
Spolufinancováno
z programu Evropské unie

Erasmus*

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství
Uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek (dále jen „dodatek") se uzavírá mezi těmito smluvnímu stranami:

Na straně jedné:

Příjemce
Se sídlem
Zástupce
IČO
Číslo účtu

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Martin Červíček, hejtman
70889546

(dále jen „koordinátor" či „příjemce")
a

Partner
Se sídlem
Zástupce
IČO
Číslo účtu

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Eva Svobodová, ředitelka
00412821

Dále jen „partner", příjemce a partner společně také jako „smluvní strany".
Není-li uvedeno jinak, rozumí se pojmem „příjemci", „partneři" i partner.

Výše uvedené strany
SJEDNALY

1. Tímto dodatkem dochází ke změně Smlouvy o partnerství (dále též jen Smlouvy) uzavřené
v rámci projektu „Královéhradecký kraj - dva roky vzdělávání", č. dohody 2019-1-CZ01-KA104-
060520 (realizace schválena usnesením Rady č. RK/20/1096/2019 dne 24.6.2019),
podpořeného finančními prostředky v rámci programu Erasmus+ (dále jen „projekt") v Části
1.2 - Předmět a účel smlouvy takto:

Datum ukončení realizace projektu: 31.5.2022

Zbývající část Části 1.2 zůstává beze změny.

2. Tímto dodatkem se dále uvedené strany dohodly na následujících změnách:

1) Doplnění Přílohy Vlil smlouvy o partnerství - zvláštních podmínek a

2) Doplnění přílohy III smlouvy o partnerství - Finanční a smluvní pravidla
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Tímto dodatkem se mění Smlouva o partnerství ze dne 6.8.2019 následovně:

Následující pravidla doplňují pravidla v článku 1.2 a 11.2 přílohy III Smlouvy o partnerství a vztahují se 
pouze na případy, kdy je z důvodu onemocnění COVID-19 nutné realizovat virtuální mobility.
Vyžaduje se podávání zpráv o virtuálních mobilitách v souladu s pravidly stanovenými ve Smlouvě o 
partnerství.

DOPLŇUJÍCÍ FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA PLATNÁ POUZE PRO PROJEKTY, KTERÉ KVŮLI 
ONEMOCNĚNÍ COVID-19 POŘÁDAJÍ VIRTUÁLNÍ MOBILITY.

Článek 1.2- Výpočet jednotkových příspěvků a podpůrné dokumenty

Na cestovní a pobytové náklady a na kurzovně není při virtuálních mobilitách nárok. Jeli relevantní, 
měla by být poskytnuta on-line jazyková podpora.

C. Náklady na organizaci mobilit

a) Výpočet výše grantu: výše grantu se vypočte tak, že se celkový počet účastníků virtuálních mobilit 
vynásobí jednotkovým příspěvkem uvedeným v příloze IV Smlouvy.

b) Rozhodná událost: pro nárok na grant je bezpodmínečně nutné, aby účastník aktivitu skutečně 
vykonal.

c) Podpůrné dokumenty: doklad o tom, že se daná osoba zúčastnila aktivity, a to ve formě prohlášení 
podepsaného přijímající organizací, v němž je uvedeno jméno účastníka, účel aktivity a datum a 
ukončení virtuální aktivity.

Článek 11.2 Výpočet skutečně vynaložených nákladů

A. Náklady na účastníky se specifickými potřebami

Příjemce smí provádět převody finančních prostředků, které byly přiděleny pro jakoukoli rozpočtovou 
kategorii do kategorie náklady na účastníky se specifickými potřebami, i když původně pro tuto 
kategorii nebyly žádné finanční prostředky přiděleny.

a) Výpočet výše grantu: grant představuje náhradu 100 % skutečně vzniklých způsobilých 
nákladů.

b) Způsobilé náklady: náklady, které přímo souvisejí s účastníky se specifickými potřebami a 
jsou nezbytné k realizaci virtuálních mobilit.

c) Podpůrné dokumenty: faktury na skutečně vynaložené náklady související s projektem, 
v nichž je uveden název a adresa subjektu vystavujícího fakturu, částka a měna a datum 
vystavení faktury.

Příjemce smí převést z jakékoli rozpočtové kategorie založené na jednotkových příspěvcích až 10 % 
finančních prostředků na mimořádné náklady s cílem pokrýt náklady, které souvisí s nákupem a/nebo 
pronájmem vybavení a/nebo služeb nezbytných k realizaci virtuálních mobilit, a to i v případě, že do 
rozpočtové kategorie mimořádných nákladů nebyly původně přiděleny žádné finanční prostředky.
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a) Výpočet výše grantu: grant nahrazuje 75 % skutečně vzniklých způsobilých nákladů za nákup

a/nebo pronájem vybavení a/nebo služeb.

b) Způsobilé náklady: náklady, které souvisí s nákupem a/nebo pronájmem vybavení a/nebo

služeb a jsou nezbytné k realizaci virtuálních mobilit.

c) Podpůrné dokumenty: doklad o zaplacení nákladů vzniklých na základě faktur nebo jiných

dokladů s uvedením jména a adresy subjektu, který je vystavil, částky, měny a data vystavení

dokladu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o partnerství a její další přílohy zůstávají nezměněny.

Dodatek nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Účinnosti Dodatek nabývá dnem

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, jeden pro partnera a 2 pro příjemce. Tento dodatek je

uzavírán na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/4/196/2021 ze dne 8.2.2021.

V Hradci Králové, dne............ V dne ...^..^...^1

hejtman Královéhradeckého kraje
Mgr. Eva Svobodová
ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

K.áí /véhradecký kraj
se sídlem v

Hradci Králové

Studijní a vědecká Hradecká 1250

knihovna 500 03 Hradce Králové
v Hradci Králové Tel.: +420 494 946 200

IČO: 412821
DIČ: CZ00412821
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