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Smlouva o financování mikroprojektu typu A/B/C 

č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/     /000      
s názvem „     “ 

realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

Mikroprojekt v režimu „zjednodušené metody vykazování výdajů“ 
 

(dále jen „Smlouva“) 

 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 

 se sídlem: Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

 zastoupený: Miroslav Wágner, předseda euroregionu 

 IČ: 642 246 19 

 Bankovní spojení:  Komerční banka Rychnov nad Kněžnou 

 Číslo účtu: 43-3212530277 / 0100 

 Měna účtu: EUR 

 (dále jen „Poskytovatel dotace“ / „Správce Fondu“) 

 
na straně jedné 

 

a 

 

      

 se sídlem:       

 zastoupený:       

 IČ:       

 DIČ:       

 Bankovní spojení:        

 Číslo účtu:       

 Měna účtu:       

 (dále jen „Konečný uživatel“) 

 
na straně druhé 
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uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s Programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, 
kterým se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, 
vyplývající zejména z:  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského 
fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 
347/320 (obecné nařízení); 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259; 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti 
výdajů pro programy spolupráce; 

 zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů  

 

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu, tuto Smlouvu.  

 

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku. 

 

 

Preambule  

Na základě Žádosti o podporu z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Konečného uživatele předložené 
v monitorovacím systému MS2014+ dne       a jejího schválení Euroregionálním řídícím výborem dne       
jsou splněny předpoklady pro uzavření této Smlouvy. 

 

 

Čl.  1 

Účel a předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je realizace mikroprojektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/     /000      s názvem 
„     ” z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–
Polsko, 

prioritní osa: 11.4 – Spolupráce institucí a komunit 

investiční priorita: 11.4.120 – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi 

(dále jen „mikroprojekt‟).  
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2. Mikroprojekt je rámcově definován v Žádosti o podporu Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále 
jen „Žádost“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

3. Konečný uživatel přijímá dotaci a zavazuje se ji použít výhradně na cíle související s realizací mikroprojektu. 

4. Konečný uživatel se zavazuje realizovat mikroprojekt na vlastní odpovědnost podle popisu obsaženého 
v Žádosti s přihlédnutím k dosažení cílů v ní uvedených.  

5. Euroregionální řídící výbor pro realizaci mikroprojektu dále stanovil následující doplňující podmínky: 

  

 

 

Čl.  2 

Harmonogram mikroprojektu 

1. Harmonogram mikroprojektu je následující: 

a. datum evidence mikroprojektu v monitorovacím systému MS2014+:       

b. datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu:       

c. datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu:       

 

 

Čl. 3 

Finanční ukazatele mikroprojektu 

1. Skutečná výše dotace, která bude Konečnému uživateli poskytnuta, bude určena na základě doložení 
skutečného počtu účastníků a po doložení, že se mikroprojekt zrealizoval podle schválené Žádosti. Při 
vyúčtování nemůže Konečný uživatel nárokovat vyšší počet jednotek, než mu byl schválen v Žádosti. 
Maximální možné podíly na financování mikroprojektu jsou následující: 

 

ZDROJ € % 

Příspěvek EFRR              

Celkové způsobilé výdaje       100,00 

 
2. Pro tento mikroprojekt je stanovena / jsou stanoveny výše jednotkového nákladu: 

Sportovní aktivity a aktivity spolků….     ,- EUR/osoboden 

Tábory a výměnné pobyty………………     ,- EUR/osoboden 

Konference a workshopy …………………     ,- EUR/osoboden 

Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze      ,- EUR/osoboden 

Výukové a vzdělávací akce …………     ,- EUR/osoboden 

3. Povinná publicita je řešena formou jednorázové částky - výše jednorázové částky je stanovena na 
     ,- EUR. 

4. Konečný uživatel dotace má zajištěno průběžné financování mikroprojektu vlastními zdroji, což 
stvrzuje podpisem této Smlouvy. 
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5. Veškeré aktivity mikroprojektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány v souladu s čl. 20 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013. o zvláštních ustanoveních týkající se podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.  

6. Dotace z EFRR může být poskytnuta maximálně ve výši 85,00 % konečných způsobilých výdajů. Dotace EFRR 
se ponižuje o příjmy přesahující vlastní podíl financování. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální 
výši dotace stanovenou ve čl. 3, odst. 1 této Smlouvy. 

7. Přehled zdrojů financování je součástí Žádosti o podporu. Žádost o podporu je v plném rozsahu pro 
Konečného uživatele závazná. 

 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti Konečného uživatele 

1. Konečný uživatel se zavazuje použít dotaci v souladu s touto Smlouvou a se schválenou dokumentací pro 
Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis1. 

2. Konečný uživatel je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1, odst. 2 této Smlouvy, a to v termínu uvedeném 
v čl. 2 této Smlouvy. 

3. Způsobilé výdaje 

a. Výdaje musí být podloženy prezenčními listinami, pozvánkami, programem a fotodokumentací.  

b. Pokud Správce Fondu zjistí, že předložená Žádost o platbu je neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, 
je Konečný uživatel povinen Žádost o platbu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Správcem Fondu. 

4. Plnění indikátorů 

Konečný uživatel se zavazuje splnit hodnoty indikátorů mikroprojektu uvedené v Žádosti nebo hodnoty následně 
změněné Rozhodnutím příslušného Euroregionálního řídícího výboru nebo Správcem Fondu. 

5. Veřejná podpora, horizontální principy 

Konečný uživatel bude při realizaci a po dobu udržitelnosti mikroprojektu dodržovat platné předpisy upravující 
ochranu životního prostředí, rovné příležitosti a pravidla týkající se veřejné podpory. 

6. Konečný uživatel se zavazuje: 

a) zpracovat a do 30 dnů od ukončení realizace mikroprojektu vyhotovit a doručit Správci Fondu 
prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+: 

 Zprávu o realizaci mikroprojektu včetně níže uvedených příloh:  

- Fotodokumentace o konání akce – je dokladem o konání akce, indikuje počet účastníků, 
realizované aktivity apod.  

- Prezenční listiny – klíčový podklad pro ověření počtu účastníků  
- Pozvánka na realizované aktivity 
- Program akce včetně časového harmonogramu pro prokázání doby/délky trvání akce  
- Dokumenty k prokázání splnění povinné publicity mikroprojektu 

V případě mikroprojektů typu A se jedná o Závěrečnou zprávu a dílčí dokumenty za dílčí část. 

7. Kontrola 

a) Konečný uživatel se zavazuje umožnit kontrolu pověřeným osobám Poskytovatele dotace – Správce 
Fondu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, NKÚ 
a Evropské komise na místě po celou dobu jeho realizace a zároveň poskytovat těmto osobám ve 

                                                 
1 Tím se rozumí Směrnice pro žadatele, Příručka pro konečné uživatele a Rozhodnutí EŘV. 
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stanovených termínech úplné a pravdivé informace a dokumentaci k mikroprojektu a v případě sankcí, 
uloženými těmito subjekty, vrátit poskytnuté finanční prostředky v předepsané výši. 

V případě realizace mikroprojektu typu A je povinen Projektový partner Konečného uživatele umožnit 
kontrolu všem pověřeným osobám všech polských kontrolních orgánů.  

b) Konečný uživatel se zavazuje plně respektovat a dodržovat veškerá opatření a termíny stanovené 
oprávněnými subjekty uvedenými v odst. 7 tohoto článku Smlouvy k nápravě a odstranění případných 
nesrovnalostí, nedostatků a závad zjištěných v rámci jejich kontrolní činnosti. 

8. Publicita 

Povinná publicita je řešena formou jednorázové částky (lump sum). Pro splnění povinné publicity konečný uživatelé 
zajistí informování o podpoře získané z fondů (body a) a b) odstavce 2.2 bodu 2 přílohy XII nařízení EU 1303/2013).  

Naplnění povinné publicity: 

a) Konečný uživatel zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis 
mikroprojektu úměrný míře podpory, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na daný 
mikroprojekt poskytována finanční podpora z EU.  

b) Konečný uživatel umístí alespoň jeden plakát s informacemi o mikroprojektu (minimální velikost A3), 
včetně finanční podpory z EU, na místě snadno viditelném pro veřejnost (např. vstupní prostory 
budov, prostory ve kterých probíhá realizace).      

Jednorázová částka na povinnou publicitu bude vyplacena pouze v případě řádného splnění povinné publicity. 
Pokud Správce Fondu / kontrolor zjistí nedostatky, není vyplacena žádná částka na publicitu.  

9. Poskytnutí součinnosti 

Konečný uživatel se zavazuje neprodleně vrátit neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky 
poskytnuté Správcem Fondu dle Smlouvy, včetně penále vypočteného podle zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to na účet určený Správcem Fondu, v  případech, kdy 
Konečný uživatel: 

a) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v Žádosti o podporu, v Žádosti o platbu za mikroprojekt nebo 
v Závěrečné zprávě o realizaci mikroprojektu, 

b) nesplní cíle mikroprojektu nebo jej nenaplní v rozsahu, na který byla finanční pomoc či její část, na základě 
Smlouvy poskytnuta,  

c) nenaplní-li hodnoty indikátorů daného mikroprojektu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy, 

d) neposkytne řádné Zprávy o realizaci mikroprojektu, stejně jako další informace požadované Správcem 
Fondu, 

10. Oznamování změn 

Konečný uživatel je povinen Správci Fondu neprodleně písemně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv 
na povahu nebo podmínky provádění mikroprojektu a na plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

11. Uchovávání dokumentů  

Konečný uživatel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy, včetně jejích dodatků a příloh, veškeré originály 
listin (zejména prezenční listiny, fotodokumentace) týkajících se mikroprojektu či s  ním souvisejících 
do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je 
nutné ustanovení národní legislativy respektovat. 

12. Příjmy mikroprojektu2 

                                                 
2 Obecně platí, že čisté příjmy projektu vytvořené po jeho ukončení dle čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy projektu 

vytvořené během jeho realizace dle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na projekty, jejichž celkové 
způsobilé výdaje převyšují 100 000 EUR) by měly být zohledněny už při schválení projektu a poskytovaná dotace by tak měla 
být o tyto příjmy předem snížena.  



Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 

Smlouva o financování mikroprojektu 
Režim „zjednodušené metody vykazování výdajů“ 

- 6 - 

V případě vzniku příjmů souvisejících s realizací mikroprojektu se Konečný uživatel zavazuje snížit celkové 
způsobilé výdaje; pokud příjmy převyšují vlastní podíl spolufinancování, Konečný uživatel postupuje způsobem 
popsaným v aktuální verzi Směrnice pro žadatele. 

13. Žádost o platbu 

Konečný uživatel je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit Správci Fondu řádně vyplněnou 
Žádost o platbu podloženou doložením skutečného počtu účastníků resp. osobodní.  

 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti Správce Fondu 

1. Vyplacení prostředků dotace 

Správce Fondu se zavazuje, že po schválení skutečného počtu účastníků, resp. osobodní  za mikroprojekt, 
Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu a po přijetí Žádosti o platbu za mikroprojekt Konečného uživatele, 
ověření její oprávněnosti, úplnosti, pravdivosti a bezchybnosti vystaví Prohlášení o uskutečněných výdajích na 
národní část projektu Fond, které předloží Centru pro regionální rozvoj ČR. 

Správce Fondu se zavazuje platbu týkající se mikroprojektu a provedenou příslušnou platební jednotkou 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na účet Správce Fondu převést na účet Konečného uživatele do 5 pracovních 
dnů po obdržení této platby. 

2. Kontrola 

Správce Fondu je oprávněn provádět u Konečného uživatele veškeré činnosti související s ověřením, zda 
mikroprojekt je realizován v souladu s touto Smlouvou. 

 

 

Čl. 6 

Střet zájmů 

1. Konečný uživatel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zamezil jakémukoli nebezpečí střetu 
zájmů, jenž by mohl ohrozit nestranné a objektivní plnění smlouvy. Takový střet zájmů by mohl nastat zejména 
v důsledku ekonomického zájmu, politické či národní spřízněnosti, z rodinných či citových důvodů nebo z 
důvodu jakéhokoli jiného společného zájmu. 

2. Jakákoli situace, jež představuje střet zájmů nebo může vést ke střetu zájmů, vzniklá v průběhu plnění 
Smlouvy, musí být bezodkladně písemně oznámena Správci Fondu. Konečný uživatel se zavazuje, že přijme 
bezodkladně všechna nezbytná opatření k vzniklé situaci. 

3. Správce Fondu si vyhrazuje právo ověřit, zda jsou přijatá opatření vhodná, a může v případě potřeby 
požadovat, aby Konečný uživatel přijal v určité lhůtě další opatření.  

 

 

Čl. 7 

Ustanovení společná 

1. Konečný uživatel prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že: 

a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Správce Fondu s podmínkami čerpání 
dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovu je s nimi svůj bezvýhradný 
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souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze 
Smlouvy; 

b) byl řádně poučen Správcem Fondu o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo 
neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za mikroprojekt, a z případného neoprávněného 
čerpání finančních prostředků z dotace;  

c) na mikroprojekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro které je dotace 
přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné formy pomoci z jiného 
programu financovaného EU; 

d) bude v časovém předstuhu nejpozději 14 kalendářních dní před konáním akce informovat o akci 
prostřednictvím depeše v monitorovacím systému MS2014;  

e) byl seznámen s aktuální verzí Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele; byl rovněž 
upozorněn na povinnost Konečného uživatele řídit se dalšími aktualizovanými verzemi Směrnice 
pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele, jakož i dalšími metodickými pokyny, které vznikly 
v průběhu realizace; 

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v Čestném prohlášení, které je přílohou Žádosti o 
podporu, a že se Konečný uživatel nenachází v úpadku. 

2. Konečný uživatel může Smlouvu o financování kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a 
začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď podána. V  případě vypovězení 
Smlouvy nemá Konečný uživatel nárok na vyplacení jakékoli náhrady. V případě, že již nějaké prostředky 
Konečnému uživateli grantu vyplaceny byly, je povinen je vrátit. 

3. Správce Fondu si vyhrazuje právo v případě závažných porušení ustanovení Smlouvy Konečným uživatelem, 
případně Projektovým partnerem nebo v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných prohlášení či 
informací Konečným uživatelem neprodleně odstoupit od Smlouvy bez vyplacení jakékoliv náhrady.  

4. Pokud nedojde k vypovězení Smlouvy ze strany Konečného uživatele ani k odstoupení od Smlouvy ze strany 
Správce Fondu, zaniká platnost Smlouvy a jejích dodatků dnem 31. prosince 2027. 

5. Správce Fondu bude postupovat podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, a v  případě, že Konečný 
uživatel řádně a včas nepřijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo tato opatření zcela nesplní 
v určených termínech, bude vůči němu uplatňovat sankce dle tohoto zákona.  

 

 

Čl. 8 

Ustanovení závěrečná 

1. Konečný uživatel souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v  rozsahu: 
název/sídlo/IČ/účet Konečného uživatele, údaje o mikroprojektu a předmětu a výše dotace dle 
Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy. 

2. Pokud není v této Smlouvě nebo v dokumentaci Fondu stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek 
Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke 
Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na mikroprojekt) 
je uveden v Příručce pro konečné uživatele. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této 
Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě 
jejího dodatku je v kompetenci Správce Fondu. 

3. Případné spory mezi Správcem Fondu a Konečným uživatelem budou přednostně řešeny dohodou. 

4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný soud dle sídla Správce 
Fondu, a to podle své věcné působnosti. 
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5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1 vyhotovení 
si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení Konečný uživatel. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy. 

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce a 2 stejnopisech v polském jazyce, z nichž každý 
má platnost originálu. 1 vyhotovení od každé jazykové verze si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení od 
každé jazykové verze Konečný uživatel. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy. 

7. V případě nesouladu jazykových verzí je závazná česká jazyková verze. 

8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Žádost o podporu 
Příloha č. 2: Identifikace bankovního účtu 

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud zvláštní právní předpis 
(zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů) nestanoví účinnost jinak.  

10. Správce Fondu prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) nemá 
povinnost zajistit zveřejnění uzavřené Smlouvy a případných Dodatků smlouvy v registru smluv (viz 
výjimka uvedená v zákoně o registru smluv - § 3, odst. 2, písmeno k). V případě, že se povinnost 
uveřejnit Smlouvu v registru smluv týká druhé smluvní strany (Konečného uživatele), je Konečný 
uživatel povinen zajistit si toto uveřejnění v registru smluv dle výše uvedeného zákona. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 

 

 

 V Rychnově nad Kněžnou dne       V                 dne       

 

 

 

 

 

 

 Miroslav Wágner, předseda  

 Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska –  
 Euroregion Glacensis  
 (Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis) (Konečný uživatel) 

Okomentoval(a): [JČ1]: Typ B/C 

Okomentoval(a): [JČ2]: Typ A 

Okomentoval(a): [JČ3]: Typ A 


