
Dodatek Č. 1
k Dohodě o realizaci partnerské smlouvy v projektu Smart Akcelerátor II v oblasti

financování Č. S-4542/REG/2019 ze dne 7.11.2019

Smluvní strany:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5 150 00
zastoupený: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje
IČ: 708 91 095
číslo bankovního účtu:

(dále jen ,,Příjemce")

a

Středočeské inovaČní centrum, spolek
se sídlem: Zborovská 81/1 l, Praha 5 150 00
zastoupený Ing. Markem Špokem, Ph.D., statutárním ředitelem SIC
JČ: 042 28 235
číslo bankovního účtu:

(dále jen ,,Partner")

uzavírají tento Dodatek Č. l (dále jen ,,Dodatek")

ČI. I.
Předmět Dodatku

l. Smluvní strany se dohodly na tiásledujících změnách Dohody o realizaci partnerské smlouvy
v projektu Smart Akcelerátor II v oblasti financování č. S-4542/REG/2019 ze dne 7.11.2019
(dále jen ,,Dohoda"):

a) Původní znění Článku II odst. 3. Dohody se ruší a nahrazuje se tímto novým znčním:

,,Východiskem této Dohody je plánovaný finanční rámec Projektu dle projektové žádosti,
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_055/0012942-01 a změny Č. 2 Projektu:

Celkové schválené výdaje projektu: 67.827.045,08 Kč (100 %)
Rozdělení výdajů projektu mezi Příjemce a Partnera:
Celkové plánované výdaje Příjemce: 14.957.662,72 Kč (22,053 %)
Celkové plánované výdaje Partnera: 52.869.382,36 KČ (77,947 %)



Rozdělení zdrojů financování mezi Příjemce a EU:
Celková dotace EU: 57.652.988,31 KČ (85 %)
Celkové spolufinancování Příjemcem: 10.174.056,77 Kč (15 %)
Výše první zálohové platby z OP VVV: 14.326.328,40 KČ"

b) Vzhledem k tomu, Že první zálohová platba byla Partnerovi převedena ve výši dle
původního poměru výdajů mezi Příjemcem a Partnerem, dle ČI. IT a ČI. III Dohody, dohodly
se smluvní strany, že rozdíl vzniklý změnou poměru výda.jů mezi Příjemcem a Partnerem
u první zálohové platby bude vypořádán v rámci druhé žádosti o převod prostředků na
financování projektu, tj. výše požadované Částky pro převod Partnerovi určená v souladu
s tímto Dodatkem bude snížena o Částku 704 139,04 KČ.

2. Ostatní ustanovení Dohody se nemění.

ČI. II.
ZávěreČná ustanovení

l. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek se pořizuje ve Čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po
dvou vyhotoveních.

3. ÚČastnici tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, Že souhlasí s jeho obsahem, že
byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

4. Předmět tohoto Dodatku byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 016-19/2020/RK
ze dne 11.5.2020.

V P,·a,, dn, N 5 · 2020 V Praze dne Ä2. S· 2020

Hejtmanka Střqci eského krajestředoÉéáý kraj

' Ing. Marek špok, Ph.D.

Statutární ředitel SIC
StředoČeské inovaČní centrum, spolek

"
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