
M/ol,a í- l

středočeský kraj
Zuzana Prokešová
oddělenI cestovního ruchu
Odbor kultury a památkové péče
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

v Brně 11. 5. 2021

Oznámení o změně termínu sportovní akce Vltava Run 2021

Vážená paní Prokešová,

dovoluji si Vám oznámit, že námi organizovaná akce Vltava Run byla z důvodu
současné situace způsobené koronavirem přesunuta na září. Nový termín závodu je
11. - 12.9.2021

Dovoluji si vás proto požádat o informaci, jak postupovat dále v naší společné
administrativě.

Na jakékoliv dotazy rád odpovím.

Děkuji,

Mg r. Jiří Digitálně podepsal
Mgr.jiři Bílek
Datum: 2021,05.11Bílek 08:08:39 +02'00'

Jiří Bílek
Jednatel Vltava run s.r.o.

Vltava Run s.r.o.
Bešůvka 810/19, Brno Žebětín 641 00

lČ:06511473



í. L

evidenční číslo smlouvy: S-2814/KUL/2021

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace

z rozpočtu Středočeského kraje
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská l l, Praha 5
zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního

ruchu pověřený podpisem smlouvy na základě usnesení č. 023-06/2021/ZK
ze dne 26. 4. 2021

IČO: 70891095
číslo bankovního účtu
(dále jen ,,poskytovatel")

a

Vltava Run s.r.o.
se sídlem: Bešůvka 810/19, Žebětín, 641 00 Brno
zastoupený: Mgr. Jiřím Bílkem, jednatelem
IČO: 06511473
číslo bankovního účtu:

(dále jen ,,příjemce")

uzavírají podle § 10a a následujících zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpoČtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 250/2000 Sb.") tuto
smlouvu:

Článek 1

Předmět smlouvy

l. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci
individuální účelovou neinvestiční dotaci ve výši
korun českých) na podporu akce ,,Vltava Run"
informace o akci jsou uvedeny v žádosti příjemce
smlouvy jako příloha č. l.

z rozpočtu Středočeského kraje
300 000 KČ (slovy: tři sta tisíc
(dále jen ,,akce"). Podrobnější
o dotaci, která je součástí této

2, Dotace dle této smlouvy je poskytována příjemci jako veřejná podpora malého
rozsahu (de minimis) podle nařízení Komise (EU) č, 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu dc
mininiis (Úřední věstník EU L 352, 24. 12. 2013, S.1). výše poskytované dotace se
pro účely výpočtu n1aximální částky podpory de minimis přepočítává na částku v
eurech (EUR) v kurzu České koruny (KČ) vůči euru (EUR), který vyhlásila Evropská
centrální banka ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily skutečnosti týkající se
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příjemcem přijatých podpor dc minimis, které příjenice uvedl v žádosti o poskytnutí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v Čestném prohlášellí Žadatele o
podporu v režimu dc minimis a že mu není známa překážka, která by bránila
poskytnutí podpory dc minimis dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. V
případě rozdělení příjemce dotace na dva či více samostatných podniků v období 3 let
od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce dotace povinen neprodleně po rozdčlení
kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory
za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy
rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění této povinnosti se
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.

3. Převod peněžních prostředků dle odstavce l. tohoto článku bude poskytovatelem
proveden bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy
jednorázově do 30 dnů od nabytí úČinnosti této smlouvy

Článek 2

Podmínky pro poskytnutí dotace

l. Příjemce prohlašuje, Že tuto dotaci přijímá, a to za podmínek uvedených v této
smlouvě.

2. Příjemce je povinen dotaci použít jen k účelu, na který mu byla poskytnuta.
V opačném případě je povinen dotaci nebo její část vrátit.

3. Nevyužije-li příjemce poskytnutou dotaci v plné výši, je příjemce povinen vrátit
poskytovateli na jeho účet nevyuŽitou Část dotace do 60 dnů od ukončení realizace
akce.

4. Pokud skutečné celkové finanční náklady na realizaci akce překročí předpokládané
finanční náklady na realizaci akce, uhradí příjemce částku tohoto překročení
z vlastních zdrojů.

5. Dotace je poskytována příjemci i na finanční náklady akce, spočívající v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací akce, a to v těchto případech:

a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdčjších předpisů (dále jen ,,zákon č. 235/2004
Sb."),

b) je-li příjemce registrovaným plátcem danč z přidané hodnoty, kterému však
nevznikl v souvislosti s realizací akce nárok na odpočet uhrazené daně
z přidané hodnoty dle zákona Č. 235/2004 Sb.,

c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl
v souvislosti s realizací akce pouze částečný nárok na odpočet uhrazené danč
z přidané hodnoty; v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na
finanční náklady akce, spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž
příjemci nevznikl nárok na odpoČet daně z přidané hodnoty dle zákona
Č. 235/2004 Sb.

6. Dotace není poskytována příjemci na finanční náklady akce, spočívající v uhrazené
dani z přidané hodnoty v souvislosti s realizací akce, je-li příjemce registrovaným
plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací akce nárok na
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odpočet daně z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona
Č. 235/2004 Sb.

7. Příjenice se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce, pokud to povaha akce
dovoluje, označit, že akce je realizována s přispěním Středočeského kraje. Příjemce
odpovídá za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních
n]ateriálech. Vzor loga je uveden jako příloha č. 2 této smlouvy.

Příjemce je povinen spolu s vyúčtováním dotace dodat poskytovateli fotodokumentaci
či tiŠtěné materiály dokládající splnění podniínek uvedených v tomto odstavci.

Příjemce je povinen l měsíc před konáním jednotlivých akcí realizovaných v rámci
akce zaslat písemnou pozvánku na Odbor Kanceláře hejtmanky Krajského úřadu
Středočeského kaje a umožnit zástupcům poskytovatele volný vstup na akce.

8. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby
příjemcem ovládané se nesmějí podílet na poskytování dodávek a služeb spojených
s realizací akce, které jsou hrazeny z poskytnuté dotace (ani působit jako
subdodavatel). výjimku z tohoto ustanovení může příjemci udělit na základě jeho
žádosti Rada Středočeského kraje.

9. Příjemce se zavazuje ukončit realizaci akce do 31. 5. 2021.

10. Příjemce je povinen předložit do 60 dnů od ukončení realizace akce Odboru kultury a
památkové péče finanční vypořádání dotace, které obsahuje přehled o čerpání a
použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpoČtu
poskytovatele, je-li k jejich vrácení příjemce povinen dle této smlouvy. Vzor
formuláře závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce je přílohou č. 3 této smlouvy.

ll. Součástí finančního vypořádání dotace budou i kopie daňových dokladů, kopie
bankovních výpisů O úhradč daňových dokladů a dalších dokumentů prokazujících
úČel použití finančních prostředků.

12. Peněžní prostředky vrací příjemce na úČet poskytovatele uvedený na str. l této
smlouvy, a to pod stejným variabilním symbolem - stejným účelovým znakem, pod
kterým mu byly peněžní prostředky poskytovatelem poskytnuty, nesdělí-li
poskytovatel písemnč příjemci, že má uvést při převodu peněŽních prostředků jiné
údaje.

13. Dotace je dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o zmčnč
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnou
finanční podporou.

14. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých příjemci
jako dotace dle této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 z.
č. 250/2000 Sb. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení
s odvodem za porušení rozpočtové kázně se řídí § 22 z. č. 250/2000 Sb. Odvod za
porušení rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených
peněžních prostředků. Za porušení méně závažné povinnosti příjemce dle této
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smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně l % až 50 % poskytnutých
peněžních prostředků, není-li v této snilouvě stanoveno jinak.

15. Příjemce je povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí dotace podle
této smlouvy včetně vyúčtování dotace se všemi píselnnýn)i doklady, a to takovým
způsobem, aby bylo možno prokázat oprávněnost použití peněžních prostředků
v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti let od ukončení realizace akce.

l 6. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je příjemce povinen písemně informovat
poskytovatele

a) o přeměně právnické osoby, a to do 7 pracovních dnů ode dne, kdy k přeměně
právnické osoby došlo,

b) o vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 7 pracovních dnů ode dne
vstupu právnické osoby do likvidace.

C) o vstupu právnické osoby do insolvenčního řízení, a to do 7 pracovních dnů ode
dne vstupu právnické osoby do insolvenčního řízení.

V písemné informaci pro poskytovatele příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo
smlouvy poskytovatele, uvedené na straně l této sndouvy, název akce a výši
poskytnuté dotace poskytovatelem.

17. Povinnost uvedenou v předchozím odstavci 16. tohoto Článku příjemce 11emá, jestliže
již není povinen uchovávat veškeré píseninosti, týkající se poskytnutí dotace, podle
odstavce 15. tohoto článku.

Článek 3

ZávČreČná ustanovení

l. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kaje usnesením č. 023-
06/2021/ZK ze dne 26. 4. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského
kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích,
nezbytné k jeho platnosti.

2. Právní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z. č.
250/2000 Sb., a Z. Č. 89/2012 Sb.

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
písemných číslovaných dodatků této smlouvy, podepsanýcli oběma slnluvnínli
stranami.

4. Tato sn:ilouva bude podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel do 30
dnů od jejího podpisu.
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Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:

Příloha: č. l - Žádost o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace
č. 2 — Vzor loga poskytovatele
č. 3 - Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce

V Praze dne. .,... ............. V Praze dne

Příjemce
Vltava Run s.r.o.

Poskytovatel
Středočeský kraj

Mg r. Jiří Digitálně podepsal
Mgr.jjřÍBÍ|ek
Datum: 2021.06.11Bilek 08:31:13 +02'00'

0 000 0

Mgr. Jiří Bílek
jednatel

. Digitálně podepsalMg r. Vaclav Mgr. Václav Švenda
" Datum: 2021.06.28švenda 10,22:41 +02'00'

0 0

Mgr. Václav Švenda
radní pro oblast kultury,

památkové péče a cestovního ruchu
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Žádost
o poskytnutí ind1viduálnI nejnv0stiční dotace

mp

žadatel: Vltava Run s.t,o,
IČO: 065 11 473

Ulice: Bešůvkä

Obec: Brno Okres: Žebětín

Obec s rozšířenou působnostI:

Telefon

Email:

Druh žadatele:
DlČ:l

Číslo popisné: 810/19 PSČ: 641 00

Pošta:

Fax:

www: www.vltavarun.cz

Korespondenční adresa
Adresát: Michaela Králová

Ulice: ByšiCky

Obce: Lysá nad Labem

Číslo popisné: 14 PSČ: 289 22

Okres: Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu: l Číslo účtu:

Bankovní ústav:

Kód banky:

Specifický symbol:

je-li žadatel právnickou osobou, identifikace
1. Osob zastupujících právnickou osobu
Titul, jméno a příjmenÍ: jiří Bílek
Právní důvod zastoupení: jednatel
Číslo a datum usnesení:

2. Osob s podílem v této právnické výše tohoto podílu
osobě

3. Osob, v nichž má tato právnická osoba výše tohoto podílu
přímý podíl

Žádost vyplnil

jméno a příjmení: Telefon: E-mail:

předpokládané zahájeni realizace akce/projektu měsíc/rok

předpokládané ukončeni realizace akce/projektu měsíc/rok

05/2021

05/2021

Dotace

l



celkový rozpočet akce 5 36 000 Kč
Celková paadóym'á 300 000 kč

Povinné přílohy k žádosti
1. položkový rozpočet akce/projektu; jednotllvé položky Uyém):e* 'včethě'OF!H
2. Popis projektu či akce, max, A4 text
3. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu do n7inim/s l
4. Čestné prohlášení žadatele o podporu ·V režimu da minhnis ||

Datuin: 15.1.2021

Pod,isa razítko:..........

. ..



'Příloha k žádosti - Speciíikace akce

Název akce: VLTAVA RIJN
Termín konání: 15. - 16. S. 2021
Start: Zadov
Cil: Praha
Délka tratě: cca 360 kin

Stručné propozice závodu:
· Štafetový běžecký zá.vod pro 12 členné týmy ze Šumavy do Prahy, Průběh trasy běhu

,jihočeským, středočeským krqjem a krajem Praha.
· již. osmý ročník týmové sportovní akce pro Širokou cílovou skupinu, od nadšenců a

běžeckých nováčků, přes profesionální sportovce až po zrakově a sluchově postižené
běžce.

· Očekávaná úČast v rc)čniku 2021 je 300 týmí'i, ti. 3600 běžců, nadšenců, aktivních lidí,
dalších přibližně 500 - 600 organizátorů a mnoho diváků podél trasy.

· Závod si v letošním roce získal velkou skupinu příznivců i zájem médií. Závod Vltava
Rl11) vyhrál l.inisto v Žebříčku TOP 10 závodů v České republice 2016, 2017, 2018 a
2019 sestaveným Českým atletickým svazem,

0 Do organizace závodu zapojujeme místní dobrovolné hasiče, sportovce a obyvatele
ži.jící V okolí trasy.

· 't'j"äsä je navržená tak, aby zvýraznila přírodní krásy České republiky a památky s
clůíazetn na infortnovanost o chováni v přírodě, bezpečnost běžců a plynulost
dopravního provozu.

· Trasu závodu se snažiníe navrhovat tak, aby běžci měli zážitek nejen z běhu
saínotného, ale také z okolní přírody. Klademe důraz na bezpečný průběh akce a
chování běžců a týmů po celý průběh trasy. Běžci jsou důsledně inforinováM, což
potvrzují i svým podpisem, q pravidlech ochrany přírody a maximálně odpovědném
chování v lesích.

· Trasy pro doprovodná auta jsou vedeny po silnicích a niístních komunikacích,
· Značení trasy děláme tak, aby nebylo přírodě škodlivé ·- ekologicky odbouratelné,

zároveň zajistíme i sklizení značení po akci.

Cíle projektu:
l. podpora a rozvoj běžeckého sportu v České republice
2. podpora rozvoje cestovního ruchu a zájmu o přírodní krásy České republiky
3, vybudování každoroční sportovní události pro širokou věňg nost
4. rozšíření povědomí o chování v lesích a podpora vztahu k přírodě
5 začleňování hendikepovaných běžců do sportovní komunity

. .
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Příloha k žádosti - Rozpočet akce

t . ( :í .Ä .M. Z l, · "' "·' Ý. '- . I . ,' . , . ' , . " . m . ".. : t :. 0.

Technické zajištění trasy

Povolení správních úřadů, vyhotovení technické dokumentace, 70 000 CZK.
poplatky

Dopravní značeni výroba, pronájem značení, zábran, kuželů 160000 CZK

ON-Line Tracking jednotlivých týmů 235 000 CZK

Časomíra START/CÍL, vyhodnocení 60 000 CZK

Audio start/cil, elelktrocentrály 130 000 CZK

Zdravotní dozor 6x posádka 130 000 CZK

startovní, cílová brána, podiurn 90 000 CZK

Mobilní WC, sprchy, úklid 350 000 CZK

Produkční materiál, navigace na trase, předávková místa 210 000 CZK

Startovní trika + potisk 950 000 CZK

zajištění závodu

Personální zajištění závodu l 300 000 CZK

Ceny pro závodníky/medaile 260 000 CZK

Pronájmy prostor Zadov/Týn, Praha 70 000 CZK

Pronájmy dalŠí (auta, zařízení, stany) 120 000 CZK

Propagace, mediální kampaň, PR, www, FB 350 000 CZK

Tisky (p'opozice, materiály pro startující, pozvánky, popagační 300 000 CZK
materiály, bannery), produkce materiálů

Služby

Grafika 75 000 CZK

pojištění 16 000 CZK

Foto/video 160 000 CZK
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Příloha č. 3

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minim/s l

Žadatel o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje čestně prohlašuje, že:

· nečerpal podporu v režimu de m/n/mis'

Datum poskytnutí Poskytovatel ,.
., _ __

Částka v Kč

a částky

[J jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
[J nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

· limit 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí zdaňovací období nepřesáhl
" je si vědom, že pokud se tak stalo, je povinen dotaci nebo její část vrátit

Datum a místo podpisu ,15 1, 2o21 " "" _ _ ___ __ "" " " __.""""""" "]

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud ja
9oljČás|l podplsu
žadatele)

' Pokud čerpal, vyplňte částku, v opačném případě tabulku proškrtněte



Příloha č. 4
'

Čestné prohlášeni žadatele o podporu v režimu de m/nimis íl

Název l Obchodní
jménol jméno a
přijmeni žadatele

Sídlo /Adresa žadatele

ĹČ l Datum narození

Vltava Run s.r.o.

Bešůvka C.p. 8!0/19, 64J 00 Bmo Žebětín

065 ll 473

1. Žadatel prohlašuje, že pouZívá

kalendářní rok

V případě, Ze došlo k přechodu z kalenciářniho roku
na rok hospodářský anebo opačně, uvede tuto $kutečf103t vypsáním účetních období, která byla
použita:

. . ... .. , .
. .. .

2. podnikj pro[)ojené s žadatelem o podporu

ŽAdatel o podporu ge považuje za propojený' s jinými podniky, pokud j tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujícich vztahů:
a) Jeden subjekt vlastní vÍce než 50 % h)asovacich práv, která náležejí akcionářům ňebo

společNkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat vIce než 50 % členů správního, řidiciho

nebo dozorčího orgánu jiného sUt)jek(u:
C) jeden subjekt má právo uplatňovat vice než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené $

danýín subýektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo vd stanovách tohoto
subjektu;

d) jeden subjokl, kle|ý je akcionáčem nebo společníkem jinélio subjektu, cMácjá sám, vsouladu
s dohodou uzavřel)()u s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, vice než 50 %
hlasovacích práv, náležejících akcioňářům nebo sp()|(2čnikům, v claném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o pocjporu jákýkoli vztah uvadený pod písm. a) až d)mmQdljicNkn
j¢(h)o!)o Yíc'uh!lškh sllbi(*|ů, se také považuji za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zpŕastředkovaně se žädatdern o podporu se zahrnují QSQW
La[zsmé y v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních reg istrech, ve

Žadatel prohlašuje, že

1!e ve výše uvecMém smyslu propojen s nás|gdujÍcĹmi podniky:

' Podle pravidel veřajňé podpoty lze za podnik povaZovat jakýkoliv 8ubjekt, který provádl hospodákkou činnost,
tedy nab(z( na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.

]



'Bližší infórmce q pmpojenétn podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikací pojmu ,jeden podnik'
z pohledu pravidd podpory m/nim/s.

2



Obchodní jméno podniku/jméno Sídlo/Adesa
a příjmení

Vhvti Run 20)9 s.r.o. RevolučM 1082/8,Nové Město, 110 00 Praha l

Top4evunts 8.ř.Ob Bcšůvka č.p. 810/19, 641 00 Bmo Zebetill

1Č/Datum narození

07432160
ň8$ 46 142

3. Žädatd prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 přaddláz8jĹcĹch účetních obdobích

nevznikl spojením podnikŮ či nabytím podniku.

obchodní jméno podniku Sídlo lČ

výše uvedené změny spočívajĹcÍ ve spojeni či nabytí podniků

[j jsou již »hledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
[j nejsou zohledněny v Centrálním registni podpor malého rozsahu.

4. žAdatel prohlašuje, že podnik (žaclatel) v současném a 2 přédcházejfcich účetních obdobích

nevznikl mzdělením (rozštěpením nebo odštěpcmím') podniku,

Obchodní jméno podniku Sídlo lČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dřive poskytnutá podpora de rninim/s použita'. Podniku (žadateli)
byly pňděkny následujíci (dřive poskytňuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v KČ

výšo uv%ené změny spočNající v rozclělenípodniků

CJ jsou již zohledněny v centŕá1n(m regl3tru podpor malého rozsahu.
CI nejsou zohledněny v Centnálnim registru podpor maléhorozsahu.

'Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb,, o přoměnách obcMdních 8polečnost[ a družstev, ve znénl pQzdějších

3 '



p/adpisů.
,. Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
'Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb,
6poku(j by na základů pkuatých č'nnostl nebylo tno?n6 dŕfvo poskytnuté podpoiy do minimk rozdělit, rozděll sb
podpora způsobom na základě účetní hodnoty vlaslnlho kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdéled (VIZ ČI. :J odst. 9 ngnzen( č, 1407/2013, č. M0(!/2Q13 a č. 717/2014).

4



5, Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

> se zavazuje k tomu, že v přlpadě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnutl podpory dc mlnimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách,
které u něj nastaly;

> souhlasl se zpracovánlm svých osobnlch údajů obsažených v tomto prohlášenl ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb,, o ochraně osobních údajů, ve znění p. p,, za účelem evidence podpor malého
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb,, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p, p, Tento souhlas udělujl správci' a
zpracovateli', kterým je Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5, pro všechny údaje
obsaZené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne uděleni souhlasu. Zároveň sI je
žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a mfsto podpisu 45, 1 2O21

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
Zadatele

Razítko (pokud je
součástf podpisu
Zadatele)

7 Spráycem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb,, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněnl p. p.
'Zpracovate|em je poskytovatel podpory dc minimis,

5



Příloha č. 2

Vzor loga poskytovatele

Vzor barevného provedení loga viz odkaz:

· na tištěných materiálech uvádět min. vel. 1 x 5,3 cin

· na plakátech uvádět min. vel. 2 x 10,6 cm

https://wwwkr-stredocesky.cz/web/l 1 012/26



Příloha Č. 3

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ
A VYÚČTOVÁNÍ AKCE

Příjemce dotace
IČO
Název akce
Evidenční číslo smlouvy
Bankovní spojení
Jméno, email a telefon osoby
zodpovědné za vyúČtování akce

ZPRÁVA O REALIZACI AKCE

Termíny realizace akce: předpoklad skutečnost
zahájení realizace akce
ukončení realizace akce
závěrečné vyhodnocení akce

FinanČní bilance žádost smlouva skuteČnost
akce (v KČ):
dotace
vlastní náklady
celkové náklady
% podíl vlastních nákladů
vrácená dotace (část dotace)

Popis realizace akce:
(činnosti v rámci akce, které byly realizovány, ,jak byla akce realizována)



Zhodnocení a výsledky akce:
(zhodnocení realizace akce včetně konstatování, zda byly nebo nebyly splněny veškeré závazky
Pří,jemce dle smlouvy)

ZÁVĚR:

Veškeré závazky Příjemce dotace, kterým je Příjemce , uvedený
ve ,,Smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje
číslo S -....../KUL/2021, byly splněny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů uvedených v závěrečném vyhodnocení a vyúčtování akce a v jeho povinných přílohách.

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v závěrečném vyhodnocení a vyúčtování akce a v jeho
povinných přílohách jsou úplné a pravdivé a nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení
závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce

Souhlasím, aby údaje ze závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce byly zveřejněny na webových
stránkách Středočeského kraje.

Součástí závěrečného vyhodnocení a yyúčtoyání akce musí být jako příloha elektronická verze
závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce na CD nebo USBj7ash disku.

V dne ... .....

Razítko a podpis statutárního zástupce



Přílohy k závěrečnému vyhodnocení a vyúčtování akce:

Příloha č. l
VYÚČTOVÁNÍ AKCE :

Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci akce v KČ
Celkové skutečné uznat. finanční náklady na realizaci akce v KČ
Celková maximální výše dotace uvedená ve smlouvě v KČ
Celková Částka dotace, která byla Poskytovatelem příjemci
skutečně proplacena na základě smlouvy v KČ (v procentech)
Celková výše finančních nákladů na realizaci akce skutečně
uhrazená Pří,jemcem v Kč (v procentech)
Částka skutečně poskytnuté dotace Poskytovatelem v KČ, kterou
je Přfjemce povinen vrátit Poskytovateli.

Přehled úČetních dokladů

Částka Částka

. Č. uč. Datum z vi. zdrojů dotace celkemc' dokladu zúčtování Ucel vydaje v KČ v KČ (max.) v KČ

I.

2.

3.

4.

5.

Celkem v KČ

Celkem v "I)

Příloha č. 2: Daňové doklady, DPP, DPČ, smlouvy, objednávky - kopie, řazené dle pořadí
uvedeném v Příloze č. l ,,Vyúčtování akce"

Příloha č. 3: Kopie výpisu z běžného účtu s označenými transakcemi dané dotace;



Příloha č. 4: Fotodokumentace z realizace akce (S až 10 fotografií);

Příloha č. S: Tiskoviny, propagační materiály apod. s viditelným logem Poskytovatele dotace;

Příloha č. 6: Další dokumentace poskytující inforniace o využití dotace;

Příloha č. 7: Elektronická verze závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce na CD nebo USB flash
disku.


