Dohoda

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
(dále jen "Dohoda")

I.
Smluvní strany
1.
Název:

Státní zemědělský intervenční fond
(dále jen "SZIF")

Sídlo:

Ve Smečkách 801/33
110 00
Hlavní město Praha - Nové Město

Identifikační číslo:

48 133 981

Regionální odbor SZIF:
(dále jen "RO SZIF")

RO SZIF Praha

Adresa:

Slezská 7, Praha 2, 120 56

Oprávněný jednat ve věcech této
Dohody:

Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Dále jen "poskytovatel dotace".
2.
Název KMAS:

Vyhlídky, občanské sdružení

Sídlo:

Nebužely 92
277 34
Nebužely

Identifikační číslo:

26676184

Název PMAS 1

Místní akční skupina Podřipsko

Sídlo:

Černouček 100
413 01
Černouček

Identifikační číslo:
22880674
Každý jednotlivě dále jen "příjemce dotace".
Osoba/y podepisující tuto Dohodu za příjemce dotace tímto vůči poskytovateli dotace
prohlašuje/í, že je ve věcech projednání a uzavření této Dohody oprávněna/y za příjemce
dotace právoplatné jednat a podepisovat z titulu své uvedené funkce či zmocnění.
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II.
Žádost
1.
Dotace se poskytuje na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování Společné
zemědělské politiky, ve znění pozdějších předpisů, na základě nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),
ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů EU, podle zákona č.
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, na
základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen "PRV") a na základě
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova ČR na období 2007-2013 opatření IV.2.1. (dále jen Pravidla) platných pro 17.kolo
příjmu žádostí včetně následných aktualizací a změn vybraných částí Pravidel. Dotace se
poskytuje pouze v souladu s těmito dokumenty.
2.
Nedílnou součástí této Dohody je příjemcem dotace řádně vyplněná, podepsaná a
zkompletovaná Žádost o dotaci z PRV skládající se ze standardizovaného formuláře a příloh
podle podmínek stanovených v Pravidlech.
3.
Dotace se poskytuje na následující Žádost o dotaci z PRV:
Opatření / podopatření / záměr:
Registrační číslo žádosti:
Název projektu:

IV.2.1/a
12/017/4210a/120/000078
Polabskými stezkami za vínem a poznáním

Dále jen "žádost".

III.
Výše podpory příjemce dotace
1.
Poskytovatel dotace se zavazuje přiznat a poskytnout příjemci dotace podporu formou dotace
na výše uvedenou žádost po splnění podmínek této Dohody a podmínek stanovených v
Pravidlech dle následujícího členění:

Celkové výdaje projektu (Kč)
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)
Celková výše přiznané dotace (Kč)
Příspěvek Společenství (EU) (Kč, %)
Příspěvek z národních zdrojů (Kč, %)
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3.747.000,00
3.549.000,00
3.194.100,00
2.555.280,00
80

Kč
Kč
Kč
Kč
%

638.820,00
20

Kč
%

Dohoda

Rekapitulace částky de minimis - výše přiznané dotace jednotlivých MAS ČR
KMAS
Vyhlídky, občanské sdružení
1.406.250,00
PMAS 1 Místní akční skupina Podřipsko
1.787.850,00

Kč
Kč

2.
Je-li podpora poskytována v režimu de minimis, je poskytnuta v souladu s nařízením Komise
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu "de
minimis", tzn. celková výše podpory "de minimis" poskytnuté jednomu subjektu nesmí v
kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na
formu podpory nebo její sledovaný cíl). Pro přepočet částky dotace, která se následně žadateli
zapisuje do Registru de minimis, bude použit denní kurz Evropské centrální banky stanovený
ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu, tj. ke dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace mezi
žadatelem a SZIF.
3.
Částku de minimis uvedenou v bodu 1. tohoto článku nelze navýšit.
4.
Konečná výše dotace každého příjemce dotace se určí na základě jím skutečně vynaložených,
odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, na které může být poskytnuta dotace, avšak
celková výše přiznané dotace na celý projekt uvedená v bodu 1. tohoto článku nesmí být
překročena.

IV.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace
1.
Dotace bude poskytnuta pouze na následující výdaje
Kód
002
003
004
005
006
Součet

Výdaje celého projektu, ze kterých je stanovena dotace
Měkká akce pro širokou veřejnost
Pořízení vybavení
Stavební výdaje
Studie
Řízení a podpora projektu
výdajů (Kč)

Částka v
158.000,00
1.073.000,00
1.178.000,00
400.000,00
740.000,00
3.549.000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2.
Do výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nelze zahrnout výdaje přesahující omezení
stanovená Pravidly. Do kódu 006 může MAS zařadit také výdaje na publicitu a propagaci
projektu.
3.
V Žádosti o dotaci u jednotlivých výstupů jsou uvedeny převažující Oblasti podpory. Jednotlivé
výstupy v sobě ale mohou kombinovat více oblastí.

V.
Termíny
1.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet dohodnutý termín předložení Žádosti o proplacení výdajů.
Koordinátor podává Žádost/i o proplacení za všechny spolupracující MAS na RO SZIF příslušný
KMAS.
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Termín předložení Žádosti/í o proplacení výdajů:

30.01.2015

VI.
Platební podmínky poskytnutí dotace
1.
Přiznaná dotace se poskytuje na základě Žádosti o proplacení a příslušné dokumentace dle
podmínek stanovených v Pravidlech.
2.
Závazek SZIF poskytnout dotaci příjemci dotace a pohledávka poskytovatele dotace
poskytnout dotaci příjemci dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti o
proplacení poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o schválení platby".
3.
Přiznaná dotace bude jednotlivým příjemcum dotace poskytnuta v Kč na účet ve vlastnictví
příjemce dotace uvedený v Žádosti o proplacení výdaju. Poskytovatel dotace má právo
poskytnout dotaci ve více platbách.
4.
Žádosti o proplacení na formuláři poskytovatele dotace za spolupracující MAS ČR předkládá a
před pracovníkem RO SZIF osobně podepisuje koordinátor projektu Spolupráce v souladu s
pověřením k podpisu od partnerů projektu spolupráce, doloženém plnou mocí s podpisy
statutárních zástupců KMAS/PMAS ČR k tomuto úkonu. Pokud je žádost již podepsána
příjemcem dotace (KMAS/PMAS), musí být podepsána v souladu se stanoveným způsobem pro
právoplatné jednání a podepisování za příjemce dotace.
5.
V rámci kontroly Žádosti o proplacení vč. příslušných příloh prováděné při jejím podání, může
RO SZIF uložit lhůtu pro doplnění chybějící dokumentace k Žádosti o proplacení, a to nejméně
14 kalendářních dnů.
6.
V případě, že jsou Žádosti o proplacení podány před stanoveným termínem, je na ně
pohlíženo, jako by byly předloženy v termínu uvedeném v této Dohodě v článku V.

VII.
Obecné povinnosti příjemce dotace
1.
Příjemce dotace musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech, musí pracovat na základě
principů Leader dle čl. 61 a 62 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře rozvoje venkova z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a čl.37 odst. 3 nařízení Komise (ES) č.
1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
2.
a) Příjemce dotace nesmí být v likvidaci.
b) Na majetek příjemce dotace nesmí být po dobu trvání závazku uplatněno konkurzní řízení
podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
c) Na majetek příjemce dotace nebylo v posledních 3 letech před datem registrace Žádosti o
dotaci uplatněno konkurzní řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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3.
a) Příjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím v souvislosti s touto Dohodou vůči
poskytovateli dotace uvedené nebo předané údaje či informace jsou po dobu trvání závazku
pravdivé, platné a úplné.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že bude poskytovateli dotace poskytovat požadované
informace, dokladovat mu svoji činnost a poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci
vztahující se k projektu po stanovenou dobu trvání závazku.
4.
a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti, cíl vybrané oblasti podpory opatření a
splní veškeré další specifické podmínky uvedené v článku VIII. této Dohody po celou
stanovenou dobu trvání závazku.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z
dotace nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat
další zástavní právo (netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).
5.
a) Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace
nejméně 10 let od předložení žádosti o proplacení.
b) Tímto ustanovením článku VII., bodu 5., písm. a) není nijak dotčena povinnost příjemce
podpory uchovávat potřebné dokumenty delší dobu podle zvláštních právních předpisů ES a
ČR.
6.
Příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s
Pravidly.
7.
a) Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR a Pravidly.
b) Příjemce dotace dále musí být schopen průkazně vše dokladovat dle čl. 75 písm. c) nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005, ve znění pozdějších předpisů, při následných kontrolách a auditech.
8.
a) Příjemce dotace, jako právnická osoba, si je vědom, že údaje ze Žádosti o dotaci, Dohody a
Žádosti o proplacení budou zveřejněny v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 a s
nařízením Komise (ES) č. 259/2008 a mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti
auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů společenství;
b) souhlasím s tím, aby údaje z Žádosti o dotaci, Dohody a Žádosti o proplacení byly vedeny
Státním zemědělským intervenčním fondem jednak v listinné podobě, jednak v elektronické
databázi pro potřeby zpracování Žádosti o dotaci, Dohody a Žádosti o proplacení a dále
souhlasím, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro statistické, evidenční a
účetní účely;
c) Tímto ustanovením není omezena povinnost smluvních stran poskytnout informace třetí
osobě podle platných právních předpisů.
9.
Příjemce dotace je povinen realizovat veškeré výdaje, na které může být poskytnuta dotace, v
souladu s Pravidly.

VIII.
Specifické povinnosti příjemce dotace
1.
Příjemce dotace se zavazuje v souvislosti s realizací projektu dodržet níže uvedené měřitelné
indikátory. Změna měřitelných indikátorů není možná.
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č.

Indikátor
Popis
Koordinační a pracovní schůzky

Měrná jednotka

Počet

Limit

schůzka

9

Min.

Od ŽoD po ŽoP
Komunitní projednání projektu

projednání

2

Min.

Od ŽoD po ŽoP
Řízení realizace projektu PMAS

úvazek

1

Max.

Max. 40 hod. týdně; od ŽoD po ŽoP
Řízení realizace projektu PMAS

Kč/hod

130

Max.

Max. 300hod ročně, od ŽoD po ŽoP
Příprava projektu PMAS

DPP

1

Max.

Kč/hod

130

Max.

DPČ

2

Max.

kus

1

Min.

1

2

3

4

5
Max. 300hod ročně, před ŽoD
Příprava projektu PMAS
6

7

Max. 300hod ročně, před ŽoD
Koordinace a řízení realizace
projektu KMAS
Od ŽoD po ŽoP, max. 20 hod. týdně;
Studie

8
Obsah studie:zmapuje možnosti obou regionů z pohledu CR. Předmětem bude též
analýza vzájemných historických vztahů obou regionů v souvislosti s atraktivním
tématem vinařství, zmapování historických památek, přírodních i technických. Cest
včetně napojení na jiné druhy dopravy a lokalizace místních producentů a infrastruktury
pro CR. Zahrne návrh realizace stezek či okruhů, za využití jak stávající trasy, tak
navrhne nové možnosti.
Využití: podklad pro stezky, infotabule, propagační materiály, mapového průvodce,
prezentace v tiskové kampani a na společných akcích, k dispozici na mAS obcím a
podnikatelům, odkaz na webu MAS
Značení stezky
kus
16
Min.
9
Kusy značení na 1 trasu cca 28-35 km.Od ŽoD po ŽoP
Odpočivná místa
kus

10

Min.

Od ŽoD po ŽoP
Informační místa

kus

12

Min.

m

300-330

Rozmezí

počet

1

Min.

kus

3

Min.

10

11
Od ŽoD po ŽoP
Délka rekonstruované cesty
12
Od ŽoD po ŽoP
Organizace Roudnického koštu
13
květen 2014
Party stany
14
Využití min 8x po dobu realizace projektu.Od ŽoD po ŽoP
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Pivní sety

kpl

35-45

Rozmezí

Využití min 8x po dobu realizace projektu.Od ŽoD po ŽoP
Nůžkový stan
kus

1

Min.

Využití min 3x po dobu realizace projektu.Od ŽoD po ŽoP
Roll - up bannery
kus

2

Min.

15

16

17
Využití permanentní po celou dobu realizace projektu na různých místech.Od ŽoD po
ŽoP
Tisková kampaň
komplet
4-6
Rozmezí
18
Od ŽoD po ŽoP
Mapový průvodce

kus

5000

Max.

Max. 50 Kč/kus.Od ŽoD po ŽoP
Oprava viniční zdi-opěrná stěna

m2

50

Min.

19

20
Technická dokumentace na CD.Od ŽoD po ŽoP.Kolem zdi povede stezka, vlastník podnikatel se bude podílet na opravě (finančně) a zpřístupní svou vinici.
Účast na akcích
účast
3
Min.
21
Během realizace projektu se MAS společně zúčastní minimálně tří akcí pro veřejnost
(roudnické vinobraní, mělnické vinobraní-zde nelze ovlivnit počet účastníků a Roudnický
košt-předpokládaný počet vinařů 8, cca počet účastníků 50
stezka
km
28 - 35
Rozmezí
22
1 trasa.Od ŽoD po ŽoP
Partneři - Producenti

počet

10

Min.

Od ŽoD po ŽoP
Partneři - ostatní

počet

6

Min.

23

24
Od ŽoD po ŽoP
2.
Příjemce o dotaci se zavazuje v souvislosti s udržitelností projektu (od ŽoP dále) dodržet níže
uvedené měřitelné indikátory. Změna měřitelných indikátorů není možná.
č.

Indikátor
Popis
Monitorovací zpráva

Měrná jednotka

Počet

Limit

kus

5

Min.

1

2

Monitorovací zpráva bude vyhotovena na základě kontroly trasy, informačních a
odpočivných míst a bude realizována vždy jednou ročně po dobu udržitelnosti.
Počet výpůjček stanů
počet/doba
25
Min.
udržitelnosti
Stany bude možné objednat prostřednictvím webových stránek MAS - stany budou
využívány po celou dobu udržitelnosti
Údržba stezek
počet/rok
2
Min.

3
Partneři projektu Město Štětí a Obec Vědomice se zavázaly udržovat po dobu
udržitelnosti projektu vytyčenou stezku 2x za rok.
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Pivní sety - počet výpůjček

4

5

počet/doba
25
Min.
udržitelnosti
Pivní sety bude možné objednat prostřednictvím webových stránek MAS - stany budou
využívány po celou dobu udržitelnosti
Nůžkový stan - počet výpůjček
počet/doba
10
Min.
udržitelnosti
Stan bude možné objednat prostřednictvím webových stránek MAS - stany budou
využívány po celou dobu udržitelnosti

3.
Příjemce dotace je povinen naplnit měřitelné indikátory týkající se realizace projektu do
termínu podání Žádosti o proplacení. Příjemce dotace je povinen naplnit měřitelné indikátory
týkající se doby vázanosti projektu na účel.
4.
KMAS, po předložení Žádosti o Proplacení, předloží každý rok ve lhůtě udržitelnosti projektu na
RO SZIF zprávu o plnění Měřitelných indikátorů za uplynulý rok, a to nejpozději k 31.1. (vzor
ke stažení na www.szif.cz).

IX.
Kontroly
1.
Příjemce dotace je povinen umožnit vstup osobám, které jsou pověřeny kontrolou
poskytovatelem dotace, MZe, Evropskou komisí, Certifikačním orgánem, Kompetentním
orgánem, Evropským účetním dvorem a jimi určenými zmocněnci k ověřování plnění podmínek
této Dohody a Pravidel. Dále je povinen jim poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k
žádosti.
2.
Kontrola ze strany poskytovatele dotace může být prováděna po celou dobu trvání závazku
stanoveného v Dohodě. O kontrole poskytovatele dotace bude sepsán protokol ve třech
vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný příjemce dotace, dvě vyhotovení
poskytovatel dotace.
3.
Kontroly prováděné podle platných právních předpisů nejsou touto Dohodou dotčeny.
4.
Příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z
kontrolní činnosti pověřených pracovníků uvedených v bodu 1. a dodržet stanovené termíny
pro odstranění nedostatků a závad.
5.
Sankce vyplývající z pochybení zjištěného při kontrole se vztahuje na toho příjemce dotace,
který pochybení zavinil, pokud se sankce nevztahuje na celý projekt.

X.
Změny
1.
Postup ohlašování změn se řídí platnými Pravidly.
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2.
Změny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě nebo Vyrozuměním o administraci
Hlášení o změnách nebo předložením úplné Žádosti o proplacení na RO SZIF u změn, které se
nemusí oznamovat Hlášením o změnách.
3.
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě změn, které je příjemce dotace povinen
zaznamenat na formuláři Žádosti o proplacení, není nutné vyhotovovat Dodatek k této Dohodě.
V případě, že jsou změny řádně zaznamenány na formuláři Žádosti o proplacení, jsou
podmínky této Dohody splněny, jako by se jednalo o Dodatek k Dohodě uzavřený ke dni
předložení formuláře Žádosti o proplacení poskytovateli dotace.
4.
Poskytovatel dotace navrhne změnit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke změně
příslušných zákonů, daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena
do souladu s těmito dokumenty.

XI.
Snížení výše dotace, sankce za nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace a
odstoupení od projektu
1.
Korekce při administraci žádosti o proplacení - pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl mezi
částkou uvedenou v žádosti o proplacení a částkou, která má být příjemci vyplacena po
přezkoumání způsobilosti žádosti:
- do 3% (včetně) je příjemci vyplacena částka odpovídající výdajům, ze kterých je stanovena
dotace, po přezkoumání,
- o více než 3%, je příjemci vyplacena zjištěná částka po přezkoumání snížena ještě o sankci
odpovídající rozdílu mezi částkou požadovanou a zjištěnou částkou po přezkoumání
způsobilosti výdajů.
2.
Postup stanovování výše sankcí se řídí platnými Pravidly.
3.
V případě, že bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly uměle vytvořeny
ze strany příjemce dotace a tento tak získal výhodu, která není v souladu s cíli a podmínkami
opatření, Pravidel či Dohody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovněž v
případě, pokud bylo úmyslně nebo z vědomé nedbalosti podáno nepravdivé prohlášení. V
kterémkoli z těchto obou případů je příjemce dotace navíc vyloučen z poskytování dotace v
rámci téhož opatření během daného a následujícího roku.
4.
V případě nedodržení příslušných podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávněného čerpání
dotace bude zahájeno vymáhání dlužné částky a případného penále v souladu s platnou právní
úpravou (podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění
pozdějších předpisů, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla
pro podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení
Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, a dále pro podmíněnost podle nařízení Rady (ES)
č. 479/2008, v platném znění).
5.
Příjemce dotace, který nemůže dokončit nebo udržet projekt po stanovenou dobu z vážných
důvodů, jejichž existenci věrohodně prokáže, je povinen písemnou formou neprodleně
informovat příslušný RO SZIF a odstoupit od žádosti. V takovém případě je povinen již
poskytnutou dotaci neprodleně vrátit.
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XII.
Výpověď Dohody
1.
Tuto Dohodu je poskytovatel dotace oprávněn písemně vypovědět v případě, že:
- se podstatně změní poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu Dohody - např.
změna či zrušení právních předpisů, na základě kterých byla příjemci dotace poskytnuta
dotace, a zároveň tuto situaci nelze řešit Dodatkem k Dohodě (viz čl. X. této Dohody);
- příjemce dotace poruší kteroukoliv povinnost stanovenou Pravidly a označenou sankcí "C",
či stanovenou touto Dohodou, přičemž Pravidly či Dohodou stanovené sankce tímto
ustanovením nejsou dotčeny.
2.
Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď této
Dohody poskytovatelem dotace doručena příjemci dotace. Po uplynutí výpovědní lhůty je
příjemce dotace povinen ve lhůtě 15 dní vrátit poskytovateli dotace veškerá plnění, která mu
byla na základě Dohody či žádosti o dotaci poskytnuta, v opačném případě bude s příjemcem
dotace zahájeno vymáhání dlužné částky a případného penále v souladu s platnou právní
úpravou (podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění
pozdějších předpisů).

XIII.
Závěrečná ustanovení
1.
Příjemce dotace prohlašuje, že byl již při zaregistrování žádosti o dotaci seznámen s Pravidly,
souhlasí s nimi a zavazuje se k jejich plnění. Příjemce dotace si je vědom požadavků týkajících
se poskytování údajů a zaznamenávání výstupů a výsledků. Příjemce dotace dále prohlašuje,
že veškeré úkony spojené s realizací projektu, které učinil před podpisem této Dohody jsou v
souladu s těmito Pravidly. Dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že nedošlo ke změnám
oproti této Dohodě a stav realizace akce je ke dni podpisu v souladu s žádost o dotaci z PRV.
2.
Dohoda je platná a závazná po celou dobu realizace projektu a dále po dobu vázanosti na účel,
kromě povinností uvedených v článku VII. bodu 5, které se řídí sjednanou zvláštní lhůtou.
3.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni ani pod nátlakem.
4.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno
vyhotovení Dohody obdrží za příjemce dotace KMAS a jedno vyhotovení Dohody obdrží za
poskytovatele dotace RO SZIF.
5.
Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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Za Poskytovatele dotace:
V Praze dne

Za Příjemce dotace:
V Praze dne

podpis
Ing. Zdeněk Procházka

podpis

jméno, příjmení, titul
ředitel RO SZIF Praha
název funkce
razítko:

jméno, příjmení, titul
název funkce
razítko:

Doklad prokazující oprávnění k podpisu
Dohody. Tento doklad je Přílohou k této
Dohodě.
Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost
zkontroloval

Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost
zkontroloval

dne:
jméno, příjmení, titul právníka RO SZIF:

dne:
jméno, příjmení, titul ověřovatele:

podpis právníka RO SZIF:

podpis ověřovatele:
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