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číslo smlouvy: S-3207/KUL/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Středočeského kraje podle Programu na podporu rozvoje destinačních

managementů StředoČeského kraje pro rok 2021

SmluvrlÍ strany

Středočeský kraj

se sídlem:
zastoupený:

IČO:
DIČ,

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Mgr. Václavem švendou, členem Rady Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchti, pověřený podpisem smlouvy na základě usneseni č.
038-08/2021/7,K ze dne 28, 6, 2021
7089)095

CZ7089!095
bankovní spojení
(dále .jen ,,l'oskytovatel")
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Turistická oblast Kut[)ohorsko a Kolínsko z.s.

se sIdlem: Havličkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 O l Kutná Hora
zastoupená: M gt', Be. Silvií Doušovou, předsedkyní spolku
Fo: 08322031
bankovní spqjení:
(dále,jen ,,Příjemce")

uzavírají podle § iOa a násled(ljícieh 7.ákona Č. 250/2000 Sb., o ]Y)zp()čtovýeh [)ravi(llech územních
rozpoČtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 250/2000 Sb.") t'uto sinlouvu:

V

Chine l

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

l. S mluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle přís|uš|)ý¢h lľstanovení z. č. 250/2000
Sb. a zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanČní konlrolc), ve znění pozdčjšich předpisů (dále jen ,,z. č. 320/2001 Sb.").

2. Dotace poskytovaná dlc této sn1|ouvy Posky(ovatclc|1) příjemci ,je dle z.. č. 320/2001 Sb. veřeinou
ň]]al)ční podporou.

3. Pro potřeby této smlouvy se rozumí:

a) ý,otaci_peněžní proslř¢dky poskyinuté z ro7.počlll Středočeského kra.je Příjemci na stanovený účel.
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"b) !j-nglľčniÉn vyEořá(iáním dotace přehled o čerpání a POllŽltí l)oskyt])tltýcl1 penčžnich prostředků (dále i i
,..""' jen ,,vyúčtování projektu") a vráceni |)epouž|lý¢h ])cl)čž.nich prostředků do i'ozpočtu StředočeskCho : !

:," 'kraje, jl

C) porušením rozRoGtové kázně každé neopí'ávnčné použití nebo zadržení peněžních prostředků : '
íposkytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje,

. ,
d) neopl'ávněnýln 1?,Qužlliln peněžních plostředků .jc .ie.ii¢h použití, kterým byla poi'ušena povinnost : !

stal)Qv¢[1á práv|IÍl11 předpisem. přinio |joužite|ným předpisem Evropské unie nebo v¢řejl)oprávl]í i l
smlouvou. Za neoprávněnC použíti pe|)čž|)ich prostředků se považuje také: l !

l l

· porušeni povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní proslředky poskytnuty, !j
stanovené právním předpisem, přímo použitelnýní předpisein Evropské unie, veřejnoprávní
smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláŠtního práviňho předpisLl, i '!
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet Příjemce, t ,

· porušení po\'innosti stanovené v předchozím odstavci, ke kterému došlo před připsáním
penčžl]ích prostředků 11tl účel PřÍicníce a ktcrC ke dni připsání trvá; den připsáni pcnčžních
prostředků na účet Při jemcc sc považu.je za dctí p()rl|šenÍ r()z])očtove kázně.

í. ,; l

· neprokáže-li Příjemce peněžních prostřcdků,.jak byly tyto prostředky použity, I)
ii

e) 7.ad£Že.nim peně.ž!lj.ch ,prostředků .i¢ ])c}rušellí povinnosti vráceni poskytnut'ých prostředků l'
ve stanovenCl11 tel"míl1L|: dnem |)ol'l|šení rozpočtové kázně .je v tomto případě den následující po dni, !
v němž inarně uplynul lcrtnĹn stanovený pro vráceni p()skyt|)utýc|1 prostředků. !'l ,

j) ukQn,če!'j)n p1:Qjcklll l
l,
i ,j. datum převzetí posledniho díla nebo části díla nebo dodávky nebo služby, kieré/á je |)os|¢dnin) !'

plněním realizace projektu, tj. datuín uvedené v předávacím protokolu mezi Při)elncen1
l 'a dodavatelem posledního plnění ľ"ealizace projektu, nebo, není-li takovýto protokol, paŔ datum

posledního zdanitehiého plnčni realizace projektu, které je uvedeno na přÍs|ušl)ém daňovém ,'
í.dokladu, !"
!nebo

2, datum |)oskdni|lo výkonu práce 7,an1čst11a|)¢c/ů přjjcmcc na rcalizaci projektu,

a to datum, které dle bodu l. nebo 2. nastane pozdčji.

4. Dotace dle této smlouvy je poskytována Příjemci na rcaiizaci prcjjektu .jako veřqjná podpora |Ija|C|1o
rozsahu (dc miniinis) podle nařízení Komise (EU) č, M07/2013 ze dne l 8. pi;osince 201 3 o použití
článků 107 a 108 S|)I|ouvy o nlngovánÍ Evropské unie na podl)oru dc miniínis (Úřední včstnik EU L
352,24.12.2013,s.l).

výše poskytované dotace se pro účely vý'počtu lnaximá|ni částky podpory de minimis přepočítává na
částku v eurech (EUR) v kurzu čcskC koruny (KČ) vůči euru (EUR), který vyhlásila Evropská ce|1tráll)i
banka ke dni nabytí účinnosti léto smlouvy.

Příjemce pl'o|)|ašllje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily skutečnosti týkající se Příjeincem
přijatých podpor dc miniinis, které Pří,jemce uvedl v žádosti o dotaci o poskytnutí dotace
prostředn ictvím veře.jnoprávni stnlouvy 7. Progralnu a v čestnán prohlášení žadatele o podporu v rež.iniu
de niinimis a že 1))11 není mu znáina překážka, která by bránila poskyt1111(í podpory dc minimis dle výše
uvedeného nařízení Evropské komise.

V připadč rozdělení |'řijelnc¢ dotace na dva či vice samostatných podniků v obclobí 3 let od nabytí
účinnosti této smlouvy .je Příjemce dotace povinen nepi'odleně po roz.dčlení kontaktovat Poskytovatele
a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejl1c podpory za účelem sdělení inforínace, jak podpoi'u dc
minimis poskytnutou dle iCto smlouvy rozdělit v Cel1trálnim registru podpor malCho rozsahu, Při
nesplnČní této povin nosti se přjjemcc vystavu,jc j)řipad|]C11ĹL| odein1ulí před|nané pod pory.
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r· ;il. Předmětem smlouvy jc |)oskyl|)l|ti neinvestiční dotace Poskytovateleni příjemci z rozpočtu
l

Středočeského kraje podle Prograniu na |)od|)oru rozvo.je destil)ačl)íc|l nlal)agemeľ1tů Středočeského
krqje pro rok 2021 (dále jen ,,Progl'a]]1) na zajištěni realizace projektu Podpora propagace znaČky '
Kutnohorsko a Kolínsko (dále jen ,,projekt").

2. Specifikace projektu:

Popis, způsob realizace, účel, cíle a přínosy projektu .jsou uvedeny v žádosti Přľielnce o poskytnutí l'
dotace prostřednictvini veřejnoprávní smlouvy z Prograinu na podporu rozvoj e destinačních
1}1a|lagen1entů Středočeského "kra.je pro rok 2021, která byla cloručena Poskytovateli dne 26, 4. 2021
číslo .jednací Poskytovatele 05291 8/202 Ilk US K. :j

i.i',Jedná se o projekt, kterého cílem je z.kvalitnčni 1]1L[lli]nediá|nÍl]o obsahu určenCho ke komunikaci , ii
s cílovými skupinami a .jeho využiti k zatra|(tiv}]ění turistické oblasti a ke zvýšení návštěvnosti na území l )
celé oblasti (nejen v klíčových místech a městech). Záiněrem projektu ,je mimo ,jiné doplnit fotobanku

,o vysoce kvahtní fotograňe z letní a I)od7.1mní lul"|sli¢kC sczony, které zachytí pocit ,,kvalitně prožitého
volného časll/dovoknC/|)l'á7.d]lin". Mal'|íetingová kolnllnikace bude zaměřena na hlavní eilovou skupinu í
a maxitnálnč dvě vcdlejši cílové skul)i|)y. Dále bude \'('|1o\'á|1a pozornost propagaci zqjména v on-line
prostoru (1"ormou bannerů, placené reklamy) a foi'mou videospotů, které tvoří podstatnou součást
komunikace na Facebooku a lnstagramu. Nebude úplně opouštěna klasická forma koinunikace, a proto
bude uspořádaná výstava fotografii známých i neznániých mist destinace, která bude putovat pc' l :'
destinaci. položkový rozpočet viz příloha č, l.

3. Celkové předpokládanC finanční náklady na rcalizaci prqjektu dle žádosti činí 615 000 KČ (slovy: šest
set patnáct tisíc korun českých).

4. Příjemci bude na základě této slnlol|vy poskyt]]l|ta P()skytovate|cm dolace 7. ro7.počlu Středočeského
kra.je v maximální výši 450 000 KČ (slovy: čtyři sta padesát lisic korun českých korun českých),
maxitnálně však ve výši 73 % z celkových skutečných uznatclných ňnančních nákladů na realizaci
prqiekĹU.

5. Minimálni ňnanční spoluúčast Příjemce činí 27 % 7- celkových skutečných (|z.|)atel|)ýcl) ňnančnIch
nákladů na realizaci pro.jekni.

6. P()kud budou celkové skutečné liz])atc|])é lj!}al1č|)i náklady |)r(2iektu nižší než. celkové předpokládané
finanční náklady na realizaci pro.jektu, .je PřÍie1nce povinen vrátit Poskytovateli takové poskytnuté
penčžni prostředky z dotace Poskytovaíelc, které převýší 73 % z celkových skutečných uznatelných
finančních nákladů na realizaci projektu.

7. Pokud celkové skutečné l|zľ)atelj)C ňnanční náklady pro.jektu překročí celkové předpokládané finanční
náklady na realizaci projektu, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních fil)a!]čnic|) zdrqjů.

8. Ľ)oÉace .je poskytována Příjemci i na linanční náklady prQi¢k(u, spočíva.jki v uhraz.ené dani z přidané
|K)d|1o|y v souvislosti s rca'lizaci pj"o.iek{L|, a (o v těchto pi'lpadcí:h:

a) není-li Příjemce registl"ovanýlľ1 plátcem danč z přidané hodl)oty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále.jen ,,z. č. 235/2004 Sb,"),

b) ,je-li Příjemce l'e*istrovaným plátcem daňčí z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti
s realizací projektu nárok na odpočet Llhl'azené danč z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb,,
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::' c) .je-li Příjcnice |'egislrova|)ýÉ)) plátcem danč z. přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací l

,' " ' projektu pouze částečný nárok na odpočei uhrazené danč z přidané hodnoty; v tomto případě .je
lpřije[nc| poskyiována dotace i na finanční náklady prqjektu spočNající v uhrazcné dani z přidané l

':' hodnoty, u níž přjjcmci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb. j
!
l

9. Dotace není poskytována příjemci na finanční náklady pt"o.jektu, spočívající v uhrazené dani z přidané
hodnoty v souvislosti s realizaci projektu, .je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty,
kterému vznikl v souvislosti s realizací pro.jektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši i
uhrazené daně z přidané |1Qdľ1oty dle z. č. 235/2004 Sb.

l

10, Do celkových skutečných tunatel iých řnanč i'ch íákladů na rcal"zaci projektu se iezapočítává '
uhrazel1á daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace projektu, u níž mu vznikl nárok
na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb,

Š-
! l, Příjemce neniůže v případč úspoi'y penčžnich prostředků vzešlé z \'ýbčrovcho řízeni nebo v průběhu 'i :

írealizace l)r()jektl| požádat q rozšiřcni účelu dotace ncbo o .jiný účel dotace než na .jaký mu byla dotace
poskytnuta, tzn. účel uvedený v odstavci l a 2 tohoto článku. !,:

12. Dotaci nelze použil na akci/prqjekt, je-li na pí'o.jekt poskytnuta dotace z jiného dotačního titulu ?
z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie. l

i :i :l 3. Z dotacc nelze hradn náklady na .jinou akci nebo na .jiný projekt, na kterou/ý byla poskytnuta dotace l
z Pi'oµamu ,jiné Qrgani7aci desti|)ačníh() lnanag¢mc|)tll.

14, Uznatehié náklady projektu jsou náklady vzniklé Příjemci v scmvislôsti s realizací projektu od l. i. 202 l
za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady p"qjektu, na který byla Příjemci dotace poskytnuta.

15. způsobilými výda.ji projektu jsou:

a. náklady na rozvoj turistické nabídky,
b. náklady na vydáváni le(nich a 7,ilnllÍch turistických novin turistického regionu (turistické noviny

musí obsahovat pouze informace pro návštěvníky a turisty), nákup služeb a zboží spQiených se
za,iištčľlim čiunosti a propagací DM O (např. sbčr a z.pracování dat, tvorba praduktů vC, marketingu,
výroba, grafická úprava. překlady il)tci'1IcIo\'Ýc|I stránek. tiskovi|l, jiných propagači)ich inatcriáhi
a,jcjich korektury, tisk propagačních matcriálů. a atd.),

c. náklady na pořízeni n]Llltilnediá|nÍch prezeniaá, fotografií od prof"esi()náh]ích tôtograrů vhodných
pro cestovní ruch včetně licencí (podmínkou ,jsou autorská práva i pro Středočeský kraj
a Středočeskou centrálu ceslovního nichu, příspěvkovou organizaci pro komerční i nekomerční
využití),

d. náklady na za,jištění fám a presstripů.
e. náklady na školeni, studi.jní česly, \Yol'ks|lopy, fÓra pro podnikatele v CR, '
f. nákup HW a SW souvisejícího s l'ea|i7-a¢i ])['Qiektu, a náklady na správu webových stránek,

webhosting domCn,
g. poplatky za veletrhy - plocha, expozice, náklady na ubytováni a cestovní náklady na veletrzích

a pl'ezentač|1íc]1 akcí (pouze v případě, že se bude DMO prezentovat samostatně, nikoliv na stánku
Středočeského kraje či .jiných kraiů),

h. náklady na přípravu pro,jektů, :
i. náklady na s|)olllpráci při připravč ro7vojo\'ý¢h dokuinentů \' oblasti cestovního ruchu i'

Středočeského kra.jc,
,i. úhrada mezd, odvodů na SOClá||1í a zdravotní pQiišlčni 7.a|11čslnan¢ů, s vý.jimkou odvodů mezd

a odvodů na sociáltú a zcfravotnÍ pqjištčni 7mÍĹčslnanců, pří.jemce. kleři za.jišl'uji úklid, ostrahu,
a ,jiné hospodářské činnosti, Dotace na úhradu inez,d .je možtié využil až do 50' % cdkovC výše
dotace (skutečně Čerpané) -· úhrada mezd za kinenové zal11čstnal)¢c a dohody o provedení práce
pracovníků,

k. náklady souvise.jící s nap|ňovánin1 datovCho skladu Středočeské centrály cestovního ruchu,
příspčvkovC orga|li7acc
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. l 6. Nezpůsobilými výda,ji projektu ,jsou:
a. mzdové náklady nad 50 % celkové výše dotace,
b. nájmy (vyjma plochy expozice, kely se DMO účastní velet'rhu v rámci samostatné expozice),
c. energie (elektřina, plyn),
d. platby za teldony, interneÉ.
e. pohonné hmoty,
f'. občerstvení,
g. poplatky za veletrh, expozice a náklady na ubytování i ostatní cestovní náklady (jedná se o náklady

spojené s ubytováníni a dietami v případě prezentace na stánku StředočcskCho kraje nebo .jiných
kraj ú ),

h. nákup věcí a ma.jetku tl'\'a]eiši hodnoty (tclcfony. počítač apod.).
i. poplatky za ochranné známky.
.j, členskC poplatky,
k. nákupy pozemků a budov,
l. investiční výda.je,
in. náklady na stavební práce,
n. náklady na pořízení a subdodávky od třetí osoby, která dodává konečné|)ju příjemci za vyšší, než

.jakou by dosáhl za stej'iých podmínek u běžného dodavatele či výrobce,
o. daňové poradenství, pokuty, penále, výda.je na správni poplatky,
p. silniční daň,
q. výda.je, které nejsou doloženy účetl1Ílni doklady,
r. daň z přidané hodnoty v případě, že .je žadatel plátcem DPH,
s. ,již u7.nanC a vyúčtované náklady v rámci 2. výzvy Pl"og|'a|nu na podporu rozvoje dest'inačMch

managenientů Středočeského kraje pro rok 2020, které přijetnce .již v závěrečnéni vyúčtováni
doložil/bude dokládat.

V

Clánck 3

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

l, Poskytova(e| se zava7u.ie p()skytl)out Příjemci dotaci z rozpočtu Středočeského kra.je v souladu
s článkem 2 této smlouvy, a to za podlníllek uvedených v této smlouvě, v Progratnu a v z, Č. 250/2000
Sb.

2. Převod pcnčžnich prostředků bude Poskytovatelem proveden bankovním převodem na výše uvedený
účet Příjemce, a to jednorázově do 30 dnů po oboustt'anném podpisu této smlouvy.

3, Příjemce se zavazuje:

a) použit poskytnutou dotaci pouze ke s,iedl]anéml| účelu a v soulad u se spccifikací projektu popsanou
v článku 2 odstavci 2, této stnlouvy, ti. pô117.¢ na realizaci pro.jektu, a to hos])odál"llČ,

V připadč nedodržcni této povi[)l}osti Při,jcmcem odpovídá odvod za porušeni ro7,počtovC
neoprávněl)ě použitých penčžnich prostředků, tj. výši použitých penčžních
nesouvisejícíc]) se sjednanýtn účelem a specifikaá pro,jcktu nebo výši peněžních
použitých nehospodárně. Toeo us(alÍovení pIati i v případě, že Příjemce neprokáže,
poskytnuté peněžní prostředky použity.

kámč výši
prostředků
prostředků

jak byly

b) ukončit realizaci pro.jektu ]1eipo7.deii do konce kalcndářniho roku 202 l, nepovolí-li Poskytovatd (1,j.
Rada Středočeského kra.je na základč piscinnC žádosti |)říiclnce jinak),
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V případě nedodržení této povinnosti Příie|ncem, odpovídá odvod za loto porušení rozpočtové kázně
výši 0,05 % z celkových poskyt11utýc|] pel1ěžnieh prostředků za každý den prodlení s ukončeníin

, ..,:"""' p'"Qjektu.

·:' C) viditelně uvádět a označit, pokud to povaha pt'Qiektu dovoluje.

· na všech zveřeinčný¢h (k)kun)enlech. které souvise.ji s realizaci prQiektll,

· při všech formách propagace projektu,

° v průběhu reali7ace projektu,

" po skončení realizace pl'c!jeklu,

že: ,,projekt byl i'eali7.o\'án s fjlÍančnítÍI přisl)č11Í1)) Středoč¢skCh() kra.je'".

Příjemce .je povinen v případě il)fÔrt11o\'á|1í sdčk)vací¢l) prostředků o prqjektu uvést skutečnost, že
projekt byl podpořen Střcdočeskýin ki'a.jem,

Na výstupech projektu typu publikací, iiľterĚletových stránek či jiných nosičů je povinen příjemce
uvést skutečnost, že pro.jekt podpořil Středočeský kraj (dále ,,Sponzorský vzkaz") v µi'ovedení
respektující |ogomanuá] Poskytovatele, Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašu.je, že se
s daným kj*o|llanuáleln seznámil.

Příjemce ,je povinen předložit návrh způsobu použití a ulnÍstčl]Í ,,SponzQl'skCho vzkazu" ke schválení
Odl)orll kultury a pal]]átkové pCčc Kí"a.jskcho úřadu Středočeského kra.je, případně upravit návrh
podle .jeho námitek a předložit mu ,,Sponzorský vzkaz" ke kolíeč1]émll schválení.

Logo Středočeského kraje .je ochrannoll známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003
Sb., o Qchranlľých známkách a o ztnčnč zákona č. 6/2002 Sb., o sou(kc|1, solldeíc|), přísc(|icí¢h
a státní správě soudů a o ziněně nčktcrých dalších zák()nů (zákon o soudcch a soudcích), ve 7.11ČňÍ
pozdčjších předpisů (zákon o 7jIá]nkách). vc znčni poz(ič.jšich předpisů.

V případě nedodržení uvcdcných povinnosti Přijemceni odpovídá odvod za každé takovéto poÉ"uše|li
rozpočtové káznč výši 0,05 % až l % z celkových poskytnutých penčžních prostředků, a to na
základč roz.hodľ1uti Kra,jského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše
odvodu k závažnQs[i porušení a jeho vlivu na dodržcM účelu dotace. Jednotlivá porušení rozpočtové
kázně a odvody 7ä porušeni rozpočtové kázně se v těchto případech sčítají.

d) vést v účetniciví nebo daňové evidcnci řádné a Qddč|¢nč sIcdování při.jatých a použitých peněžních
prostředků dotace,

V případě nedodržení této povinnosti Příjen]ce|n odpovídá odvod za loto porůšeni rozpočtové kázně
výši 0,05 % až 2 % z celkových poskyl])ulých pel1ěZl1ich prostředků, a to na základč rozhodnuti
Kra.jského úřadu Slředočeské|)o kra.je, ve kterém přihlédne při stanovcni výše odvodu k závažnosti
p()l"llšení a ,jeho vlivu na dodržení účelu dcnace.

e) výběr dodavatele musí být Příien1ce]n provedeií v souladu se z.ákoncm č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřqjných zakázek, ve 7.1IČl1Í po7,dčišich předpisů. l'řijcmcc ,jc [)ovin¢|) při 7adálii veřejné
zakázky dodržovat zásady tl'ansparel}t11osti, rovného zacházení 'a tákazu (jiskri1))inace. Přijemce .je
poviíwn zadávat veře;jné 7.aká7.ky malého l"o7.sahll za cenu maximálnč ve výši ceny v místě a čase
obvyklé,

V případě nedodržení uvedených povinnosti Příie|ncem, odpovídá odvod za porušení rozpočtové
káznč výši 0,05 % až 100 % penčžnich prostředi(ů, které byly Poskytovatelem poskytnuty Přijanci
na úhí"adu výda.jů sj'o,jených s veř¢il)ou zakázkou, při ,ie.iimž zadáni došlo k porušení výše uvedených
povinnosti, a IQ na zákiadč rozhodnlľti Kraiskcho úřadu Středočeského kra,je, ve kterém přihlédne při
stanoveni výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace,

Ĺ) dodržet, Že zaměstnanci a blízké osoby Příjemce nebo osoby ovláda.jki Pří,jemce či osoby Příjetncem
ovládané se nesmějí podílet ľlä plnění veřejných zakázek zadávaných Příjemcem, spočívajících

!
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l
iv poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spqjenýeh s realizací projektu, které jsou hrazeny l
7

z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů Příjemce (ani působit .jako subdodavatel veřejnýc|1 i
zakázek zadávaných Přfjemcem). výjimku z tohoto ustanoveni může udělit na základě písemné , i

;..i:':..':' žádosti Pří.jemce Rada Středočeského kra.je.
'-' (' E !

V př'padě ncdodižcni uvedených l)ovinlľosti ['říic|11cem, od|)(]vÍdt'í odvod za porušení rozpočtové i; '
;" ,"":' káznč výši 0,05 % až 100 % penčž.nich prostředků, které byly Poskytova(c|el11 poskytnuty Příjemci
:na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jeiitnž :tadání došlo k porušení výše uvedených

povinností, a to na základě rozhodnuii Kra,jského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při
stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a ,jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

g) zpt'acovat a předložit (doručit) Poskyt()\'ale|i I)okunícnlaci 7.á\'Čreč|lCho vyhodnoceni a vyúČtování
pro.jektu na Kra.jský iiřad StředočeskCho kí'a,je --· Odbor kultury a paniátkovC péče ve lhůtě:

· do 60 kalendářních dnů od uko11če|)Í pro,iektll,
l. ,
" l

nebo
Pí l
'} l

· do 60 kalendáři)ích dnů od uzavření této smlouvy, '! )
;
; 'nebo

· do 30 dnů ode dne připsáni pcnčžnich prostředků dotace na účet Příjemce,

a to v iC lhůtě, která z těchto tři lhůt skonči |'eipozdčji. {i..iako poslechíi. i
i

4. [)oklíľnentaee závěrcčnCho vyhodnocení a vyúčtování pro.jektu předložená Příjemceni Poskytovatelt
musí obsahovat:

la) název Příjemce,

,,,,,,, i
Ĺ

b) ná7.ev Programu, ij

C) název projektu,

d) evidenční číslo smlouvy Poskytovatele, uvcdenC na str. l této smlouvy,

e) zpráva o i'ealizaci pro,jektu (datum LlkOl1ČCl1í p"qjektu v souladu s Článkem l, odst. 3, písm. f) této
sl]]|ollvy,

f) popis o realizaci a projektu včetně zhod|1oce|lí l)říl1osů a na])|ně|1i účelu projektu, dodržení terniinu
ukončení pĹ'oieklu dle této smlouvy a konstatováni, zda byly nebo nebyly äódlženy předpokládané
fĹnančnÍ nák!;ídy na realizaci prc'jektu,

:g) vyúčtováni projektu ve struktuře uvedené v 11ásl¢dll.lící11] odstavci loholo Článku,
rh) prc}h|ášelIÍ statutárniho zástupce přij¢|11ce o toni, že veškeré údaje Ltvedel)C v dokumentaci i'

závěrečného vyhodlľocení a vyúčiováni 1)rQicktll.js()u úplné a pravdivé, '

:.i) datuni a podpis sÉatlllárniho zástupce Příjcmce. í,

5. Vyúčľová11í prqjektu bude mít tuto strukturu: l

a) celkové předpokládané finanční náklady na realizaci projektu v Kč,

b) celkové skutečné Llz.l]ale|{jé fíl1al1č]lÍ náklady na realizaci prQie|(tu v Kč,

C) celková lnaxilná]ní výše dotace uvedená v článku 2 této smlouvy v KČ, l
d

d) celková částka dotace, která byla příjemci skutečně proplacena na základě smlouvy v KČ. l

l
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"" c) výše dotace v Kč, na kterou vznikl Příjemci nárok při dodržení minimálni finanční spoluúčasti
Příjemce stanovené v článku 2 této slnlouvy v procentech 7. celkových uznatelných finančních
náklad ú na realizaci p'"'?iekll| v Kč, !

í
-.:""' f) výše dotace v KČ, kterou ,je povinen Přľien)¢e vrátit na účet Poskytovatele, jestliže .je podíl Pří,jemce l

Z

na úhradě celkových skutečných llznatejných Ĺína|lčnÍch nákladů na reahzaci prQieklu nižší, než je í
b

stanovený jako minitnální spoluúčast Příjemce v procentech v článku 2, této stnlouvy, včetně '
l

uvedeni data, kdy byla nebo bude příslušná výše dotace vrácena a účet Poskytovatele, pokud má !
;Příjemce povinnost vrátit příslušnou výši dotace na účet Poskytovatele,
iP

g) přehled všech skutečných uznatdný'ch linančních nákladů na realizaci prqjektu v KČ včetně kopií )
příslušnýcli účetnicb dokladů, dok|ádaiícich ,je.jich úhradu (kopie účetních a daňových dokladů,
výpisů z účtu Přjjemce, který je uveden na str. l táo smlouvy. pokladních dokladů atd.),

· :Do celkových skutečných llznate]ných finančĹ)Ích nákladů na realizaci projektu se nezapočítává
uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace pro.jektu, u níž mu vznikl nárok '
na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb.

- l

6. Příjemce se dále zavazu.je:

a) vráiit Poskytovateli příslušnou část skutečně posky(l1(l(C dotace P()skytovatelenj, kterou je povinen I
.F :Příjemce vrátit Poskytovateli, .jcstliže je podíl Přijcmee na úhradč celkových skutečných uznatelných

ňnančních nákladů na tealizaci prqjektu nižší, než .je stanovený ,jako Éninilná|l)i spoluúčast Příien)cc
v procentech v článku 2. této smlouvy, ve lhMě 'l

:i'
· do 60 kalendářních dnů od ukončení pro.jcktu, ,l, :

:i
nebo 'I:

·:" :· do 60 kalendářních dnů od uzavřel1í této stnlouvy. :):

nebo
.I-

· do 30 dnů ode dne připsání peněžních prostředků dotace na účet Přijeínce,

a to v té lhůtě, která z těchto tří lhůt skončí nejpozději, tj. jako poslední.

Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušeni rozpočtové kázně výši zadržovaných
peněžních prostředků.

b) vrátit Poskytovatcli cck)u do(aci, rcsp. převcdenC pcnčžni prostředky od PQskyÉova{c|c
Pňjeince, pokud se realizace projektu 11euskutečni, a to do deseti pracovních dnů ode l
pří,jemci musí být zřejmé, že se realizace projektu 11cE|skljtečnl. Zároveň je Příjemce
neprodleně písemnč infÔi'movat Poskytovalek: o těchto skutečnostech, a to "Odbor
a památkové péče Kra.jského úřadu Středočeského kra.je.

na účet
dne, kdy

povinen
kultury

Pokud tak Příjemce neučiní. odpovídá odvod za porušení rozpočtovC kázně výši zadržovaných
pel)čž.nich prostředků.

C) umožnit přis|llšný|n orgánůni Poskytovatcle v souladu sc z. č. 320/2001 Sb. provedení průběžné
a následné kontroly hospodařeni s peněžními prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu,
který ,je v souladu s touto slnlollvoll a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady,

Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpoČtové kázně výši 0,05 % až 100 %
poskytnutých peněžních prostředků, a to na úkladě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského
kraje, ve kterém přihlCdne při stanoveni výše odvodu k závažnosti porušení a .jeho vlivu na dodržení
účáu dola¢e.

d) neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informoval písemně Odbor kultury a památkové
péče Kra.jského úřadu Středočeského kraje o všech ziněnách údajů týka.jících se Příjemce, které jsou
uvedeny na str. l tétO Sľ11ĹOLlVj'.

8



,.,Y '"l'j

.l"
f" í

.,.:"
,i

,y '
lJ' c) uchovávat veškeré písemnosti, iýka,jíá se poskytnuti veřejné podpory podle tCto smlouvy včetně i

vyúčtováni pro.jektu sc všemi pise1ntľýlni doklady. a to takovýni zNsobc|11, aby bylo možno prokázat l !
ol)rávl]čnost použití pel1čž|lic|1 p1I)stř¢dků v souladu s 1ou(o snľloLtvou. a to po dobu deseti let od l j
ukončení realizace p!'Qiektu, Po tuto uvedenou dobu .je Příjemce také povinen veškeré písemnosti, i!

;::j'",, týkajici se poskytnuti veřejné podl)o'"y podle této smlouvy včetně vyúčtováni praicklll se všem )i
píseinnými doklady, na písemné požádáni předložit Poskytovateli k nahlédnutí, ::

l
V případě nedodrženi výše uvedených povitmosti Přijeínce Mpovídá odvod za toto porušení l
rozpočtové kázně výši 0,05 % až. 100 % 7- poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě i1'ozhodnutí Kra.jského úřadu Slředočeskéh() kraje. vc kterém přihlédne při stanovení výše odvodu k i
závažnosti porušení a ,jeho vlivu na dodrženi účelu dotace, .jestliže však Příjemce ve výše uvedené l

idobě sám zlikvidoval nebo zcela z.nehodnotil nebo ú1nys|llě nebo z nedbalosti u111ožni] .jinému
zlikvidovat nebo zcela znehodnotit veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle j

,této smlouvy včetně vyúčtování projektu se všemi písemnými doklady, nebo jestliže Příjemce
nepředloží Poskytovateli žádné pÍselnÉ)osti k nahlédnutí, odpovídá odvod za tQtO porušeni
rozpočtové kázně výši 10 % až 100 % poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě : ,

irozhodnlltí Kra,jského úřadu Středočeského kra.je, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu l )
k závažnosti porušení a ,jeho vlivu na dodrželIÍ účclu dotace, l )

f) Příjemce .jc povinen pisemnč i]lf()rl))ovat Poskytovatcle, t,j, Odbor kultury a památkové péče i '
l

Krajského úřad Středočeského Krajc: l
l :

· o přetněně právnické osoby, a to do 7 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně právnickC ' :
l

osoby j
· o vstupu právnické osoby do likvidace. a to do 7 pľ"a¢ovních dnů ode dne vstupu právnické osoby '! '

do likvidace, i i
· o zahájeni il1s()|vel1čnihů řízeni na právnickou (}sobll, a to do 7 pi'acovnich duů od zveřejnění i i

vyhlÍšky o zahájení i11so|ve11čl1ího řízeni v insolvenčnim re.is(říku. l
! :V písemné informaci pro Poskytovatele Příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo projektu ii

a evidenční číslo smlouvy Poskytovatele, uvedené na straně ] této smlouvy, název projektu a výši l',,poskytnuté dotace Poskytovatelem. l
Povinnost uvedenou v lointo písmenu Pří,jemce neiná, .jesúiže llp|yl1u|o vÍce než. l O let od ukončení
realizace pro.jektu.

i

Článek 4 l
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ · l

l. O prcKi!ol|žel]í ter|)1ínu ukončeni realizacc prqjektu může Příjemce pisemnč požádat Poskytovatele do l
dne, do kta'Cho má být podle tCto smlouvy uk()nče|la i'caliz.ace projcktu, PÍseľnt1oll žádost Příjemce
předkládá O(iborll kultury a památk()vC pCče KrajskCho úřadu SlředůčeskCho kra.jc. Žádost musí být i

ldorllčena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje do konce uvedené lhůty. O žádosti l
r 'iPříjemce, tj. o je.jím odsouh|as¢1)í či odmíttuttí |"oz|1c)d(lj¢ Rada 'Slředoč¢ského kraje.

2. O prodloužení terminu pro předložení dokumelltace závěreči)é|)Q vyhodnocení a vyúčtováni projektu
inůže Příjemce písemně požádat PQskylovate|e do konce lhůty pro zpracováni a předložení
Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování p'"qjektu. Písemnou žádost Příjemce předkládá
Odboru kultury a památkové péče Kra.jského úřadu Středočeského kra,je. Žádost musí být doručena do
podatelny Krajského úřadu S(ř¢dočeskCho kra.jc do konce uvedcnC lhůty. O žádosti příjemce, ti. o jejím
odsouhlascní či odmítnutí rozh{)dLl.je Rada Slřed()českC|lo kra,jc.

3. O .jinou 7měnll této smlouvy může Přijemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro
zpracováni a předložení dokun]entaee závčrečnCho vyhodl)ocelľí a vyúčtování projektu, ne,ipozděii však
s předloženíin uvedené dokumentace Poskytovateli. pokud uvedenou dokul]le|]taci předložil Příjemce
Poskytovateli před koncein lhůty pro 7pra¢ováni a přcdkžcní uvedené doku|ne|ltace. l'isen1l)oll žádost !

i
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I Příjemce předkládá Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost
niusi být doručena do podatelny Krajského úřadu :Středočeského kra.je do konce uvedené lhůty. O
žádosti Příjemce, t,j. .jejím odsouhlaseni či odn1ítnl|tí, roz|1odll,ic Rada Středočeského kraje nebo

Š' případně Zastupitelstvo Š(ředočeskCho kra.je.

4. Počítání lhůt uvedených v této smlouvě se řídí občanským zákonikeni. Případněji poslední den lhůty,
v níž je Příjemce povinen podle této smlouvy provést nejakol| činnost nebo úkon, na sobotu, neděli nebo
svátek, je posledniín dnem lhůty pracovni den nejblíže následující.

5. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost předat, doruČit nebo předložit Poskytovatdi nějakou
písemnost, musí být do konce lhůty uvedené v této smlouvě písemnost Poskytovateli fakticky doručena;
za splnění uvedené lhůty se nepc)važuje den předání zásilky s písemností Příjemcem k přepravě, tj. např.
prostřednictvím pošty.

6. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost převést peněžní prostředky Poskytovateli, převádí je
na úČet Poskytovatele uvedený na str. l této smlouvy, a to pod stejnými symboly, pod kterými mu byly
peněžní prostředky Poskytovatelem poskytnuty, nesdělí-li Poskytovatel píseinně příjemci, že má uvést
při převodu peněžních prostředků jiné údaie.

7. Povinnost Při.jemce převést peněžní prostředky P()skylovate|i .jc splnčna d11¢n] připsáni pcnčžnich
prostředků na účet Poskytovatele uvedený na str. l této smlouvy.

8. Při podezření na porušení ro7.|)očtové káznč může Poskyt()vatel po7.astavil poskylování peněžních
prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu.

9. Za prodlení s odvodem za pomšeni rozpočtové kázně je Příjeince povinen zaplatit penále ve výši
l promile z částky odvodu za každý den prodlení, ne.jvýše však äo výše stanoveného odvodu.

10. O uložení odvodu a peňák za porušení rozpočtové kázně i"ozhodujc v samostainé působnosti Krajský
úřad Středočeského kraje.

l ĺ. Prolnil1utí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále může z důvodu hodných zvláštního
zřetele povolit orgán Středočeského kraje, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, tj.
Zastupitelstvo Středočeského krajje, a to na základě žádosti Příjemce.

12. Správcem odvodů a penále .je Kra.jský úřad Středočeského ki'a.je, který z důvodu hodných zvláštního
zřetele může povolit posečkání zaplaccni odvodu nebo penále (t.j. zaplacení odvodu nebo penále
v pozdč.jšim (ern1inu) nebo zaplaceni odvodu nebo penále vc splátkách, a Iq na základě žádosti
Při.jemce.

13. Poskytovatel je oprávllěn vypovčdět sln|ouvu v případě, že Příiemce porušil smluvní povinnost
stanovenou touto slnlouvol|. výpověď' musí mít piseinnou formu a nabýYá účinnosti uplynutím
výpovědní lhůty, která činí 15 dní od doručení výpovědi. Ve výpovčdní lhůtě bude pozastaveno
vypláceni dotace.

14. Snl|Q(lvu 17l' zrušit 7. důvodů a postupem l]\'cdcllý111 v § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdč.jšich předpisů (dále ,jen ,,správni řád'"). Sln|ouvu lze LlkollČit také na základě písemné
dohody smluvních swan.

l 5. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajíci přecházejí na právní nástupce smluvních stran, Smluvní
strany se dohodly, že Příjemce není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývajÍcÍ z této
smlouvy třetí straně bez předchozího píseinného soUhlasLl Poskytovatele.

Pokud Příjemce postoupí svá práva a povinnosti vyplýva.jící z této smlouvy třetí straně bez předchozího
písemného souhlasu Poskyto\'alc|e. poruší tím ro7.1)očtovoLl kázeň a odvod za toto porušeni rozpočtové
kázně odpovídá výši poskytnutých peněžních prostředků.

16. V případě nahrazení z. č. 320/2001 Sb. novým zákonem, řidl se kontrola dle této sínlouvy novým
zákonem.
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: í. ..;.'.l" 17, Případné 7měny a doplňky tělo sln|ouvy budou sn1|uvní strany činit písemľlými, v7estupně číslovanýnii ' i

l dodatky k této smlouvě ' i

l,,':.:" ." 18. Práva a povmnosti sm|uvlľích stran (outo snj|ouvoll výslovnč ncupi'avenC se řídí právními předpisy i
uvedenýnii v článku l této smlouvy. ustanoveniini ČÁSTI PÁTÉ správního řádu a Programem. i
Příjemce prohlašu.je, že se před podpiscm téio sm|ollvy se 7jlěl)íln Pr()gi'amu sez.nániiL !

19.Tato smlouva bude podepsána občina smluvninii stt'anaini elektronicky. V případě, že Příjemce neiná i
i

elektronický podpis založený na kvaliňkovanán certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis, ' !
!Příjeince smlouvu zaslanou Poskytovatelem vytiskne, podepíše a pošle zpět Poskytovateli poštou i

v papírové listinné podobě nebo ji doručí osobně do podatelny Krajského úřadu Středočeského krqj'- )
Poskytovatel následně doručenou smlouvu zkonvertu,je do elektronického datového souboru a podepíše
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým
podpisem. Každá smluvní strana obdrŽí smlouvu v elektronické podobě,

20. Tato smlouva .je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejÍho podpisu oběma smluvními stranaíni a účinnosti
nabývá dnem jejího zveře.jnění v registru smluv, které provede Poskytovatel. Současně bude smlouva
uveřejněna na úřední desce l'oskyíovatek.

21. O poskytnuti dotace uvedené v této sm|ollvě Poskytovíltc|en1 Příjenici |"ozl)o(l|o Zastupitelstvo l
Středočeského kraje lľsneseníln č. 038-08/202I/ZK ze dne 28. 6. 2021 a v případě tohoto právního
úkonu Středočeského krqje .jsou splněny p()dmínkj' uvedené v § 23 zákona č, 129/2000 Sb., o kra.jich
(krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k .jeho platnosti.

22. K podpisu této smlouvy a podpisu případných dodatků k této snilouvě za Poskytovatcle byl pověřen
člen Rady Středočeského krajč pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, usnese|)Í|]1
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 038-08/202 1/ZK ze dne 28. 6. 202 l.

N editnou součásti této Smlouvy ,jsou i následujici přílohy:

Příloha č. l: položkový rozpočet
Příloha č. 2: Vzor loga poskytovatele
Příloha č. 3: Závěrečné vyhodnoceni a vyúčtování projektu

V /bmE" d,,, 1"7. é3.2C'21 V Pl·a7e dne

Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. Středočeský k'aj
Dokument je podepsán elektronickýin podpisein
Podepisující: Mgr. Václav Švenda
Organizace, Oj: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: 22372697
Vydavatel cert.: PostSigniun Qualiňed CA 4
Datum a čas: 26.08.2021 17:24:12
Důvod:
Místo:

Mgr. Be. Silvia DouŠová
předscclkynč spolku

Mgr. Václav Švenda
člen Rady Středočeského kraje pro oblast

kultury, památkové péče a cestovního ruchu
.H,,Twi.úckáoW.t

KutnohoeUo a K~ko z8.
Havllčkovo Mméú« 552/1
284 01 Kutndt ŕkxá
CO 083 22 031

razítko razítko
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Přilona č. 2

':'...':'<.' '
Vzor loga poskytovatele

A 0 0 A 0

"""l

l '
! '

! .
U

i

i

l .

Vzor barevnCho provedeiú loga viz odka7,:

|){lps://wwwja"stredocesky.cz/\¥¢b/| to l 2/26

Na tištěných materiálech je nutno uvádět minimálně velikost1x 5,3 cm.

Na plakátech uvádět je nutno uvádět minimálně velikost 2 x 10,6 cm

l

l
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Příloha č. 3
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ
A VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU

Příjemce dotace

IČO

Název Programu

Název projektu

Evidenční číslo smlouvy

Bankovní spojení

Jméno, email a telefon osoby
zodpovědné za vyúčtování
projektu
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ZPRÁVA. O REALIZACI PROJEKTU

Terminy realizace projektu: předpoklad skutečnost

zahájeni realizace projektu

ukončení realizace projektu

závěrečné vyhodnoceni projektu

Finanční bilance žádost smlouva skutečnost
projektu (v KČ):

dotace

vlastní náklady

celkové náklady

% podíl vlastních nákladů

vrácená dotace (část dotace)
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,,·" Popis realizace projektu:

.·'""" (činnosti v rámci projektu, které byly realizovány, jak byl projekt realizován)

Ý'"'
b

Zhodnocení a výsledky projektu: "

(zhodnoceni realizace projektu včetně konstatováni, zda byly nebo nebyly splněny veškeré závazky
příjemce dle smlouvy)

' " 7

ZÁVĚR:
Veškeré uíyazky Př(/emce (/otace, kterým je Přijenice , , uve(/ellý ve nSlll/ouyě
o /)oskytnu!/ ij1(lij'i(/lľ(i/ll/ neim'eb'tičll/ (/o/(Ĺce r(kl)()č/u Stře(/očeskí'h() kraje" čĹs'/o S -... ..JKUL/2021, /)y(v
sphl(;IN¢
Souhjasín) se zpracováním osobi)ích údqjů ve smyslu zákona č. l 10/2019 Sb,, o zpracování osobních údajů
uvedených v z.ávěrečnéin vyhoclnoceni a vyúčtováni prqjektu a v jeho povinných přílohách.

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v závěrečném vyhodnocení a vyúčtování projektu a v jeho
povimíých přílohách a nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzeni závěrečného vyhodnoceni a
vyúčtování projektu. SollhlasÍl11, aby údaje ze závěrečného vyhodnoceni a vyúčtování pro.jektu byly
zveřeiněny na webových stránkách Středočeského kra.je.

Součásti" z(ivěrečľlé/l() vyh()(/nocení a vyiičtování projektu musí být jako příloha elektronická verze
Mvěrečného py/l()(lnocem' (l y)'účtoy(íní (/()/aĹ'L'//)ľ'(tjektll na CD iiebo i/SB./7(lS/l disku.

;1 _

H

,E .

V dne ,..,,,..

J/né/7o, /)řt'j/ne/7í, ,funkce (l podpis s/(//u/(irnih() zástupce

R(ľzí/ko

14
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Přílohy k závěrečnému vyhodnoceni a vyúčtováni projektu:

Ó" Příloha č. ]
" VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU :

J Celkové předpokládané final]č[1i náklady na l)odporovanou
činnost DMO v KČ.

í
Celkové skutečnC uznatelné t'i|1a11čnÍ náklady na p()dl)()ro\'al]oll
činnost DMO v KČ.

Celková maximá'ní výše dotace uvedená této smlouvy v u""'"""" "" " "'"" " " ' """'

Celková částka dotace, která byla Poskytovatelem Příjemci
skutečně proplacena na základě smlouvy v KČ (v procentech).

Celková výše finančních nákladů na realizaci projektu skutečně
uhrazená Příjemcem v Kč (v procentech).

Částka skutečně poskytnu'tÍ dotace"ijosicytovate|e|n v Kč,
kterou je příjemce povinen vrátit Poskytovateli.

Přehled úČetních dokladů
;Částka

- .. Částka z vI. DOTACEC. uč. Datum ,, W CELKEM
: č. " ÚČel výdaje 'droju v Kc

dokladu zúčtování - v KČ (max.) v KČ

1.

2.

" 3.

4.

: 5.

Celkem v Kč

Celkem v %

!

i

')
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.,."" Příloha č. 2: Daňové doklady, DPI', DPČ, smlouvy, objednávky -· kopie, řazené dle pořadí
..-' uvedeném v Příloze č. ] ,,Vyúčtováni projektu".·:'

' Příloha č. 3: Kopie výpisu z běžného účtu s označenými transakcemi dané dola¢e;
.. g

. O"

," Příloha č. 4: Fotodokume!)tace z realizace Projektu (5 až 10 fotografií);
" Příloha č. 5: Tiskoviny, propagační materiály apod. s viditelným logem Poskytovatele dotace;

Příloha č. 6: Další dokumentace posky(l!iici infi)r]nacc o využití dotacc;
Příloha č. 7: Potvrzení o absolvováni školení k syst. ljap|ňovál)í datového skladu a přehled vkládaných

infonnaci do datového skladu:
Příloha č. 8: Elektronická verze závěrečného vyhodnocení a vyúčtování dotace/pro.jektu na CD nebo USB

flash disku.
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Příloha č, 4 k Programu na podporu rozvoje destinačních
managementů Středočeského kraje pro rok 2021

i

položkový rozpočet
k žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy

z Programu na podporu rozvoje destinačnich managementů
Středočeského kraje pro rok 2021

Název položky/aktivity " ""'"" Stručný popis aktivityĹpoĹožky častka
Jazyková mutace webôvých stránek"" Anglická verze webových 50.0óo "Kč

stránek turistické oblasti je pro
nás v současné době
základním komunikačním
prvkem pro komunikaci se
zahraničními návštěvníky.
Poté, co máme jisto
v tuzemských cilových
skupinách a vÍme, na koho
chceme komunikaci směřovat
v České republice, budeme se
snažit oslovovat návštěvníky
zahraniční. Z pohledu efektivity
využitelnosti prostředků je
anglická verze tou první,
kterou bychom měli
zrealizovat.

Správa webových stránek a Správa webových stránek. 10.000 KČ
webhosting domén Webhosting domény

kutnohorskokolinsko.cz.
Součástí je i rychlá reakce na
případně chyby nebo vady ve ·
webové prezentaci a jejich
rychlé odstranění. zajištění
bezproblémového fungováni
webové prezentace.

Foto'grafie k propagaci destinace """ Chceme pořídit nový balík 75.000 KČ
fotografií pro naší existující
fotobanku. Téma balíku je

, ,,letní a podzimní turistická
' sezona na Kutnohorsku a

Kolínsku", Fotografie
z turistické sezony, aktivní
turistika, zábava, lidé, apod.
Zatím máme kompletní
fotografie památek a
architektury, ale chybí nám
fotky aktivního tráveni volného
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Výstava fotografií

času, fotografie s lidmi. A to je
čilem této däčí položky
projektu.

Dvě dúči etapy projektLi 80.000 KÍ"
putovní výstavy fotografií
Kutnohorska a Kolínska
s názvem ,,KUKO známé i
neznámé". Součástí této dilčí
položky rozpočtu je pořízeni
fotografii, jejich profesioná|ni
tisk (malé i velké formáty,
plátna) a jejich odborná
instalace do námi zvoleného
prostoru. Dále budou
vytvořeny i propagační
materiály (plakáty, on-line
bannery, apod.). Každá etapa
je plánována na cca 5 měsíců
a bude se odehrávat v jiném
městě turistické destinace.

"Č3rafická příprava a tisk propagaĹnich GraĹická příprava a tisk " 40.000 KČ
materiálů materiálů souvisejících

s propagaci destinace směrem
k cilovým skupinám. Příprava
grafické šablony pro propagaci
atraktivních míst destinace.

"'" Školeni/semináře a
konference/společný workshop pro
čleríy na téma budováni značky

Mzdové náklady

Školeni na téma budování 30,000 KČ
značky destinace a její
efektivní komunikace v on-line
prostoru. Účast na konferenci
k tématu cestovního ruchu a
propagaci destinaci.

celý projekt předkládaný v této 330.000 Kč
žádosti o dotaci bude řídit
manažerka turistické oblasti.
Předpokládáme, že projekt se '
bude realizovat v průběhu
celého roku 2021. Manažerka
projektu se mimo to bude
věnovat i běžnému provozu
destinace a dalším menším
projektům. její kapacitu
potřebnou pro realizaci tohoto
projektu kalkulujeme na 3
měsíce,
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9.1 Celkové předpokládané uznatelné finanční náklady: 615.000 KČ
9.2 Vlastni neinvestiční zdroje: 165.000 Kč
9.3 Celková požadovaná dotace ze strany Středočeského kraje: 450.000 Kč
9.4 Spoluúčast kraje (maximálně 90% z položky 9.1) 73 %
9.5 Spoluúčast příjemce (minimálně 10% z položky 9,1) 27 %
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 140953855-249860-210819074248, skládající se z 20 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Lucie Červená

Vystavil: Středočeský kraj
Pracoviště: Středočeský kraj
V Praze dne 19.08.2021

imi.


