
Číslo Projektu: 296 čj.: 18954/2016-51
Číslo v CES: 5483

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám .6,11015 Praha 1

evropské územní spolupráce

na straně jedné

a

ENVIC, občanské sdružení
se sídlem: Prešovská 200/8, 301 00 Plzeň
zastoupené: Tomášem Poppem, předsedou

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 3841

(dále jen ,,Partner“)
na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen ,,Smlouva“) ze dne 16.09.2020, kterou jsou
stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu: 296
Název projektu: Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů
Prioritní osa: 3
Specifický cíl: 102

(dále jen „Projekt")

tento Dodatek.

ČI. 1

ČI. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.
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ČI. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

ČI. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení
budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden
Kontroloři.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho
připojují své podpisy.

V ................, dne
Za Partnera

V Praze, dne.....
Za Národní orgán

Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne...........................................
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky
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Program pfeshraniční spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha č. 5
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
C(l EÚS 2014-2020

Zeitplan Nr ! Harmonogram číslo 2

Projektname / Název projektu Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů / Qualifikationserweiterung fur Auszubildende aus dem
gastronomischen Bereich

Projektnummer / Číslo projektu 296
LP1 Plzeňský kraj CZ
PP2 ENVIC, občanské sdruženi CZ
PP4 Landkreis Regen BY
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfuhrung ab./ Souhlas se zahájením realizace projektu od 30.09.2019
Projektbeginn / Začátek realizace projektu 01.012020
Projektende / Konec realizace projektu 31.12.2022

Benchtszeitraum / Monitorovací období Termín der Berichtslegung
Berichtstyp / Typ zprávy fůr CZ / Termín předložení Anmerkung / Poznámka

Reihenfolge / Pořadí Beginn / Počátek Ende / Konec zprávy pro ČR

1. 30.09.2019 28.02.2021 laufend / průběžná 30.03.2021
2. 01.03.2021 31.10.2021 laufend / průběžná 30.11.2021
3. 01.11.2021 31.12.2022 abschlieliend / závěrečná 01.03.2023

Name / Název Datum / Dne Vor- und Nachname / Jméno
a příirnení Unterschrift / Podpis

Ausgearbeitet von /
Vypracoval
(Ausgabenprufende Centrum pro regionální

Stelle LP / Kontrolor rozvoj České republiky 05.08.2021

VP)

Fůr den Leadpartner
bestátigt von / Za
vedoucího partnera Plzeňský kraj

y /. JrJ-i
potvrdil



ff


