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žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u dané oblasti podpory,
žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory ROP SZ,
projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti podpory,
projekt je v souladu s programem ROP SZ a s pravidly vyplývajícími z Prováděcího dokumentu
ROP SZ, Příručky pro žadatele a pravidel zveřejněných ke konkrétní výzvě,
projekt bude realizován na území regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, v souladu s podmínkami
programu,
je projekt v souladu s příslušnou legislativou EU a ČR (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany
hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.), což je doloženo čestným prohlášením
žadatele,
projekt respektuje minimální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou pro danou oblast
podpory. Výdaje uvedené v žádosti jsou způsobilé a při nutnosti přesunout prostředky ze způsobilých
výdajů do nezpůsobilých, tak lze učinit za podmínky, že tímto přesunem se projekt nedostane pod
minimální hranici celkových způsobilých výdajů.
výše nárokované dotace nepřesahuje maximální přípustnou výši dotace (zejména s ohledem
na pravidla veřejné podpory),
projekt prokazatelně nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit,
žadatel potvrdil čestným prohlášením, že na kofinancování projektu není použito jiných dotačních titulů
ČR ani jiných finančních prostředků EU,
termíny zahájení, realizace a ukončení projektu a finanční plán projektu je v souladu s podmínkami
daného kola výzvy,
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projekt je v souladu s globálními, specifickými a horizontálními cíli programu,
projekt je v souladu se zaměřením dané prioritní osy a konkrétní oblasti podpory,
projekt je v souladu s kvantifikovanými cíli na úrovni prioritní osy a oblasti podpory,
projekt je v souladu s finančním rámcem oblasti podpory,
vybrané indikátory jsou v souladu s cílem projektu.
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