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Dodatek č. 1 Smlouvy č. 31 / 2021 o financování mikroprojektu typu C
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002636

v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy
Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

(dále jen „Dodatek“)

Region Beskydy
se sídlem: Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek – Místek
zastoupený: Ing. Petrem Martiňákem,

místopředsedou představenstva Regionu Beskydy
a
Rostislavem Kožušníkem,
členem představenstva Regionu Beskydy

IČ: 70632073
Bankovní spojení:

(dále jen „Správce Fondu“)

na straně jedné

a

Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupený: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651, plátce DPH bez zákonného nároku na odpočet

DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Bankovní spojení:

(dále jen „Konečný uživatel“)

na straně druhé

uzavřeli dne 07. 06. 2021 „Smlouvu o financování mikroprojektu typu C v rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy Programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko“ (dále jen „Smlouva“) číslo 31/2021, kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí
dotace v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro projekt:

Název mikroprojektu: Po stopách historie 2
Registrační číslo dle MS2014+: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002636
Prioritní osa: PO 2

Na základě ustanovení článku 8 odstavce 2 shora uvedené Smlouvy se tímto dodatkem mění
odstavec č. 1 a č. 2 článku 3 – Finanční rámec mikroprojektu takto:
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Čl. 3 

Finanční rámec mikroprojektu 

1. Správce Fondu se zavazuje poskytnout Konečnému uživateli nenávratné finanční 
prostředky (dále jen „dotaci“) v celkové maximální výši 27 819,65 EUR z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), splní-li konečný uživatel všechny 
povinnosti stanovené v této Smlouvě, a to kumulativně. 

 
2. Výše celkových způsobilých výdajů mikroprojektu činí: 32 729,00 EUR 

z toho Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) činí: 27 819,65 EUR, čili 85,00 % 
celkových způsobilých výdajů. 

 
Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost 
originálu a jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako 
Smlouva. 
 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho 
obsahem bez výhrad souhlasí, je projevem jejich řádné a svobodné vůle, vážné vůle, bez 
projevu jakékoliv nevýhodnosti, prosté omylu a proto pod něho připojují své podpisy. 
 

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy č. 31/2021 rozhodla Rada města Frýdlant nad 
Ostravicí na svém zasedání konaném dne 19.12.2022 usnesením 4/2.1. 

 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne …………………………. 
Za Správce Fondu :  
 
 
 
………………………….    …………………………. 
 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne …………………………. 
Za příjemce dotace / konečného uživatele : 
 
 
 
………………………….     
 
 


