
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j MSMT-16286/2019-11

/dentŤikačn/' kód
LT/19007

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ o poskytnutí účelové podpory na řešeni projektu výzkumu a vývoje
Č. j. MSMT-16286/2019-6

podprogramu ,,INTER-ACTION", programu INTER-EXCELLENCE (dále jen ,,smlouva")

s n ázvem ,,Efektivní využiti stávajÍcÍ informační a podpůrné infrastruktury pro zvýšení zapojení
do mezinárodních projektů s výhledem na program HORIZONT EVROPA"

a identifikačním kódem ,,LTI19007"

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO: 00022985
se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 PRAHA 1- Malá Strana,
zastoupené Mgr. Janou KolařIkovou, vedoucí oddělení řIzeni mezinárodních programů VaVal
(dále jen ,,poskytovatel"),

na straně jedné

a

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
právní forma: WS
se sídlem' Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
číslo účtu:
zastoupená: doc. PhDr, Mikulášem Bekem, Ph.D.
(dále jen ,,příjemce ")

na straně druhé

uzavírají

v souladu s ustanovením článku 17 smlouvy, uzavřené podle ustanoven1§ 9 zákona Č.130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovaciz veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci), ve znění
pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě.



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j MSMT-16286/2019-11

výše uvedené smluvní strany se dohodly následovně:

|dent/jfikačnl kód
LT/19007

1. Mění se v části nadpisu: ,,SMLOUVA o poskytnutí účelové podpory na řešeni projektu výzkumu a
vývoje čj.: MSMT-16286/2019-6 podprogramu ,,|NTER-ACT|ON': programu INTER-EXCELLENCE"
na: ,,SMLOUVA o poskytnutí účelové podpory na řešeni projektu výzkumu a vývoje čj.: mšmt-
16286/2019-6 podprogramu ,JNTER-INFORM': programu INTER-EXCELLENCE" (dále jen
,,smlouva").

2. Příloha II smlouvy se mění za Přílohu I Dodatku č. 1.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
a úČinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a jako
správný jej podepisuji.

Za poskytovatele:

V Praze dne

Razítko a podpis:

Digitálně podepsalMg r. Ja na Mgr.jana Kolaříková
Kolaříková =':::'::"'

Mgr. Jana Kolaříková
vedoucí odděleni řízeni mezinárodních programů VaVal

Za příjemce:

V dne

Razítko a podpis:
doc. PhDr. MikuláŠ Bek, Ph.0.
rektor



Příloha I
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čj Celkem
dy 2019 2020 2021 2022 2023

Uznané náklady (v z toho podpora Uznané náklady (v z toho podporo Uznané náklady (v z toho podporo Uznané náklady (v z toho podpora Uznoné náklady (v z toho podpora UznOné náklady (v z toho podpora
tis. KČ) MŠMT (V tis. KČ) tis. KČ) MŠMT (V tis. KČ/ tis. KČ) MŠMT (V tis. KČ/ tis. KČ) MŠMT (V tis. KČ) tis. Kč) MŠMT (V tis. KČ) toS. KČ) MŠMT (V tis. KČ)

Osobní náklady

Ostatnňbožía služby

Subdodávky (max. 10%)*

Členský poplatek'

Odpisy DHM a DNM

Cestovné

Nepřímé náklady

Náklady celkem

Zdroje

Podpora MŠMT

Ostatní veřejně zdroje

Neveřejné zdroje

Zdroje celkem

'!EE
)'11 iznaných nákadů za projekt

E'"" _±0 INTER-EXCELLENCE Podprogram: INTER-INFORM
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f?- , Efektivní využiti stávajÍcÍ informační a podpůrné infrastruktury pro zvýšení zapojeni do
iq r projektu: ,

M: mezinárodnich projektů s výhledem na program HORIZONT EVROPA
CJJ
(D

? ("",J. INTER-EXCELLENCE


