
Číslo Projektu: 70 čj.: 18954/2016-51
Číslo v CES: 5483

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika -Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

na straně jedné

a

CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem: Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb
zastoupený/jednající Ing. Steffenem Zagermannem

v obchodním rejstříku

(dále jen „Partner")
na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-202 (dále jen „Smlouva") ze dne <datum posledního ^.cc. iar-»-
podpréu-smfeuvy>,kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu: 70
Název projektu: Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních

kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální
spolupráce

Prioritní osa: Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání
zdrojů

Specifický cíl: Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb

(dále jen „Projekt")

tento Dodatek.
ČI. 1

ČI. 2 Smlouvy se mění takto:

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.3.2020.

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Monitorovacího výboru

Nová verze Přílohy č. 2 je připojena k tomuto dodatku.
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Příloha č. 5 - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Nová verze Přílohy č. 5 je připojena k tomuto dodatku.

ČI. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

ČI. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení
budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden
Kontroloři.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

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

v..ÍMď...
Za Partnera

V Praze, dne
Za Národní orgán

ředitel
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Chomutově dne 17.1.2019
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Ing. Lenka Klognerová
vedoucí oddělení

pro NUTS II Severozápad

Strana 2



■'



Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

Green Infrastructure Maftnahmen aus Klárschlamm-Kaskadennutzung (green IKK) mittels 
grenzuberschreitender interregionaler Zusammenarbeit/ Opatření green infrastructure z víceúčelového 
využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 3. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / 
Projekt byl předložen po 3. na Monitorovací výbor.

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Oberpfalz

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Karlovarský kraj
Ressortzustandigkeit in BY / Rezort v BY StMUV
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu

39 Monate / měsíců 01.01.2017 31.03.2020

Prioritatsachse / Prioritní osa 2 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Fórderung der Ressourceneffizienz / Zachování a 
ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

Speziflsches Ziel / Specifický cíl Steigerung und Wiederherstellung der Biodiversitat und der Ókosystemdienstleistungen / 
Zvýšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku Umweltqualitat in Bezug auf die Biodiversitat und die Ókosystemdienstleistungen / Kvalita 
životního prostředí ve vztahu k biodiverzitě a ekosystémovým službám

Outputindikator / Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota

Flache der Habitate, die fur Zwecke eines 
besseren Erhaltungszustands eine
Unterstútzung erhalten / Plocha stanovišť, 10,00
která jsou podporována s cílem zlepšit jejich 
stav z hlediska ochrany

Anzahl der konzeptionellen MaRnahmen 
(Studien im Bereich Steigerung und
Wiederherstellung der Biodiversitat und der , ..
Ókosystemdienstleistungen) / Počet ,ou

koncepčních opatření (studie v oblasti zvýšení a 
obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb)

Gesamtes fórderfahiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet 703.320,35 €

Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 124.854,50 €

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu Nein / Ne

Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis -

Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen Republik/Vybrané 
regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Tirschenreuth
• Passau, Landkreis * Karlovarský kraj
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

Projektzusammenfassung Shrnutí projektu
Die Verscharfung der Vorgaben zur Entsorgung von Klárschlamm (KS) aus kommunalen 
Abwassern fůhrt zu steigenden Kosten und Abwassergebůhren, welche insbesondere in den 
Gemeinden der Grenzregionen bei der Einzelumsetzung zu erheblichen Kostenerhóhungen 
fiihrt. Aus Kosten- und Umweltschutzaspekten ist die Entwicklung und Umsetzung von green 
Infrastructure Malšnahmen aus der Klárschlamm-Kaskadennutzung (greenIKK) zur Einhaltung 
der Vorgaben, in der strukturschwachen Projektzielregion nur im Rahmen von 
interkommunaler bzw. interregionaler Zusammenarbeit zielfůhrend.

Proiektziele: Handlungsempfehlungen fůr die Kaskadennutzung, Entwicklung von green 
infrastructure MaRnahmen/Ókosystemdienstleistungen speziell fůr die Organisationen und 
Unternehmen in den Zielregionen (z. B. Důngemittelentwicklung aus Klárschlamm-Nahrstoffen, 
Eliminierung der im Klarschlamm/Verbrennungsasche enthaltenen Schadstoffe), Entwicklung 
Verwertungspfade fůr im Klarschlamm/Verbrennungsasche enthaltenen Nahrstoffe, 
Spurenelemente mittels Náhrstoffmanagementkonzept u. a. unter Einhaltung des 
Trinkwasserschutzes, okologischer und legislativer Vorgaben, Ausbringhinweise fůr Zielregion, 
Konzeption „interregionaler" Pilotanlagen fůr die identifizierten Standorte in den Zielregionen, 
Outputindikator z. B. Verbesserung der Umweltqualitátsziele/Ókosystemdienstleistungen, 
Biodiversitát bezogen auf Flache ais Ergebnis aus Nachhaltigkeitsanalyse.

Zusammenfassend werden durch das Projekt folgende Nutzen und Infrastructure 
Malšnahmen/Ókosystemdienstleistungen in der Zielregion welche Teil der Donauraumregion 
ist, erreicht:
Umweltschutz - Forderung der Nutzung nachhaltiger Energien - durch nachhaltige effiziente, 
regionale, dezentrale, energetische Klárschlammverwertung
Sicherstellung/Wiederherstellung der Gewásserqualitát durch Růckgewinnung der Nahrstoffe 
und Rúckhalt/Eliminierung organischer und anorganischer Schadstoffe wie z. B. Schwermetalle, 
Polymere u.a. aus dem Klárschlamm u. Abwasser sowie aus der energetischen Nutzung 
Management von Umweltrisiken durch gezielte Růckgewinnung der Nahrstoffe insbesondere 
Phosphor und Růckhalt von Schadstoffen zum Schutz der Gewásser, Boden und Luft 
Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Landschaften, der Qualitát von Luft und Boden durch 
die stoffliche Verwertung (z. B. Phosphorrůckgewinnung in der Zielregion), gezieltes 
Náhrstoffmanagement in landwirtschaftlichen Fláchen und den sauren náhrstoffarmen 
Waldgebieten der Zielregionen unter Berůcksichtigung des Trinkwasserschutzes 
Aufbau von Wohlstand durch Konzeptentwicklung: Strukturaufbau - Náhrstoffmanagement, 
Logistikkette, Zusammenarbeit Gemeinden und Unternehmen, Bau - und Betrieb Pilotanlagen 
Aufbau Forschung und Bildung durch Verfahrensentwicklung, Aufbau von Know-how und 
Kapazitáten in den Zielregionen
Stárkung der institutionellen Kapazitát durch die grenzůberschreitende interregionale 
Zusammenarbeit

Zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních kalů z komunálních odpadních vod bude mít za 
následek zvýšení nákladů a poplatků za čištění odpadních vod, které při jednotlivé realizaci 
povedou především v pohraničních obcích ke značnému zvýšení nákladů. Z hlediska nákladů a 
ochrany životního prostředí jsou rozvoj a realizace opatření green infrastructure z 
víceúčelového využití odpadních kalů (greenIKK) k dodržování zákonných požadavků v 
projektových strukturně slabých regionech účinné pouze v rámci interkomunální resp. 
interregionální spolupráce.

Projektové cíle: Pokyny k víceúčelovému užívání, rozvoj opatření green infrastructure 
/ekosystémové služby speciálně pro organizace a podniky v cílových regionech (např. vývoj 
hnojiv z kalových živin, eliminace škodlivých látek, obsažených v odpadních kalech /popelech), 
rozvoj možností zužitkování živin, obsažených v kalech /popelech, využití stopových prvků 
prostřednictvím živinového managementu a.j. včetně dodržení ochrany vody, ekologických a 
legislativních požadavků, pokyny k aplikaci pro cílový region, koncepce „interregionálních" 
pilotních zařízení pro identifikovaná stanoviště v cílových regionech, ukazatel outputu např. 
zlepšení cílů enviromentálních kvality/ekosystémových služeb, biodiverzita vztahující se na 
plochu jako výsledek analýzy udržitelnosti.

Díky projektu vzniknou následující užitky a infrastrukturní opatření /ekosystémové služby v 
cílovém regionu, který je součástí dunajského regionu:
Ochrana životního prostředí - podpora užívání udržitelných energií - díky udržitelnému, 
efektivnímu, regionálnímu, decentrálnímu, energetickému využití odpadních kalů. 
Zajištění/obnova kvality vody díky zadržení/zpětnému získání živin a zadržení/eliminaci 
oragnických a anorganických škodlivin jako např. těžkých kovů, polymerů aj. z odpadních kalů a 
odpadních vod stejně tak jako z energetického využití managementu rizik životního prostředí 
pomocí cíleného opětovného získání živin jako především fosforu a zadržení škodlivin za účelem 
ochrany vod, půd a vzduchu.
Zachování biologické rozmanitosti, krajin, kvality vzduchu a půdy díky využití látek (např. zpětný 
zisk fosforu), cílený živinový management pro zemědělské plochy a kyselé na živiny chudé lesní 
oblasti cílových regionů se zohledněním ochrany pitné vody.
Vytvoření prosperity díky vytvoření konceptu: vytvoření struktur - živinový management, 
logistický řetězec, spolupráce obcí a podniků, zřízení a provoz pilotních zařízení.
Zavedení výzkumu a vzdělání díky metodickému vývoji, vytvoření Know-how a kapacit v cílových 
regionech.
Posílení institucionální kapacity prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce.
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

Projektgesamtziel Hlavní cíl projektu
Entwicklungvon green infrastructure MaGnahmenaus Klárschlamm- Kaskadennutzungzur 
Steigerung der Ókosystemdienstleistungen und Erhalt der Biodiversitát in den Grenzregionen 
Beitrag zum Projektgesamtziel durch: • Umweltschutz - Fórderung der Nutzung nachhaltiger 
Energien - durch nachhaltige effiziente energetische Verwertung des Klárschlamms • 
Sicherstellung / Wiederherstellung der Gewásserqualitát durch Rúckgewinnung der Nahrstoffe 
und Rúckhalt der Schadstoffe wie z. B. Schwermetalle aus dem Klárschlamm und Abwasser • 
Management von Umweltrisiken durch gezielte Rúckgewinnung der Nahrstoffe insbesondere 
Phosphor und Rúckhalt Schadstoffe zum Schutz der Gewásser, Bóden und Luft • Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, der Landschaften, der Qualitát von Luft und Boden durch die stoffliche 
Verwertung (z.B. Dúngemittelentwicklung aus den gewonnenen Náhrstoffen fúr die
Zielregionen), gezieltes Náhrstoffmanagement in den sauren náhrstoffarmen Waldgebieten der 
Zielregionen • Aufbau von Wohlstand durch Konzeptentwicklung: Strukturaufbau - 
Náhrstoffmanagement, Logistíkkette, Zusammenarbeit Gemeinden und Unternehmen, Bau - 
und Betrieb Pilotanlagen • Aufbau Forschung und Bildung durch Entwicklung
Standardverfahren, Aufbau von Know-how und Kapazitáten in den Zielregionen ■ Stárkung der 
institutionellen Kapazitát durch die grenzúberschreitende interregionale Zusammenarbeit

Rozvoj opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů za účelem zvýšení 
ekosystémových služeb a zachování biodiverzity v pohraničních regionech. Příspěvek k 
celkovému projektovému cíli: ■ ochrana životního prostředí - podpora užívání udržitelných 
energií - pomocí udržitelného efektivního energetického využití odpadních kalů • zajištění / 
obnovení kvality vody díky zpětnému získání živin a zadržení škodlivin jako např. těžkých kovů z 
odpadních kalů a odpadních vod ■ management rizik životního prostředí prostřednictvím 
cíleného zpětného získávání živin jako především fosforu a zadržování škodlivin k ochraně vod, 
půd a vzduchu. • zachování biologické rozmanitosti, krajin, kvality vzduchu a půd díky využití 
látek, (např. hnojících prostředků, vyvinutých ze získaných živin v cílových regionech), cílený 
živinový management v kyselých na živiny chudých lesních oblastech cílových regionech • 
vytvoření prosperity díky vývoji konceptu: vytvoření struktur - zřízení struktur - živinový 
management, logistický řetězec, spolupráce obcí a podniků, zřízení a provoz pilotních zařízení • 
rozvoj výzkumu a vzdělání prostřednictvím rozvoje standartních postupů, vytvoření Know-how a 
kapacit v cílových regionech • posílení institucionální kapacity prostřednictvím přeshraniční 
interregionální spolupráce

Ergebnisse des Projekts Výsledky projektu
Realisierungsmóglichkeiten fúr grenzúberschreitende interkommunale und interregionale 
Zusammenarbeit bei der Klárschlammentsorgung Ermittlung einer optimalen Verfahrenskette 
zur stofflichen und energetischen Verwertung von Klárschlamm, Pílotanlage(n) in den Zielregion 
mit Berúcksichtigung folgender Inhalte: • Ressourceneffizienzsteigerung durch Rúckgewinnung 
der Nahrstoffe aus dem Klárschlamm insbesondere Phosphor und Stickstoff und gezieltes 
Náhrstoffmanagement zum Schutz der Ókosysteme (Kreislaufwirtschaft) • Reduzierung der 
Bodendegradation • Minimierung des Umweltgefáhrdungspotentials durch 
Schwermetallreduktion im Klárschlamm, und Evaluation móglicher Verwertungspfade fúr 
Fraktionen aus dem Klárschlamm ■ C02-Reduzierung durch die energetische Verwertung der 
aufbereiteten Klárschlammfraktionen zur Substitution fossiler Energietrágerfúr die Wárme- 
und Stromerzeugung, Handlungsempfehlung zur Verwertung der Verbrennungsaschen • 
Treibhausgasminimierung durch energetische Verwertung des Klárschlamms • Empfehlung 
einer ókologisch, technisch und wirtschaftlich optimalen Verfahrenskette zur 
grenzúberschreitenden interkommunalen Umsetzung der identifizierten Pilotprojekte in den 
Zielregionen. • Betreiberkonzept zur Umsetzung der Pilotprojekte und green Infrastructure 
Malšnahmen-Logistikkette in der Zielregion z. B. mittels (EVTZ - europáischer Verbund fůr 
territoriale Zusammenarbeit)

Možnosti realizace přeshraniční interkomunální a interregionální spolupráce v oblasti likvidace 
odpadních kalů Zjištění optimálního postupového řetězce látkového a energetického využití 
odpadních kalů, pilotní zařízení v cílovém regionu se zohledněním následujících obsahů: • 
zvýšení efektivnosti zdrojů díky zpětnému získávání živin z odpadních kalů obzvláště fosforu a 
dusíku a cílený živinový management k ochraně ekosystémů (cyklické hospodářství) • redukce 
půdní degradace • minimalizace potenciálu ohrožení životního prostředí díky redukci těžkých 
kovů v odpadních kalech, a evaluace možných postupů využití kalových frakcí • redukce C02 
energetickým využitím zpracovaných frakcí odpadních kalů jako náhrada fosilních energonosičů 
při výrobě tepla a proudu, pokyny k využití popelu vzniklého spalováním odpadních kalů ■ 
minimalizace skleníkových plynů díky využití odpadních kalů • doporučení ekologicky, technicky 
a hospodářsky optimálního postupového řetězce k přeshraniční interkomunální realizaci 
určených pilotních projektů v cílových regionech • zřizovatelský koncept k realizaci pilotních 
projektů a opatření green infrastructure včetně logistického řetězce v cílovém regionu např. 
prostřednictvím (ESUS - Evropská seskupení pro územní spolupráci)

Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj sehr positiv / velmi pozitivní

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung/
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace positiv / pozitivní

Gleichstellungvon Mánnern und Frauen/
Rovnost mezi muži a ženami positiv / pozitivní
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

Erfullung der Kooperationskríterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfůhrung werden verpflichtend 
erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeinsames Personál / Společný personál 0
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování 0
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Organisation / Název organizace IKomStiftland

Staat / Stát DEUTSCHLAND

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba Wolfgang Kaiser

Rechtsform / Právní forma Kórperschaft des óffentlichen Rechts

Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Technologiezentrum Energie

Staat / Stát DEUTSCHLAND

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein/ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba Diana Hehenberger-Risse

Rechtsform / Právní forma Kórperschaft des óffentlichen Rechts

Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace CHEVAK Cheb, a.s.

Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba Kristina Falkner

Rechtsform / Právní forma Akciová společnost

Rechtsstatus / Typ prostředků přivát / soukromé

Projektpartner / Projektový partner PP 4
Name der Organisation / Název organizace Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území ja / ano

Kontaktperson / Kontaktní osoba Radek Novotný

Rechtsform! Právní forma Stát, organizační složka státu

Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu 
Kostenplan / Rozpočet
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

LP1 (DĚ) PP2 (DE) PP3 (CZ) PP4 (CZ) Gesamt / Celkem
Anwendung der 
Personalkostenpauschale / 
Uplatnění paušálu na 
personální náklady

nein / ne nein / ne nein / ne nein / ne -

Personalkosten / Personální 
náklady 428.419,00 € 0,00 € 33.500,00 € 90.810,00 € 552.729,00 €

Buro- und
Verwaltungsausgaben / 
Kancelářské a administrativní 
výdaje

64.262,85 € 0,00 € 0,00 € 13.621,50 € 77.884,35 €

Reise- und
Unterbringungskosten / 
Náklady na cestování a 
ubytování

17.200,00 € 0,00 € 8.084,00 € 10.880,00 € 36.164,00 €

Kosten fur externe Expertise 
und Dienstleistungen /
Náklady na externí odborné 
poradenství a na služby

3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

Ausrůstungskosten / Výdaje na 
vybavení 18.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 9.543,00 € 33.543,00 €

Anschaffung und Miete von 
Immobilien sowie Baukosten / 
Pořízení a pronájem 
nemovitostí a stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbudget / Celkové 
způsobilé výdaje 530.881,85 € 0,00 € 47.584,00 € 124.854,50 € 703.320,35 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtes fórderfáhiges
Budget / Celkový způsobilý 
rozpočet

530.881,85 € 0,00 € 47.584,00 € 124.854,50 € 703.320,35 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (DE) PP3 (CZ) PP4 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / 
Prostředky Cíle EÚS 
(prostředky ERDF)

451.249,57 € 0,00 € 40.446,40 € 106.126,32 € 597.822,29 €

Nationale Kofinanzierung / 
Národní spolufinancování 79.632,28 € 0,00 € 7.137,60 € 18.728,18 € 105.498.06C
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnuti Monitorovacího výboru k projektu 70

• Davon offentliche 
Finanzierungsbeitráge 
/ Z toho financování z 
veřejných zdrojů

79.632,28 € 0,00 € 0,00 € 18.728,18 € 98.360,46 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge 
/ Z toho financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0,00 € 7.137,60 € 0,00 € 7.137,60 €

Gesamtes fórderfáhiges
Budget / Celkový způsobilý 
rozpočet

530.881,85 € 0,00 € 47.584,00 € 124.854,50 € 703.320,35 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % -

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
CHEVAK Cheb, a.s. Přiváté Mittel / Soukromé zdroje 7.137,60 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP4 (CZ)
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 12.485,46 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 6.242,72 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 8. Sitzung des Begleitausschusses am 05.12.2018 / 
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 8. zasedání dne 05.12.2018: Eingeplant/ Naplánován

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (DE) PP3 (CZ) PP4 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS 
(prostředky ERDF)

451.249,57 € 0,00 € 40.446,40 € 106.126,32 € 597.822,29 €

Nationale Kofinanzierung/
Národní spolufinancování 79.632,28 € 0,00 € 7.137,60 € 18.728,18 € 105.498,06 €

• Davon óffentliche 
Finanzierungsbeitráge 
/ Z toho financování z 
veřejných zdrojů

79.632,28 € 0,00 € 0,00 € 18.728,18 € 98.360,46 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge 
/ Z toho financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0,00 € 7.137,60 € 0,00 € 7.137,60 €

Gesamtes forderfáhiges
Budget / Celkový způsobilý 
rozpočet

530.881,85 € 0,00 € 47.584,00 € 124.854,50 € 703.320,35 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % -

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
CHEVAK Cheb, a.s. Private Mittel / Soukromé zdroje 7.137,60 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP4 (CZ)
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 12.485,46 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 6.242,72 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 70

Vorbehalt / Výhrada
l__________ ____ ____________ _________________ __________________________ __

Erláuterungen / Vysvětlivky

Anhand derÁnderungsvorlage BA Nr. 001-LPI wurde die Projektlaufzeit geándert:
01.01.2017- 31.03.2020/

Na základě Předložení změn MV č. 001-LP1 byla změněna doba realizace projektu:
01.01.2017- 31.03.2020
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Program přeshraniční spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha C. 5
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020
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