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i «/.. t. ..1. MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Janem Krkoškou
zastoupen: náměstkem hejtmana kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1650676349/0800

(dáiejen „poskytovatel")

2. MORAVSKOSLEZSKÉ INVESTICE A DEVELOPMENT, A.S.
se sídlem:
zastoupena:
IČ: 47673168
DIČ:
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: č.ú. 373791183/0300

(dále jen „příjemce")

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 01736/2016/RRC (dále jen „smlouva"), jež byla poskytovatelem podepsána dne
23. 5. 2016.

2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákiadů prokazatelně souvisejících s realizací
projektu s názvem „CLUSTERIX 2,0 - New Models of Innovation for Strategie Cluster
Partnerships", který je realizován v rámci programu Interreg Europe, číslo projektu PGI00274
(dále jen „projekt").

3. Dne 25. 7. 2018 byla poskytovateli doručena žádost pnjemce o ukončení realizace projektu
z důvodu přenesení činností v rámci inovací na Moravskoslezské inovační centrum, a.s. Dne
19. 6. 2018 vyslovil Řídící orgán programu Interreg Europe, Region Nord-pas-de Calais se
sídlem ve francouzském Lilie, souhlas s ukončením účasti příjemce na projektu. Toto vyjádření
bylo zasláno Vedoucímu partnerovi projektu ecoplus. The Business Agency of Lower Austria, St.
Póiten, Rakousko.

III.
Narovnání

1. S ohledem na kladné stanovisko Řídícího orgánu k ukončení účasti příjemce na projektu se
smluvní strany dohodly na tom, že předčasné ukončení realizace projektu příjemcem nepovažuji
za porušení smlouvy

2. Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 3. 2018,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31.12. 2018.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považuji náklady, které vznikly a byly
příjemcem uhrazeny v období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018 a které splňují ostatní podmínky
stanovené ve smlouvě.



4. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a
závazky vyplývající z ustanovení či. V odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. c) a í) a či. VI odst. 1 písm.
a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se
nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu
dohody dojde druhé smluvní straně, pokud 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 jinak. V takovém případě nabývá dohoda
účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona 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, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

3. V případě, kdy nebude tato dohoda uveřejněna dle odst. 2 tohoto článku dohody, bere příjemce
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových
stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v
souladu s platnými právními předpisy.

4. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje
poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových
stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

5. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

6. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dva a pnjemce jedno vyhotovení.

7. Doložka platnosti právního jednání die § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/1000
ze dne 13. 9. 2018.

V Ostravě dne
15 ,10,2013
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