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sMLoUvA
o í inancování  malé ho projektu v rámci programu přeshranič ní  §polupráce

Cfl EÚS Č eská republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
Dispozič ní  fond

(dále jen ,o§mlouva")

Evidenč ní  č í slo Smlouvy: Cí l nÚsnnlsultzlol
Název projektu:  Draci mezi městy

Euroregion Š umava - j ihozápadní  Č echy - Správce Dispozič ní ho fondu
se sí dlem:
Korespondenč ní  adresa: Euróregion Š umava - j ihozápadní  Č echy
zastoupené : předsedou Euroregionu Š umava

IC: 47261102
DIč z CZ4726| | 02
bankovní  spojení :  ěí slo ú č tu

vedený u

(dále jen rrposkytovatel dotace")
na stranějedné

a

Obec Balrylon
se sí dlem: Babylon 27,344 01 Domaž lice
zastoupenýij ednají cí :  Pavel Bambásek, starosta

lC:0057255l
bankovní  spojení :  IBAN: CZ65 0800 0000 0007 6208 2399

BIC: GIBACZPX
vedený u: Č eské  spořite| ny, a.s.

(dále jen ookoneč ný už ivatel")
na straně druhé

VZHLEDEM KE SKUTEČ NOST,I , ŽE:

I . Poskytovatel dotace je poskytovatelem dotace v souladu s Programem spolupráce, kterym se stanowjí
podrní rrky pro realizaci projektů  v rámci Programu přeshraniění  spolupráce Ceská republika - Svobodný

stát Bavorsko Cí l EÚS 20| 4-2020 (dále jen,,Cí lEÚS Č R-BY";, vycházejicizejmé naz:
a. Naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU) č . 130312013 ze dne l7, prosince 2013 o společ ných

ustanovení ch ohledně Evropské ho fondu pro regionální  rozvoj, Evropské ho sociální ho fondu,

Fondu soudrž nosti, Evropské ho zemědělské ho fondu pro rozvoj venkova a Evropské ho námořní ho

a rybářské ho fondu, o obecných ustanovení ch ohledně Evropské ho forrdu pro regionální  rozvoj,

Evropské ho sociální ho fondu a Fondu soudrž nosti a o zruš ení  naí í zeni (ES) č , 108312006, Uřední
věstní k Evropské  unie L 3471320;

b. Naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU) ě. 130112013 ze dne l7. prosince 20l3 o zvláš tní ch

ustanovení ch likají cí ch se Evropské ho fondu pro reionálrrí  rozvoj a cí le Investice pro rŮst a

zaměstnanost a o zruš en i naí í zení  (ES) č . 1 080/2006, Uřední  věstní k Evropské  unie L 347 1289;

c. Naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU) č . 1299l20I3 ze dne 17. prosince 2013, o zvláš tní ch

ustanovení ch týkají cí ch se podpory z Evropské ho fondu pro regionální  rozvoj pro cí l Evropská

ú zemní  spolupráce, Úredni věstní k Evropské  unie L 3471259,
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d. Naří zení  Komise v přenesené  pravomoci (EU) č . 48l/20l4 ze dne 4. bí ezna 2014, kteým se
doplňuje naří zeni Evropské ho parlamentu a Rady (EU) č . l299l20l3, pokud jde o zvláš tní  pravidla
způ sobilosti výdajů  pro programy spolupráce;

az dalš l platné  legislativy EU a č eské ho právní ho řádu.
il. Poslgrtovatel dotace je poslgrtovatelem dotace v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řidicim

orgánem programu (Bavorské  státní  ministerstvo hospodářství  a mé dil, energie a technologie) a
Vedoucí m partnerem projektu (Euroregion Š umava - j ihozápadní  Č echy) uzavřenóu dne 28. tedni ZOIO
av návamosti na Smlouvu o podmí nkách rcalizace projektu v rámci programu přeshranič ní  spolupráce
Cí l EÚS Č eská republika - Svobodný stát Bavorskď ZO| + -ZOZO mezi Národní m orgánem (Ministeistvo
pro mí stní  rozvoj Č n; a vedoucí m partnerem projektu (Euroregion Š umava - lihozápadní  Č echy)
uzavřenou dne 6.9.201 6.

se smluvní  strany dohodly na základé  § 1746 odst. 2 zákona é . 8912012 Sb., obč ans§ý zákoní k, ve zněni
pozdějš í ch předpisů , na uzavření  té to SMLOUVY o financování  malé ho projektu v rámci programu
přeshranič ní  spolupráce Cí l EÚS Č eská republika - Svobodný stát Bavorsko ZOIq-ŽOZO, Dispozič nifoňd.

Na základě ž ádosti koneč né ho uZiuut.r. a její m ,"rÍ : iH'ť Jlionální m ří dí cí m qýborem dne 5. 4.2022 jsov
splněny předpoklady pro uzavření  Smlouvy.

č t. t
ú č el smlouvy

1. Úč elem Smlouvy je realizace aktivit projektu:

Č í slo projektu:  cí l EÚ§/DF tsutl2l} 4
Název projektu:  Draci mezi městy
(dále jen,,Projekt").

Projekt je definován Žáďosti o podporu malé ho projekí u z Dispozič ní ho fondu Cí l EÚS Č eská republika -

Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen ,,Žádost'). Žádostje nedí lnou souč ástí  Smlouvy jako pří loha
č . 1.

2._Dále je koneč ný už ivatel povinen dodrž et pří padné  připomí nky Regionální ho ří dí cí ho qýboru (dále jen
RRV). Připomí nky RRV jsou souč ástí  Smlouvy jako pří loha č . 2.
3. Při naplňování  ú č elu Smlouvy spolupracuje koneč ný už ivatel s partnerem projektu definovaným v č ásti
Projektpartner /  Projektový partner Žádosti.

č l.z
Harmonogram plnění

1 . Datum registrace ž ádosti (zahájeni realizace proj ektu):  16 . 3 . 2022
2. Datum ukonč ení  realizace projektu:  30.7.2022

č t.s
Finanč ní  rámec

1. Předpokládaná výš e koneč ných způ sobilých výdajů  é ini:  4 710 EUR.
2. Na splnění  předmětu Smlouvy uvedené ho v č l. l budou koneč né mu už ivateli poslgrtnuty Řidicim

orgánem (Bavorské  státní  ministerstvo hospodářství  a mé dil, energie a technologie) prosť ednictví m
poslgrtovatele dotace finanč ní  prostředky ve qýš i 4 000 EUR z prostředků  Evropské ho fondu pro
regionální  rozvoj (dále jen 

',ERDF"), 
avš ak nejvýš e 84,93 %  koneč ných způ sobilých výdajů .

3. Skuteč ná qfš e finanč ní ch prostředků  poskytnutých koneč né mu už ivateli, bude urč ena na základé
skuteč ně vynalož ených, odů vodněných a řádně prokázaných způ sobilých výdajů , kromě výdajů
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vykazovaných zjednoduš enou formou'. Skuteč ná výš e dotace nesmí  přesáhnout maximální  výš i dotace

stanovenou v č l. 3, bodu 2 Smlouvy.
Koneč ný už ivatel má povinnost zajistit si prostředky na rcalizaci projektu označ ované  jako národní

spolufinancování  ve \ .ýš i 710 EUR.

č t.l
Způ sobilost výdajů

Dotace je urč ena pouze na ú hradu způ sobilých výdajů . Způ sobilé  ýdaje jsou vymezeny:

Naří zení m Evropské ho parlamentu a Rady (EU) é .130312013 ze dne 17. prosince 2013

o společ ných ustanovení ch ohledně Evropské ho fondu pro regionální  rozvoj, Evropské ho sociální ho

fondu, Fondu soudrž nosti, Evropské ho zemědělské ho fondu pro rozvoj venkova a Evropské ho

námořní ho a rybářské ho fondu, o obecných ustanovení ch ohledně Evropské ho fondu pro regionální
r9ntoj, Evropské ho sociální ho fondu a Fondu soudrž nosti a o zruš ení  naí izeni (ES) č . 108312006,

Uřední  věstní k Ewopské  unie L 3471320;

Naří zení m Evropské ho parlarqentu a Rady (EU) č .1301 l2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláš tní ch

ustanovení ch fýkají cí ch se Evropské ho fondu pro regionální  rozvoj a cí le Investice pro rů st a
zaměstnanost a o zruš enlnaí izení  (ES) č . l080/2006, Uřední  věstní k Evropské  unie L 3471289;

Naří zení m Evropské ho parlamentu a Rady (EU) č . I299l20l3 ze dne 17. prosince 2013,

o zvláš tní ch ustanovení ch týkají cí ch e podpory z Ewopské ho fondu pro regionální  rozvoj pro cí l
Evropská izemni spolupráce, Uřední  věstní k Evropské  unie L 3471259,

Naří zení m Komise v přenesené  pravomoci (EU) č .481/2014 ze dne 4. března 2014, kterlým se

doplňuje nallzeni Evropské ho parlamentu a Rady (EU) č . l299l20l3, pokud jde o zvláš tní  pravidla

způ sobilosti výdajů  pro programy spolupráce,

pravidly způ sobilosti výdajů  uvedenými ve Směmici pro ž adatele a v Pří ruěce pro ěeské  ž adatele.

Z ěasové ho hlediskajsou qýdaje způ sobilé  takto:

a) Výdaje na rcalizaci projektu mohou vznikat od data registrace ž ádosti, viz é 1.2, 1. (vč etně).

b) Předmětem dotace mohou být jen ty způ sobilé  výdaje, u kterlých je datum zdanitelné ho plnění '
nejpozději v den ukoněení  realizace projektu uvedené ho v ě1.2,2., té to Smlouvy a které  zároveň
byly uhrazeny nejpozději do 30 dní  od data ukonč ení  realizace projektu uvedené ho v č l. 2 avš ak
před podání mŽádostio platbu zamalý projekt.

Veš keré  aktivity projektu realizované  mimo programovou oblast musí  byt realizovány v souladu s č l. 20 naí í zeni
Evropské ho parlamentu a Rady (EU) č . l299l20l3, o zvláš tní ch ustanovení ch týkají cí ch se podpory z ERFF pro

cí l Evropská izemní  spolupráce a Směrnicí  pro ž adatele.

č t. s
Práva a povinnosti koneč né ho už ivatele

Koneěný už ivatel je povinen použ í t dotaci v souladu s podmí nkami té to Smlouvy.
Koneěný už ivatel je povinen splnit ú ěel dotace uvedený v č l. l Smlouvy, a to ve lhů tě uvedené  v é l. 2

Smlouvy.
udrž itelnost
U projektů , jejichž  efekty mají  dlouhodobý charakter, zodpoví dá koneč ný už ivatel za to, ž e výsledky
projektu budou udrž eny minimálně 5 let od vyp'lacení  dotace u těch jeho č ástí , u kterych je to z
technické ho a právní ho hlediska mož né .

4. Plnění  rozpoč tu
a) Koneč ný už ivatel je povinen použ í t dotaci na způ sobilé  výdaje uvedené  ve Zdů vodnění  nákladů

' Jedná se o výdaje financované  pauš ální  sazbou. Výš e pauš ální  ú hrady nákladů  je odvozena od výš e skuteč ně

vynalož ených a poskytovatelem dotace schválených způ sobilých pří mých nákladů  projektu bez personální ch nákladů
(u kategorie nákladů  ,,Personální  náklady") /  způ sobilých pří mých personální ch nák| adů  (u kategorie nákladů

,,Kancelářské  a administrativní  výdaje").
2 Pokud nemá dok| ad datum zdanitelné ho plnění  je datem

uskuteč nění  ú č etní ho pří padu.

zdanitelné ho plnění  v Č eské  republice mí něno datum
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projektu - Podrobný rozpoč et (dálejen rozpoěet projektu), kterýje souč ástí  pří lohy ě. l Smlouvy -
pokud rozhodl RRV o změně rozpoč tu, je platný rozpoěet v pří loze 2 Smlouvy.

Horní  limity způ sobilých výdajů  jednotliqých rozpoč toých kapitol jsou dány aktuálně platným

rozpoč tem projektu koneč né ho už ivatele,jakje uveden v pří loze č . 1 Smlouvy, nebo dle rozhodnutí

RŘv v pří loze č . 2 Smlouvy (pří p. poslední ho uzavřené ho dodatku ke Smlouvě, kterlým se rozpoěet

projektu mění ).

Horní  limit rozpoč tové  kapitoly je mož né  překroěit max. o 15 % o dané  rozpoětové  kapitoly (při

posuzování  15 oÁ se vycházi zrozpoětu projektu dle uzavřené  Smlouvy, pří p. poslední ho uzavřené ho

dodatku ke Smlouvě, kterlým se rozpoěet projektu mění ), a to pouze pokud dojde k ú sporám v j iných

rozpoč tových kapitolách tak, aby nebyla překroč ena celková č ástka rozpoětu projektu, a pokud

změna nemá vliv na dosaž ení  cí lů  projektu. V pří padě překroč ení  horní ho limitu rozpoč tové  kapitoly

nepřesahují ci 15 %  dané  rozpoětové  kapitoly není  nutné  provádět změnu schválené ho rozpoč tu

projektu uzavření m dodatku ke Smlouvě, ani změnu rozpoětu projektu hlásit poskytovateli dotace.

V pří padě změny rozpoč tu projektu přesahují cí  15 %  které koliv rozpoč tové  kapitoly, je potřeba

prové st změnu schválené ho rozpoč tu (pří lohy é . 2 pí ipadně 3 Smlouvy) uzavření m dodatku ke

Smlouvě. Výdaje, které  přesahují  horní  limit rozpoč tové  kapitoly o ví ce než  l5 Yo dané  rozpoč tové

kapitoly, nemohou být poskytovatelem dotace schváleny, dokud pří sluš ný dodatek ke Smlouvě není

uzavřen.

5. Způ sobilé  výdaje
a) Koneěný už ivatel je oprávněn pož adovat uhrazení  pouze pří sluš né  výš e výdajů , které  byly na

základé  S oupisky výdaj ů  schválené  j  ako způ sob ilé  poskytovatelem dotace.

b) Veš keré  způ sobilé  výdaje musí  b; it dolož eny kopií  ú č etní ho, daňové ho č i j iné ho dokladu a dokladu

o ú hradě3.

c) Pokud poskytovatel dotace zjistí , ž e předlož ená Žádost o platbu za malý projekt je z hlediska

způ sobilých výdajů  neú plná nebo obsahuje formální  nedostatky, je koneč ný už ivatel povinen

Žádost o platbu za malý projekt doplnit nebo opravit ve lhů tě stanovené  poskytovatelem dotace.

d) Koneěný už ivatel je povinen zajistit ú hradu veš ke4ých výdajů  projektu, které  nejsou kryty výŠ e

uvedenou dotací  (zejmé na nezpů sobilé  výdaje a v} daje na zachování  výsledků  realizace projektu),

aby byl dodrž en ú ěel dotace uvedený v č l. l Smlouvy a udrž itelnost projektu dle ěl. 5, bodu 3

Smlouvy.
e) Spolufinancování  projektu z prostředků  j iné ho programu financované ho ze zdrojů  EU je vylouč ené .

Pokud je projekt spolufinancován j inými veřejnými národní mi prostředky, je koneč ný už ivatel

povinen zajistit, ž e nedojde k duplicitní mu financování  výdajů .

D Ve schválené m rozpoětu.projektujsou zohledňovány personální  náklady ve formě pauš ální  sazby,

g) Ve schválené m rozpoětu projektu jsou zohledňovány kancelářské  a administrativní  náklady ve

formě pauš ální  sazby.

6. Podávání  zprí v
Koneěný už ivatel je povinen poskytovat poskytovateli dotace ú daje nezbytné  k prŮběž né mu

sledování  pří nosů  projektu (monitorování  projektu), a to zejmé na prostřednictví m předkládání

pozvánek na akce a Závé reé né  zprávy za malý projekt. Koneč ný už ivatel je povinen předlož it

pozvánky na akce nejpozději sedm dní  před konání m akce, Závěreěnou zprávu za ma| ý projekt je

koneěný už ivatel povinen předlož it poskytovateli dotace do 30 dní  po ukonč enirea| izace projektu a

po ukoněení  Smlouvy, t j. po splnění  obou těchto podmí nek, resp. po splnění  poslední  z nich.

7. Vedení  ú č etnictví
a) Koneěný už ivatel odpoví dá zato,ž e řádně ú č tuje o veš keqých pří jmech a qýdají ch, resp. qýnosech a

3 Tato povinnost se nevztahuje na rnýdaje, které  spadají  pod rež im daný mož nostmi zjednoduš ené ho vykazování  výdajŮ

(výdaje nebo náklady, které  budou vyú č továny jako pauš ální  v souladu s č l. 67 a 68 naří zeni Evropské ho parlamentu a

Rady (EU) ě. 130312013 a ě| ,20 naí izeni Evropské ho parlamentu a Rady (EU) č . | 299/2013).
,| .l EŤ z l c[  tÚs
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nákladecha a ž e od data uvedené ho v ěl, 4, odst. 2, pism. b) bude ú č etní  evidence za projekt vedena

vjeho ú č etnictví  odděleně v souladu se zákonem é .5931199l Sb., o ú č etnictví  ve znění  pozdějš í ch

předpisů , a to formou oddělené ho ú ěetní ho systé mu, nebo za použ ití  oddělené ho ú č etní ho kódu pro

vš echny transakce souvisejí cí  s projektem.

b) V pří padě, ž e koneč ný už ivatel není  povinen vé st ú č etnictví , odpoví dá zato,ž e povede pro projekt

v souladu s pří sluš nou národní  legislativou tzv. daňovou evidenci rozš í řenou tak, aby:

pří sluš né  doklady vztahujicí  se k projektu splňovaly nálež itosti ú č etní ho dokladu ve smyslu

národní  legislativy upravuj í cí  ú č etnictví ;
předmětné  doklady byly správné , ú plné , prů kazné , srozumitelné  a prů běž ně chronologicky
vedené  způ sobem zaruč ují cí m jejich trvalost;

uskuteěněné  pří jmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k pří sluš né mu projektu, ke

které mu se váž ou, tzn., ž e na dokladech musí  být jednoznač ně uvedeno, ke které mu projektu se

vú ahuji;
při kontrole koneč ný už ivatel poskytne na vyž ádání  kontrolní mu orgánu daňovou evidenci

v plné m rozsahu.

c) Koneč ný už ivatel je dále povinen prukazně vš echny polož ky dolož it při následných kontrolách a

auditech prováděných orgány dle č l. 5, bodu l0 té to Smlouvy.

d) V pří padě plnění  dodávaných na základé  objednávky nebo qýběrové ho í í zeni,je koneěný už ivatel
pouin-.n ,ujirt it, aby faktury předkládané  jehó dodavateli obsahovaly č í slo a název projektu.s

Veřejné  zakázky
a) Koneč ný už ivatel odpoví dá zato,ž e při realizaci projektu bude postupováno v souladu s ú č innými

národní mi předpisy pro zadávání  veřejných zakázek (tj. Zákonem é , 13712006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , od 1. ří jna 2016Zákonemě, 13412016 Sb., ozadáváni
veřejných zakázek). V pří padě, kdy se pro danou veřejnou zakázku neváahuje na koneč né ho

už ivatele povinnost postupovat podle zákona, je koneěný už ivatel povinen postupovat v souladu s

Metodickým pokynem pro oblast zadáváni zakázek pro programové  období  2014-2020 (vydán

Ministersive- p.Ó mí stnl rozvoj Č R dne l5. ledna 2014 nazákladě usnesení  vlády Č R č . 4412014).

b) Koneč ný už ivatel odpoví dá za to, ž e bude poskytovateli dotace a Kontrolorů m umož něn pří stup k
veš keré  dokumentaci souvisejí cí  s uzaví rání m smluv.

Veřejná podpora, horizontální  principy
Koneěný už ivatel odpoví dá za to, ž e při realizaci projektu a po dobu dle ěl. 5 bodu 3 Smlouvy budou

dodrž ovány platné  předpisy upravují cí  veřejnou podporu a horizontální  principy (rovné  pří lež itosti a

nediskriminace, rovné  pří lež itosti muž ů  a ž en audrž itelný rozvoj).

10. Kontrola /  auditó
a) Koneěný už ivatelje povinen za ú č elem ověření  plnění  povinností  vypl;ývají cí ch ze Smlouvy nebo

zvláš tní ch právní ch předpisů  vytvořit podmí nky k provedení  kontroly, respektive auditu,

vztahují cí ch se krealizaé i projektu a umož nit kontrolují cí  osobě qýkon její ch oprávnění

stanovených pří sluš nými právní mi předpisy. Koneč ný už ivatel musí  zejmé na poskytnout veš keré

doklady váž ici se k realizaci projektu, umož nit ověřování  souladu ú dajů  o realizaci projektu

uvedených v Závé reé né  zprávé  za malý projekt se skuteč ným stavem v mí stě jeho realizace a

poskytnout souč innost vš em orgánů m oprávněným k provádění  kontroly /  auditu. Těmito orgány
jsou poskytovatel dotace, Řidici orgán, Národní  orgán, Kontroloři, Certifikač ní  orgán, Auditní

4 V prí pade qýdajů , které  spadají  pod rež im zjednoduš ené ho vykazování  výdajů , koneč ný už ivatel vede ú č etnictví  nebo

daňovou evidenci, ale jednotlivé  ú č etní  polož ky ve své m ú č etnictví  nebo daňové  evidenci nepřiřazuje ke konké tní mu
projektu a neprokazuje skuteč ně vzniklé  qýdaje ve váahu k projektu ú č etní mi doklady. V pří padě využ ití  pauš ální ch

sazeb jsou základem pro urč ení  pauš ální  sazby pří mé  náklady jednoznač ně definované  ve Smlouvě, které  musí  být

koneč ným už ivatelem nálež itě dolož eny pomocí  ú č etní ch dokladů .
5 Ve vY,jimeených pří padech, kdy označ ení  ú č etní ho dokladu dodavatelem není  mož né  pož adovat (např. pří mý nákup),

mů ž e koneč ný už ivatel ú č etní  doklad pomocí  č í sla a názvu projektu omač it sám.
Ó Upraveno zejmé na Zákonem ě. 32012001 Sb., o finanč ní  kontrole, a Zákonem č , 25512012

pří sluš nými ustanovení mi předpisů  EU.
Sb., kontrolni řád a

9.
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orgán, Evropská komise,Evrops§ý ú č etní  dvů r a dalš í  národni orgány7 oprávněné  kvýkonu
kontroly.

b) Koneč ný už ivatel je dále povinen realizovat opatření  k odstranění  nedostatků  zjiš těných při těchto
kontrolách /  auditech, která mu byla ulož ena orgány oprávněnými k provádění  kontroly /  auditu na
základě provedených kontrol /  auditů , a to v tetmí nu, rozsahu a kvalitě podle pož adavků
stanovených pří sluš ným orgánem. Informace o provedených kontrolách /  auditech, jejich výsledcí ch
a stavu plnění  kontrolami l audity navrž ených opatření  je koneč ný už ivatel povinen zahrnovat do
Závé reěné  zprávy za malý projekt. Na ž ádost poskytovatele dotace, Řidiciho orgánu, Národní ho
orgánu, Kontrolorů , Certifikač ní ho orgánu nebo Auditní ho orgánu je koneč ný už ivatel povinen
poskytnout informace o qýsledcí ch kontrol a auditů  vč etně protokolů  z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Koneč ný už ivatel je povinen provádět propagaci projektu v souladu s pří lohou XI I  obecné ho

naří zení , prováděcí m nařizení m Komise (EU) ě. 82ll20l4, kterlým se stanoví  pravidla pro
uplatňování  obecné ho naří zení , pokud jde o podrobná ujednání  pro převod a správu pří spěvků
z programu, podávání  zpráv o finanění ch nástrojí ch, technické  vlastnosti informač ní ch a
komunikaění ch opatření  k operací m a systé m pro zaznamenávání  a uchovávání  ú dajů  a Směrnicí  pro
ž adaí ele.

b) Koneč ný už ivatel je povinen spolupracovat na ž ádost poskytovatele dotace na aktivitách
souvisejí cí ch s publicitou programu. Koneěný už ivatel souhlasí , aby poskytovatel dotace, Ří dí cí
orgán, Národní  orgán a subjekty j imi urč ené  zveřejňovaly informace uvedené  v č l. ll5 odst. 2
obecné ho nařizeni, jakož  l audiovizuální  dokumentaci realizace projektu v jaké koliv formě a
prostřednictví m j  akýchkoliv mé dií .

c) Koneč ný už ivatel poskytne v elektronické  podobě a odpoví dají cí m (vysoké m) rozliš ení
poskytovateli dotace fotografie zachycujicí  jednotlivé  aktivity a výstupy projektu. Poskytovatel
dotace mů ž e rovněž pož ádatkoneč né ho už ivatele o nové  zaslání  vhodnějš í ch fotograť rí .

12. Poskytování  ú dajů  o realizaci projektu
a) Koneč ný už ivatelje povinen na ž ádost poskytovatele dotace (popř.j iné ho orgánu, např. Kontrolora,

Národní ho orgánu), pí semně poskytnout jaké koliv doplňují cí  informace souvisejí cí  s realí zaci
projektu, respektive sjeho udrž itelností , a to ve lhů tě stanovené  v takové to ž ádosti.

b) Koneč ný už ivatel je povinen poskytovat informace a pří padně souč innost v souvislosti s

hodnocení mi, která budou provádět poskytovatel dotace, ŘiOici orgán a Národní  orgán, a to po dobu
pěti let od vyplacení  dotace.

13. Oznamování  změn
Koneč ný už ivatel je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veš keré  skuteč nosti, které  mohou
mí t vliv na povahu nebo podmí nky provádění  projektu a na plnění  povinností  vyplývají cí ch ze Smlouvy.

14. Uchovávání  dokumentů
Koneč ný už ivatel je povinen uchovat veš keré  dokumenty souvisejí cí  srealizaci projektu, které  jsou
nezbYné kprokázání  použ ití  prostředků , a to od jejich vzniku do 31. 12.2027. V pří padě, ž e národní
legislativa stanovuje pro některé  dokumenty delš í  dobu uchovávání , je nutné  ustanovení  národní
legislativy respektovat.

15. Pří jmy projektu
Pří jmy se zohlední  pouze tehdy, pokud překroěí  v} ,š i vlastní ho podí lu.8
Pří jmy, které  překroěí  \ "ýš ivlastní ho podí lu, se musí  odeč í st pří mo od prostředků  ERDF a pří p. poměrně
od pří spěvku třetí  osoby v rámci Žádosti o platbu za malý projekt,
Skuteč ně vytvořené  pří jmy se monitorují  a zohledňují  po dobu realizace a udrž itelnosti projektu.

7 Na č eské  straně jsou orgány oprávněné  k qýkonu kontroly stanoveny zejmé na Zákonem č .320/2001 Sb., o finanč ní
kontrole, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Napří klad pokud je projekt spolufinancován z rozpoč tu ú zemní ho samo-
správné ho celku (ÚSC), je také  ÚSC oprávněn k provádění  kontrol;  v pří padě poskytování  prostředku státní ch fondů  je
státní  fond také  oprávněn provádět kontrolu.
8 Pod vlastní m podí lem se rozumí  č ást celkoqých způ sobilých výdajů , která není  financována z ERDF a ani pomocí
pří spěvku třetí  osoby.

Euřopáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fů r
regionaIe EntWicklung

Evropský fond pro
regionáIní  rozVoj

SMLOUVA o financování  projektu v rámci programu
přeshranič ní  spolupráce Cí l EUS Ceská republika _

Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispozič ní  fond
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16. Pé č e o majetek
KoneČ ný už ivatel je povinen zacházet smajetkem spoluť tnancovaným zdotace spé č í  řádné ho
hospodáře, zejmé na jej zabezpeč it proti poš kození , árátě nebo odcizení . Po dobu realizace projektu a
udrž itelnosti (váahuje-li se na projekt) nesmí  koneč ný už ivatel majetek spolufinancovaný bý i č ásteč ně
z ProstředkŮ dotace, bez předchozí ho pí semné ho souhlasu poskytovatele dotace převé st, prodat, vypů jěit
Č i pronajmout j iné mu subjektu a dá| e nesmí  být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozí ho
pí semné ho souhlasu poskytovatele dotace zí í zeno věcné  břemeno é i zástavni právo ani nesmí  b; it
vlastnické  právo koneč né ho už ivatele nijak omezeno. Tí mto ustanovení m není  dotč ena mož nost nahradit
nefunkění  nebo technicky nezpů sobilý majetek novým za ú ěelem udrž ení  výsledků  projektu s

Předchozí m pí semným souhlasem poskytovatele dotace. Tí mto není  dotč ena povinnost uvedena v ěl. 5
bodu 3 Smlouvy.

17. DodrŽování  ustanovení  Směrnice pro ž adatelerPří ruč ky pro č eské  ž adatele a Pří ruč ky pro č eské
pří jemce dotace
Koneěný uŽivatel odpoví dá za to, ž e budou dodrž ovány veš keré  dalš í  povinnosti souvisej ici srealizací
projektu, které  jsou stanoveny ve Směrnici pro ž adatele, Pokud Směrnice pro ž adatele urěitou
Problematiku neřeš í , pakje třeba dodrž et povinnosti stanovené  v Pří ruč ce pro ěeské  ž adatele a Pří ruč ce
pro ěeské  pří jemce dotace (program přeshranič ní  spolupráce Cí l EÚS). V pří padě nedodrž ení  těchto
povinností  je poskytovatel dotace oprávněn použ í t analogicky ustanovení  č l. 6, bodu 3 Smlouvy, t j.
pozastavit platbu, ato až  do okamž iku, kdy budou §rto povinnosti splněny.

18. Financování  projektu koneč ným už ivatelem
KoneČ ný uŽivat_el je povinen zajistit financování  a realizaci projektu před podání m Závé reěné  zprávy za
malýprojekt aŽádostio platbu zama| ý projekt.

19. Závé reč názprávazamalý projekt aŽádosto platbu zama| ý projekt
Koneěný uŽivatel je povinen pro ú č ely poskytnutí  prostředků  dotace předlož it poskytovateli dotace řádně
vyplněnou Závěteé nou zprávu za ma| ý projekt a Žádost o platbu za ma| ý projekt společ ně s tabulkami
vyú Č tování  a kopiemi dokladů . Závé teč nou zprávu za malý projekt a Žádost o platbu za malý projekt
Předkládá koneěný už ivatel do 30 dnů  po ukoněení  projektu a po ukonč ení  Smlouvy, ť , po splnění  obou
těchto podmí nek, resp. po splnění  poslední  znich.

č l. o
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

Poskytovatel dotace se, při dodrž ení  vš ech podminekze strany koneč né ho už ivatele vyplývají cí chzté to
Smlouvy, zavazuje vydat Osvědč ení  o způ sobilosti r.ýdajů  zamalý projekt.
Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u koneč né ho už ivatele veš keré  č innosti souvisejí cí
s ověření m, zda projekt j  e realizován v souladu se Smlouvou.
Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole /  auditu dle č l. 5, bodu 10 Smlouvy, zjistí ,
Že koneč ný už ivatel nesplnil nebo neplní  některou z podmí nek uvedených ve Smlouvě nebo něŘterou z
Povinností  stanovených právní mi předpisy, je poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení
prostředků  dotace.
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo, v pří padě, ž e je poruš ení  ustanovení  Smlouvy dle předchozí ho
odstavce zjiŠ těno před vyplacení m dotace, odpoví dají cí m způ sobem zkrátit ěástku dotace, která má b; it
koneč né mu už ivateli dotace vyplacena.
Poskytovatel dotace je oprávněn od té to Smlouvy odstoupit vpří padě, ž e koneěný už ivatel poruš í  své
povinnosti dle té to Smlouvy.

č 1.1
kontrolor

1. Plnění m funkce Kontrolora bylo Národní m orgánem pověřeno Centrum pro regionální  rozvoj Č eské
republiky.

1.

2.

J.

4.

5.
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Smlouvy, bude krácení

Sm| ouvy, bude krácení

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda koneč ný už ivatel plní  povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy.

č lg
Sankce za poruš ení  ustanovení  Smlouvy

l. Výč et sankcí
Poskytovatel dotace si, zjistí -li, ž e koneč ný už ivatel nesplnil nebo neplní  některou z podmí nek
uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností  stanovených právní mi předpisy a tato informace je
potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole /  auditu dle č l. 5, bodu l0 Smlouvy, vyhrazuje právo

uplatnit vů č i koneč né mu už ivateli následují cí  sankce:

a) Aniž by byla dotč ena ustanovení  č l. 8, bodu l pí sm. b-f Smlouvy, poruš ení  povinností  uvedených
vté to Smlouvě povede ke krácení  dotace ve výš i podí lu dotace na výdají ch, u kteqých nebyly
povinnosti splněny;

b) V pří padě, ž e dojde k poruš ení  povinností  stanovených v č l. 5, bod 3 Smlouvy, bude qýš e krácení
dotace stanovena ve stejné m poměru k celkové  č ástce dotace, jako je poměr poč tu započ a{ ých

měsí ců , po které  byla povinrlost poruš ena k celkové  době, po kterou mábyl dle Smlouvy povinnost

dodrž ena;
c) V pří padě, ž e dojde k poruš ení  povinností  stanovených v č l. 5, bod 12 b)

dotace stanoveno ve ýš i 0-1 %  celkové  ěástky dotace;

d) V pří padě, ž e dojde k poruš ení  povinností  stanovených v č l. 5, bod 13, 14

dotace stanoveno ve výš i 0-5%  celkové  č ástky dotace;

e) V pří padě, ž e dojde k poruš ení  povinností  stanovených v ěl. 5, bod 8 Smlouvy, bude krácení  dotace

stanoveno podle dokumentů : Metodický pokyn pro oblast zadáváni zakázek pro programové  období
2014 - 2020 a Rozhodnutí  Komise ze dne 19. 12. 2013, kterym se stanoví  a schvalují  pokyny ke
stanovení  finanč ní ch oprav, jež má Komise prové st u výdajů  financovaných Unií  v rámci sdí lené ho
í  í zeni v př í p adě nedodrž ení  prav i d el pr o zadáv ání  veřej ných zakázek;

0 V pří padě, ž e dojde k poruš ení  povinností  stanovených v ěl. 5, bod 2, 9, 10 a) Smlouvy, bude

krácení  dotace stanoveno ve výš i celkové  ěástky dotace;

2. Nevyplacení  dotace nebo její  č ásti
V pří padě, ž e je zjiš těno před vyplacení m dotace nebo její  č ásti poruš ení  ustanovení  Smlouvy,
poskytovatel dotace při rozhodování  zohledňuje mí ry krácení  dotace uvedené  v č l. 8, bodě l.

č lq
Ustanovení  společ ná

Koneč ný už ivatel prohlaš uje a sqým podpisem Smlouvy stvrzuje, ž e:

a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany poskytovatele dotace

s podmí nkami č erpání  dotace dle Smlouvy a bere na vědomí  vš echny stanovené  podmí nky,

vyslovuje s nimi svů j bezv.ýhradný souhlas a zavazuje se k jejich p| nění  a dodrž ování , stejně jako
k plnění  závazků  vyplývají cí ch mu ze Smlouvy,

b) byl řádně pouěen poskytovatelem dotace o následcí ch, které  mohou vzniknout uvedení m
nepravdiqých nebo neú plných ú dajů  jak ve Smlouvě, tak i v Závé reé né  zprávé  za malý projekt a v
Žádosti o platbu za malý projekt, a z pí ipadné ho neoprávněné ho č erpání  finanč ní ch prostředků

z dotace;
c) byl seznámen s existencí  platné  legislativy, která upravuje pravidla poskytování  dotace,

d) na projekt, kteqý je předmětem dotace podle Smlouvy, v pří sluš né m období , pro kterou je dotace
pí iznána, neč erpá ž ádnoujinou dotaci, podporu, finanění  pří spěvek, ěi j im obdobné  formy pomoci

z j iné ho programu financované ho EU;
e) na výdaje - s qýjimkou výdajů  do qýš e spolufinancování g a s qýjimkou nezpů sobilých výdajů  -

v pří sluš né m období , po které  je dotace pí iznána, neč erpá ž ádnou j inou dotaci, podporu, finanč ní

9 Spolufinancování m se rozumí  rozdí lmezi v} š í  způ sobilých výdajů  a ýš í  dotace obdrž ené  z prosť edků  ERDF
r1.1 Erzlcú  aÚs
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pří spěvek, ěi j im obdobné  formy pomoci z národní ch veřejných zdrojů ;
f) nedoŠ lo kdatu podpisu Smlouvy kž ádné  změně vjeho č estné m prohláš ení  ž adatele projektu

přiloŽené mu k projektové  ž ádosti, a ž e se koneč ný už ivatel nenachází  v ú padku.

č t. to
ustanovení  závěreč ná

l. KoneČ ný už ivatel.souhlasí  se zveřejňování m ú dajů  uvedených ve Smlouvě , a to zejmé na v rozsahu:
název l sí dlo /  IC koneč né ho už ivatele, ú daje o projektu a předmětu a v} š i finanč ní  pomoci dle
Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národní mi předpisy,

2. Pokud není  v té to Smlouvě nebo ve Směrnici pro ž adatele stanoveno j inak, je mož no veš keré  změny
Podmí nek Smlouvy provádět pouze na základé  vzájemné  dohody smluvní ch stran formou
PÍ semné ho dodatku ke Smlouvé . Závazný postup administrace jednotliých typů  změn (podle
závaž nosti jejich vlivu na projekt) je uveden ve Směrnici pro ž adatele, Zmé ny lze provádět pouze
v prŮběhu plnění  podmí nek té to Smlouvy a nelze tak č init se zpětnou platností . oefinitivni
rozhodnutí  o provedení  zmé ny Smlouvy a formě její ho dodatku je v kompetenci poskytovatele
dotace.

3. Pří padné  spory mezi poskytovatelem dotace a koneč ným už ivatelem budou řeš eny dohodou.
4. V pří padě, ž e spor nelze vyřeš it dohodou, bude řeš en věcně a mí stně pří sluš ným soudem.
5. Smlouva j  e vyhotovena ve 2 stejnopisech v č eské m jazy ce, z nic\ tž  kaž dý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení  budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrž í  koneč ný už ivatel a

jeden poskytovatel dotace. stejně bude postupováno i u dodatků  smlouvy.
7, Nedí lnou souč ástí  Smlouvy jsou následují cí  pří lohy:

pří toha č .lz Žád,ost o podporu malé ho projektu z Dispoziění ho fondu cí lEÚS Č eská republika -
Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, vč etně pří loh
Pří loha č . 2: Rozhodnutí  RŘV, vč . pří padně upravené ho rozpoč tu a zdů vodnění  nákladů
Pří loha č . 3: Nálež itosti dokladování
Pří loha č .4:  Publicita

8. smlouva nabývá ú ěinnosti dnem podpisu oběma smluvní mi stranami.
9. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e si text Smlouvy peč livě před její m podpisem přeěetly, s jeho obsahem

bez výhrad souhlasí , ž e je projevem jejich svobodné  a váž né  vů le, prosté  omylu, na dů kaz č eho
připojují  své  podpisy.

l0. Pro pří pad, ž e koneč ný už ivatel nebude projekt realizovat, tedy poruš í  Smlouw podstatným
zPŮsobem, je kterákoliv ze smluvní ch stran oprávněna od Smlouvy odstoupit, Odstoupení  ,. 8iní
pí semným oznámení m o odstoupení  doruč eným druhé  smluvní  straně. V pří padě oditoupení  od
Smlouvy se smluvní  strany dohodly, ž e koneč ný už ivatel vrátí  dotaci prostředniďví m poskyiovatele
dotace Certifi kač ní mu orgánu.

l1.1 tŤ ž  lcll aÚs
_ fr.l3tlát B.y.ill -

Tj.h.Chlsóe R.DUdl(
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V Klatovech dne 12.4,2022

Za poskytovatele dotace:

Babylon an" .?.7,,Í ,.?g,:U

za koneěné ho už ivatele:

Euroregion va - j ihozápadní  Č echy
Správce Dispozič ní ho fondu
zastoupený

předsedou ERN Sumava

pavel Bambásek
starosta

tt.l atž  lc| i a{ rs
Fr.lrt.át alvcln -

/ { -!i; -. í * hchl* h;  Repubilk
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