
je realizován Evropským seskupením pro územní
spolupráci (ESÚS) nebo jiným právním subjektem dle
čl. 12, odst. 3 nař. (EU) č. 1299/2013?

7.

Byla Partnerská dohoda včetně přílohy vyplněna
kompletně a dvojjazyčně?

8.

Souhlasí název projektu uvedený v žádosti s názvem
projektu uvedeným v Partnerské dohodě?

9.

Bylo v příloze Partnerské dohody zaškrtnuto pouze
jedno ustanovení o zárukách?

10.

Souhlasí údaje k partnerům uvedené v žádosti
s údaji k partnerům uvedenými v Partnerské
dohodě?

11.

Byla Partnerská dohoda podepsána všemi partnery,
kteří jsou uvedeni v systému eMS?

12.

Byla podepsaná Partnerská dohoda předložena ve
dvojím vyhotovení?
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Č.
13.

Byla naskenovaná a všemi partnery podepsaná
Partnerská dohoda včetně přílohy nahrána
v systému eMS?

14.

Je podepsaná Partnerská dohoda včetně přílohy
identická s naskenovanou Partnerskou dohodou
v systému eMS?

15.

1

Otázka

Ano

Ne

Komentář

Byla naskenovaná příloha "Zásadní význam v žádosti
uvedených údajů pro udělení dotace" nahrána
v systému eMS?

16.

Byla naskenovaná příloha "Zásadní význam v žádosti
uvedených údajů pro udělení dotace" podepsána
veškerými bavorskými partnery 1, kteří jsou uvedeni
v systému eMS?

17.

Nachází se doba realizace projektu mezi 01.01.2014
a 31.12.2023?

18.

Činí doba realizace projektu uvedená v žádosti
maximálně tři roky?

19.

Splnil projekt požadavky Formální kontroly?

20.

Datum kontroly:

Příp. asociovaní partneři, kteří se podílí na projektu, nemusí tento formulář podepisovat.
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