
číslo smlouvy MMR (ČES): 5975/5

č.j.: MMR-54417/2021-26

Dodatek č. 5

K DOHODĚ O FINANCOVÁNÍ ze dne 25. června 2020 (evidovanou v ČES 5975)

uzavřenou mezi smluvními stranami

(dále jen ,,Dodatek")

Ministerstvo pro místní rozvoj - Česká republika

se sídlem: Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1
IČO: 66 00 22 22
jehož jménem jedná: Ing. Rostislav Mazal, ředitel Odboru řízení operačních programů
(dále také jako ,,Poskytovatel")

a

Státní fond podpory investic

se sídlem: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 Vinohrady
IČO: 70856788
jehož jménem jedná: Ing. Hana pejpalová, ředitelka Fondu
(dále také jako ,,Správce FN IROP")
(společně dále též jako ,,Smluvní strany", samostatně také jako ,,Smluvní strana")

Preambule

výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 25. června 2020 v souladu s ČI. 38 odst. 4 písm. C)
Obecného nařízení' Dohodu o financování (dále jen ,,Dohoda"). V této Dohodě se obě Smluvní strany
zavázaly provádět veškeré změny a doplňky na základě oboustranně uzavřeného vzestupně
očíslovaného písemného dodatku.

Tímto Dodatkem se mění Dohoda ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4.
Účelem uzavření tohoto Dodatku je promítnutí změn, které vyplynuly z kontrolního protokolu MMR
č. 20/19 v rámci kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. jedná se o doplnění vyčísleného pákového
efektu.

'NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY {EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondusoudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušeni nařízeni Rady {ES) č. 1083/2006, ve zněnÍNařÍzeni

Evropského Parlamentu a Rady {EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018 {Omnibus).



I. Změny Dohody

Smluvní strany se dohodly v souladu s ČI. 19. odst. 19.2 pododst. 19.2.3 Dohody, že tato

Dohoda se mění následovně:

1. Do ČI. 6 Dohody se vkládá odst. 6.6 nás|edujÍcÍho znění:

,,6.6 V souladu s ustanoveni odst. 1 písm. b) přílohy lV Obecného nařlzen/se plánovaný pákový
efekt vyčísli' následovně

Max. uýše zuyhoalněných úuěrů + Další cizí zalroje financouaní projektu-Plánouaný poplatek za spráuu do 31.12.2023 _985-F197-15

Vklad do FN IROP 1000

=1,17

pozn. Částky jsou vedené v mil. Kč. Dalšími cizími zdroji financovaní projektu jsou pro účely
výpočtu myšleny zdroje Konečného příjemce."

II. Závěrečná ustanoveni

1. Platnost tohoto Dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
jeho účinnost poté nastává dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Tímto dnem se
Dodatek stává nedílnou součástí Dohody. Všechna ostatní ustanovení Dohody v
tomto Dodatku výslovně nedotčená zůstávají nadále účinná.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.

3. Obě Smluvní strany souhlasí se zněním Dodatku a svůj souhlas potvrzují podpisem
oprávněných zástupců, kteří podpisem zároveň stvrzují, že jsou oprávněni za danou
Smluvní stranu tento Dodatek podepsat.

V Praze V Praze

Dne 15. července 2021 D "

Ministerstvo pro místní rozvoj - Česká S

re ublika

Ing. Rostislav Mazal Ing. Hana pejpalová

ředitel odboru řízeni operačních programů ředitelka Fondu


