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Stíedm zdravotnic ko škole

vyšší odborná škola zdravotnická,

Liberec

doslo
.07. 2017

glozs
či 'las/47 Phi,

__ , I. .Q . . V "1* , Erasmus+

GRANTOVÁ SMLOUVA
pro:

v rámci ERASMUS +1
projekt programu

ČÍSLO SMLOUVY 20l7-1-CZOI-KAlli2-ll34681

Tato smlouva (dálcjen „sm |0uya'”) je uzavřena mezi těmito smluvními stranami:

na straně jedné.

Dům zahraniční spolupráce

organizacepříspěvková

IC: “386839

Na Poříčí 1035/4, 110 ÍlIľ Praha

národní agentura (dále jen ..NA")„ zastoupená pro účely podpisu této smlouvy ředitelkou

Ing. Danou Petrovnu a působící z pověření Evropske' komise, dálejen „Komísc“

Rl

na straně druhé.

..příjemce"

Střední zd ravntnická škola Fu Vyšší odborná škola zdravotnická, [liberec, Kostelní 9a

příspěvková organizace

IC: 0067373 l

Kostelní 9. 460 3l Liberec 2

Plľ identifikační číslo účastníka: 947798738

zastoupený pro účely podpisu této smlouvy: Mgr. Jana Urbanová, ředitelka

N ařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) Č' 1288/20] 3 ze dne llt prosince 20134 kterým st! zavádí

program „Erasmus program
Unie

pro vzdělává“ Í, odbornou přípravu, mládež a spon a zrušu j . rozhodn un' Č.

17 I 9/2006/'ES. č. |720/2006/'ES a' Č. IZ98/2008/ES.
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Výše uvedené strany

SIFDNAI Y

Zvláštní podmínky (dále jen „ZV láštní podmínky") a následující přílohy'

Přřlnha Včmhccně podmínky (dálc jen „všeobecné podmínky) ke stažení na wcbu

hnp://ec.europa.eu/programmcs/crasmus-plus v sekci „Resources“

Příloha lI
Popis projektu; Souhrnný rozpočet proi ektu

Příloha III Finanční a smluvní pravidla ke stažení na webu wwwnaerasmuspluxg

Příloha IV Platné sazby pro příspěvky na jednotkové náklady
kc stažení na webu

wwwnaerasmusplusxz

Příloha V Vzory následujících smluvních dokumentů mezi příjemcem a účastníky
mobilit

ke stažení na wchu www.nacrasmusplus.cz:

Pra mobil/'zu pracovníků:

Účastnická smlnuva
pro

mobilitu pracovníků v rámci Erasmus+ v odborném

vzdělávání m přípravě a její pří/aky:

Příloha Frasmns+ Wnrk Program me
for VFT Staff mobility (Dohoda 0

v
pracovním programu pro n/I'hnrnnu mnhiH/u pracovníků

nímri Ir'r/nmux J

Příloha II Všeobecné podmínky

Pro mohl/zlu žáků/\'Iudennr

Účastnická smlouva
pro

odbornou stáž Žáků/studentů v rámci Hmmm-a-

v odborném v7rlělávňní a přípravě a její přílohy:

mnie/\'tv bez E C VE T:

Příloha Erasmus+ Learning A grcemcnl lbr VE'l' mobíhty (Dohoda u

v7dě/zívar-/m
programu pro

odbornou stáž žr/'In/'Ávlwl'rłn/ü v

rámu' Erasmus +}

Příloha Všeobecné podmínky

Příloha lll Quality rnmmirment (Závazek !cm/ny)

projekty X ECVET'

Příloha Learmng A greemenl (Sm/0 u vu a učení)

Příloha Il V čeo hecnc' podmínky

Příloha Ill Memorandum of Understanding (Memnmndum 0 [JUVIJZMHĚH í)

Příloha lV Quality commitment řZávaztk Iwulily)

které tvoří nedílnou součást této smlouvy,
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Číslo sm Iouvy' 20|77|~('/ll|rK/\l027034<181 GPJHIIH a smlouvu liľdcn Dříicmt'k'l

Ustanovení zvláštních
podmínek

této
smloux y mají přednost před jejími přílohami ,_

Ustanovení „Všeobecné ostalnímípříloh) podmínky" maií přednost před přílohami.

Ustanovení přílohy mají přednost před ostatními přílohami. vyjma přílohy

V ramci Přílohy má Část Podrobnosti u rozpočtu přednost před
částí Podrobnosti 0

aktivitách.
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Číslo smlouvy 20l7rerZOHKA102703-1ÓXI Linuxová smlouva (jeden příjemce)

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

OBSAH

Ohsah

ČLÁNEK l.l PŘEDMĚT

ČI Á\IF.K 1.2 PÍATNOST A TRVÁNÍ

ČLÁNEK l 2 MAXIMÁLNÍ VÝŠE GR ANTII A FORMA GRANT”q

ČLÁNEK |4 PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV A PLATEBNÍ PODMÍNKY.......„......„................6

ČLÁNEK I.5 BANKOVNÍ ÚČET PRO

ČLÁNEK l.6 SPRÁVCE ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SMLUVNÍCH S'I'RAN.........9

ČLÁNEK l.7 OCHRANA A BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ lt)

ČLÁNEK L8 DALŠÍ USTANOVENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ (VČETNĚ DUŠEVNÍHO

A PRŮMYSLOVÉHO IO

ČLÁNEK 1.9 VYUŽÍVÁNÍ IT NÁSTROJŮ ll

ČLÁNEK ILIO DODATEČNÁ USTANOVENÍ O SUBDODÁVKÁCH....„..„..„..„„.„„„, ll

ČLÁNEK l. DQDATEČNÁ USTANOVENÍ O VIDITFJ NOSTI FINANCOVÁNÍ

EVROPSKOU UNII ll

ČLÁNEK 1.12 PODPORAÚČASTNÍKŮll

ČLÁNEK IH S01 IHÍ AS RODIČŮI'ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ l?

ČLÁNEK I.l4 SPECIFICKĚ ODCHYLKY OD PŘÍLOHY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
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Číslo »mlnuyy 20] 771 rc7ul VKA l “27034681 (ilanloui smloum Heden nříícmrt)

ČLÁNEK LI PŘEDMĚT SMIIOUVY

Í.l.l Národní agentura Se 7a podmínek stanovených ve zvláštních podmínkách. Všeobecných

podmínkách a ostatních přílohách smlouvy rozhodla udělit grant na projekt S názvem Do

Evropy IIHI zkušenoul
(dálejen „PľOJ'ekl'Ů v rámci

programu
Erasmus+. Klíčová akce 14

Vzdělávací mobilita jednotlivců jak je uvedeno v pří lozc II.

1.1.2 Podpisem tém smlouvy príjemce přijímá grant
a souhlasí s tím žr- lands- real i7nvm

projekt. a to na vlastní
odpovědnost.

ČLÁNEK [2 PLATNOST A TRVÁNÍ SMÍIOUVY

1.2.] Sm loIIva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Í.2.Z
Proj ekt

bude rcaIi/ován
po

dobu 24 měsíců od 01.09.2017 do 31.08.2019, a [O včetně

těchtn dnu

ČLÁNEK L3 MAXIMÁLNÍ VÝŠE GRANTU A FORMA GRAVTU

[3.1 Maximální výše přiděleného grantu činí 11.1 268.00 EUR,

[3.2 Grant hudc poskytnut formou jednotkových příspěvků a náhrad způsobilých skutečně

vynaložených nákladů. a to v souladu s těmito ustanoveními:

(a) způsobilé náklady specifikované v příloze Ill:

(bl přiděleny“ rozpočet specifikovany' v příloze II;

(c) í'I lL'lVlČnl pravidla specifikovana v příloze lII.

[3.3 Převody v rámci rozpočtu ho7 povinnosti uzavřít dodatek ke smlouvě

Za podmínky: že nebude dotčen Článek ll. 3. maximální výše grantu V kařde Z rozpočtových

kategorií uvedených v Přílo/e IV a že projekt hude reali7ován tak, jakje popsáno v příloze II.

.ie příjemci grantu povoleno provádět úprav y V přidčlcne'm rozpočtu stanoveném v příloze 11,

a l.0 prostřednictvím převodů me7í jednotlivými I'ozpočtovými kategoriemi. Tyto 7měny

nebudou považovány za 7měnu smlouvy ve smyslu Článku 3, pokud budou dodrřena 1810

pravidla:

(a) Příjemei grantuje povoleno až 100 % Finančních prostředků přidělených do rozpočtové

kategorie náklady na organizaci mohilit převést do rozpočtových kategorií cestovní

naklady a pobytové náklady:

.ç
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(Číslo smrt...“ lu t 7- t -L'IUIVKA | 027034“ l Grantová smlouvu íjulen přijemcel

(b) příjemci grantu .ie povoleno převádět prostředky / jakékoli ro7počtove' kategorie do

rozpočtové kategorie naklady mi účastníky Sc specifickými potřebamL u toi v případě.

ŽI* do
ro7počtove' kategorie náklad) na účastníky u' specifickými potřebami podle

přílnhy
I]

nebyly původně přiděleny žádné
prostředky;

(C) příjemci grantu je povoleno až 50 % finančních prosrředkű přidělených do rozpočtové

kalegnrie jazyková podpora převést
dn

rozpočtové kategorie cestovní náklady a

pobytové náklady v rámci
mobility žáků/studentů;

(d) příjemci gruntuje povoleno už 100 “/n Finančních prostředků přidělených do
rwpočtové

kategorie pobyiové náklady a cestovní náklady ml mnhilim pracovní kú převést
dn

rozpočtové kategorie pobytové náklady '11 cestovní náklad) V rámci mobility

žáků/studentů;

aZ l00 % finančních do(e) příjemci grantuje povoleno prostředk ů přidělených rozpočtové

kategorie pobytové náklad) :i cestovní náklad) převádět mezi mobi | ílami žáků/studentů

\, organizacích odborného v7dčlávání vn přípravy a mnhi lilami ?tiků/studentú

v podnicích.

(i) příjemci grantu jc povoleno pře) ádět až 50 % finančních
prostředků přidělených do

rozpočtové kategorie pobytové náklady a cestov ni náklady v rámci mobility pracovníků

me7i těmito dvěma kategoriemi;

(g) příjemci granlu je povoleno přev ádět až 50 % finančních
prostředků přidělených dn

rozpočtové kategorie pobytové náklady a cestovní náklady v rámci mobility

řáktl/Sludenlü mezi těmito dvěma kategoriemi,

ČLÁNEK LJ PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pro předkládání zpráv !l platb) platí následující ustanovení :

Í.4.l Platby

NA musí příjemci poukázat následující platby:

první zálohu:

doplatek na Lákladě žádosti o doplatek v souladu s článkem 1.4.4.

1.442 Prvni Láloha

Učelem zálohovy'ch plateb je posk)tnout příjemci grantu počáteční finanční prostředky. Tyto

prostředky zůstávají majetkem NA a) do vyplacení doplatku.

NA vyplatí příjemci dn ?O dnů
po nabytí platnosti smlouvy prvni 7á|obu ve výši ?1414,40 FIlR

odpovídající 80 % maximální částky grantu
stanovené v článku |.3.l.
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Číslo vltlout) 20174 (7.1” rKA IHZVUMGRI Grantová <mlou\ a (jeden příiemte)

1.4.3 Průběžné zprávy a' další zálohy

Netýká se.

I.4,4 Závěrečná
zpráva a žádost 0 doplatek

Do 10 dnů od data ukončení projektu
uvedeného v článku 1.2.2 musí příjemce předložit

7;'1věrečn0u zprávu o realiiaci projektu Tato zpráva tnusí obsahovat informace
potřebné pro

odůvodnční požadovaného grantového příspěvku na 7ákladé jednotkovych příspěvků. má-li

grant formu náhrady icdnotkových příspěvků nebo na 7áklarlě náhrad způsobilých skutečně

nákladů v souladu s Ill.
vynaložených přílohou

Závěrečná zpráva je považována za žádost příjemce o vyplacení doplatku grantu,

Příjemce ručí za IO. že informace uvedené v žádosti o doplatek jsou úplné. spolehlivé a

pravdivé.
Dále ručí za to. že vynaložené náklady l7e považovat za způsobilé podle této sntloutr)

'il že žádost o doplatek jc podložena náležity'mt podklad): které mohou byt posouzeny v rámci

kontrol nebo audhů popsaných v článku 1127

1.4.5 Platba doplatku

Účelem jednorámvé plath) doplatku je uhradit zbývající část způsobilých nákladů

vynaložených příjemcem grantu na reali7aci projektu.

NA Stanoví vyši doplatku ndečtením celkové vy'še .iiž poskytnutého předběžného I't nancova'ní

od konečné celkové výše gra ntu
v souladu s článkem ll 25

Jeýlí celková výše :lm-t nl vyplaccných /átnh vyššL než je konečná celková výše grantu

stanovená v souladu s článkem ll.25„ bude mít /ávěrečná platba formu vratky V souladu s

článkem ll.26.

.le-li celková výše dosud vyplacených 7álob nižší. než .le konečná celková výše grantu

stanovená v souladu s článkem Il.25„ vyplatí NA doplatek do 60 kalendářních dnů od

okamžiku, kdy obdrží podklady \ souladu S článkem l.4.4. pokud články ll.24.l nebo II.24.2

nestanoví jinak.

Platba podléhá schválení žádosti o vyplacení doplatku a podpůrných podkladů. Schválení

7áv'érečné zprávy ne7namená užnání řádnosti nebo hodnověrnosti, úplnosti a správnosti

prohlášení a informací v ní obsažených.

může hež souhlasu snížen částku. kterou dluží NA.Doplatek být příjemce 0 jakoukoli příjemce

a [O až do maximální výše grantu,

1.4.6 Oznámení 0 výši plateb

7



r-

(Nu smlouv) lo | 77 | rt'7u t VKA t oz-osAoEl (intnto) á stnluma ljedcn příicmte)

NA
příjemci zašle/ormální oznámení:

(a) informující o výši platby.

(bi u speci ñkaci.
7da se o7nítmení týka další /álohy nebo vyplacení doplatku.

Pro vyplacení doplatku musí NA rovněž určit konečnou celkovou výši grantu v souladu s

článkem [1.25.

I.4.7 Platby NA příjemci

NA vyplatí finanční částky příjemci.

Platby příjemci odečte NA od svých platebních
7áva/ků

I.4.8 Jazyk
žádostí o platby ::v zpráv

Veškeré žádostí o platby a zprávy předloží příjemce v českém jazyce,

L4!) Měna pro žádosti o platby u přepočet mv eura

Žádost o platbu musí být před ložeua v EUR.

Veškeré nákladů rámci na lákladé skutečněpřepočty (v rozpočtových kategorií Stano vených

vynaložených nákladů) vynaložených t jiné m čnč na euro provede příjemce grantu podle

měsíčního účetního k ur7u stanoveného Evropskou komisí a zveřejněného na jejích

internetových stránkáchz. který platil v den podpisu smlouvy poslední ž obou smluvních stran.

1.4.10 Měna pro platby

NA provádí veškeré platby v EUR.

1.4.11 Datum platby

Platby NA se považují Za provedené ke dni, kdy byly odečtený Z účtu NA. nestanoví-li

vnitrostátní právní předpisy jinak.

1.4.12 Náklady spojené .s p řevody plateb

Náklady spojené s převody plateb jsou hrazeny takto'

(a) NA hradí náklady spojcné s převodem plateb účtované její bankou;

http://ec.cumpa cwbudgcl/Co nlraclsýgmntsr'řnfo_c0nlracls!Inforeuro!Infoľeumřen cfm

8
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(b) příjemce hradí náklady spojené převodem plateb účtovanc' jeho bankou:

(u) veškeré
náklady spojené s opakovanýmí převody plateb zaviněné některou Ze

smluvních stran. ncsc smluvní strana. která opakování převodu zav inila,

I.4.I3 Úroky z prodlení

Pnknd
nebyla platba pmvcdcna ve slannveném lcrmínul má

příjemce
nárok na úroky Z

úmků se uslanoven 1' národníchprodlení Splatnost určuje podle právních předpisů vztahujících

se na smlouvy. neho podle pravidel NA. Př i neexislenci takových uslanmení se úrok určuje

podle 5217 byr klcrnu
používá Evropská centrální hanka

pro
své hlavní rclíííanční

opcrace
v

eurech (dále jcn
"referenční sazba”) plus

lřÍ a půl
hodu, Referenční úroková <a7ha

jc
snahu

platná první den měsíce, vc kterém v v prší termín pro platbur jak byla zveřejněna v řadě C

I /ředního věstníku E vmpskú unie.

Pozasíavení lhůty pro platby v souladu S článkem |I.24.2. nebo pozastavení plateb ZC stran y

\IA v souladu a článkem "241 nelze považovat la platbu \ prodlení.

7 období od dne datu a? do datuÚroky prodlení pokrývají prvního následujícího po splalnosti

skutečné platby (včetně) V souladu s Článkem l.4.l NA nchcrc um k Z prodlení v úvahu při

stanovení konečné výše grantu u: smyslu Článku ll.25.

Pokud bude vypočíený úrok lllŽŠl nebo rnvun částce 200 EUR, vyplácí se příjemci výjimečně.

a !O pou7e V případě. že o IO příjemce požádá do dvou měsíců 0d přijetí platby V prod Icn í.

ČLÁNEK 1.5 BANKOVNÍ ÚČET PRO PLATBY

Všechny platby musí být poukázány na bankovní účel příjemce. jak je uvcdc no níže:

Ná7ev hanky: Komerční banka. a.s.

Adresa pobočky banky: i května [357/24 Liberec. PSP 46] '77

Přesný ná/ev majitele účtu: Střední 1d ravntn ická škola :u Vyšší ml hnrná škola

zdravotnická. Liberec. Kmmlní 9. příspěvková organizace

Uplné Číslo účtu (včetně kodu banky): 0043-9997960257/0100

IBAN: CZ42 0l00 0000 4399 9796 0257

SWIFT (pouze u účtů vedených
v EUR): KOMBCZPPXXX

Měna. u: účel veden' EL'Rkteré je

ČLÁNEK L6 SPRÁVCE ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SMLUVNÍCH STRAN

1.6.1 Správce údajů

Subjekt působícíjako správce údajů ve smyslu článku lI.7je Dům zahraniční spolupráce.

9
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Číslo smlmn) 20! 771 rCZOl VKA !02703468l (irzmlová smlouva le-tlt'n příjcmtel

1.6.2 Kontaktní NAúdaje

lnkákoli sdělení vysílá
příjemce na tuto adresu'

Dum zahraniční .rpm/upra'ce

N u Poříčí l 035/4

l II) 011 Praha 1. (“m'ktí
republiku

F-mm'luwí mil-tam ' VE T (IZ/dl; r':

1.6.1 Kontaktní údaje příjemce grantu

Jakékoli sdělení příjemci 7asílá NA příjemci na tuto adresu.

Mgr. .la/1a Urbanová

?edí/vlka

Střední zdravotnická Škola a Vyšší
odborná škola :dravmníckd Liberec. K osm/m' 9

pr'íxpčvku vcí organizace

K 0310/ ní 9 46/) 3] L the/'et' 2

Emailová udre mi /tma urbwmvuýynzs Jib. L'Z

Běžná
projektová

komunikace bude vedena kontaktní mohou

ČLÁNEK L7 OCHRANA A BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ

Příjemce grantu mll<í mít zavedeny účinné postupy a opatření na podporu a k zajištění

bezpečností m ochrany účastníků jeho projektu

Příjemce grantu musí zajistít. aby účastníci 7ahmničních mohilít byli náležitě poj ištění.

ČLéNEKLs DALŠÍ USTANOVENÍ O VYUŽITÍ vÝSLEDKÚ (VČETNĚ

DUSEVNIHO A PRUMYSLOVEHO VLASTNICTVI)

V náva7ností na ustanovení Článku [19.3, pokud příjemce grantu vypracuje wdčlávací

materiály v oblastí působností projektu budou tyto materiály zpřístupněny veřejností

internetu v na základě licencí3„prostřednictvím digitální podobě~ be7p|atně. otevřených

Otevřená licence je způsob, jakým vlastník díla uděluje povolení všem vy užívat zdroj. Licence se Wii s

jednotlivými zdroji. Otevřená licence nepředstavuje převod autorského práva ani práv duševního v Iaslníclw

(mv)

| O
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ČLÁNEK I!) VYUŽÍVÁNÍ IT NÁSTROJŮ

1.9.]
Mobility

Tnnl+lDalahále mobilily

on-line T00|+l DatabázePříjemce je povinen proslředniclvím nástroj e Mobility mobility

7a7nnmcnával veškeré informacc týkající se všech realizovaných aktivit. včetně těch. na které

n cbyl poskyínut grant EUv vypracovávat dílčí av průběžné 7právy (v souladu s článkem l.4›3 i!

je›]i nástroj
k

dispozici) a vypracovávat
72h ěrečné

zprávy.

Minimálně iednou měsíčně je příjemce grantu povinen vložil a akluali/ova! nové údaie u

účastníc ích a mobililách,

1.9.2 Platforma pro šíření výsled ků p rogramu Erasmus+

Příjemce může k šíření výsledků projekiu využít Pl atfomi u pro šíření Výs ledků programu

Erasmus+ (htmzf/äeumnaeu/gro gzammcs 'crasmus-QIus/pruiectsf) podle pokynů uvedených

im těchln stránkách.

ČLÁNEK IJO DODATEČNÁ USTANOVENÍ 0 SUBDODÁVKÁCH

Odchylně. ustanovení článku ll.l l.l c) HI d) se nepoužijí.

ČLÁNEK I.l| DQDATEČNÁ USTANOVENÍ O VIDITELNOSTI FINANCOVÁNÍ

EVROPSKOU UNII

Aniž je dotčen článek ll.8. musí příjemce ve veškerých sděleních rd propagačních materiálech

uvést. že získal podporu v rámci programu Erasmus+. Pokyny pro příjemce a třetí strany jsou

k dispozici na http://eacca.cc.curoga.eu/aboig-eacea/visual-identity cn.

ČLÁNEK 1.12 PODPORA ÚČASTNÍKŮ

Pokud uskutečnění proj eklu vyžaduje poskytnutí P°dP9TY účastníkům, příjemce grantu

takovou podporu poskytne v souladu s podmínkami stanovenými V příloze II a příloze V (je-li

relevantní), musi obsahovatjež alespoň:

(a) maximální výši Podpory, která nesmi přesáhnout 60 000 EUR Im' účastníka;

(b) kritéria
pro

stanovení přesné výše podpory:

(C) aktivity. na klerc' muže účastník 7í§kat podporuv dle stanoveného seznamu:

(d) vymezení osob nebo kategorii osob. které mohou podporu Získal:

(o) kriteria pro poskytnutí podpory.

Podle dokumentace uvedené v pří Ioze V (ie-li relevantní) příjemce musí:
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Číslo snilmn) 20|7~|~L”LUl~KA102-03468| (imnlmá smlouva (jeden příjemrej

Buď přidělit finanční podporu v rámci rozpočtových kategorii cestovních

nákladů/pobytových nákladůíiazykové podpory
v plne výši účastníkům mobil it) s

využitím sazeb iednotkových
nákladů

specifikovaných v příloze IV:

nebo poskytnout podporu v rámci
rozpočtových kategorii

cestovních

nákladů/pobytových náklad ů/ja7ykove' podpory účastníkům mobility
formou

zajištění

ccsty/ubylován í/jazykove podpory. V takovém případě má příjemce grantu povinnost

7aj istitu aby cesta/pobytíjazyková podporu odpovídaly nezbytným standardům kvality

u bezpečností

Pří iemcc
může kombinovat obe možnosti definované v předchozím odstavci s podmínkom Že

zajistí spravedlivý a rovný přístup
ke všem účastníkům V ta kování

případě se podmínky pro

[LI kterou možnost hudou v7tahovat na rozpočtové kategorie u ktere' bude tato možnost zvolena.

ČLÁNEK 1.13 SOUHLAS RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Příjemce grantu musí /iskat souhlas rodičů/zákonných zástupců s účastí
nezletilých

účastníků

na mobilitě před jejím 7;.ihájením.

ČLÁNEK I.|4 SPECIFICKĚ ODCHYLKY OI) PŘÍLOHY VŠEOBECNÉ

PODMÍNKY

l . Pro
účely

této
smlouvy. v příloze

Všeobecné
podmínky:

termín ..Komise" musí být chápán

jako „NA“. termín „akce“ musí být ohápánjako ..projekt' o temnín
,Jednotková náklady"

musí

být chápán jako ..jednotkový příspčvck", nenívh stanoveno jinak

Pro účely te'to smlouvy. v příloze Všeobecné podmínky. miem „finanční dokument" musí

být chápán jako „část zprávy týkající se rozpočtu". není-li stanoveno jinak.

V c'la'nku l|.4.l. [1.8.2, |I„20.3. !1.27. I. [1.27.3, v prvním odstavci Článku ll.27.4~ v prvním

odstat ci článku ”278 a v článku ”279 termín ..Komise" musí být chápán jako „NA a

Komise".

V článku [LIZ termín „Finanční podpora" musí být chápán jako „podpora“ a termín ..třetí

strany" musí být chápán jako „účastníci“.

2. Pro účely této smlouvy se nepoužüí následující Články přílohy Všeobecných podmínek:

Clánck ||2 (d) (ii). čla'nek II.12t2. článek ll.l3.4. Článek 11.17.11 (h). Článek 11.183. článek

11.192. Článek článek 112111. článek šestého článku11.193, 11.21, písmeno (c) pododstavce

1125.3. článek 1127.7.

Pro účely této smlouvy se pojmy. zmíněné ve Všeobecných podmínkách. ..přidružené

subjekty". „průběžná platba". ..jednorázová částka'l „paušální grant" nepoužijí.

3. Článek 11.7.1 musí být vykládán takto'

12
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(Na :m louv) . 2017-1-[7llHKA1027034681 Liralitm l'l nulnlnll (jeden přijemcci

„1147.l Zpracování osobních údaji] ze strany NA E1 Komise

Veškeré osobní údaje U\edené ve smlouvě zpracovává NA v souladu s vnitrostátními

ustanoveními.
právními

Veškeré osobní údaje /ancscnč v IT nástrojích Evropské
komise hudotl zpracovány v

souladu s Nařízením (l-ZS) č. 45/200”.

Tyto údaje zpracov ává správce údajů uvedený x článku 1.6.]
výlučně pro účely

provádění smlouvy. její správy u sledování .iejiho plnění nebo k ochraně Finančních

zájmů EU' včetně kontrol. auditu a vyšetřování v souladu s článkem 11427. aniž JC

dotčeno možné těchm sledováním a kontroloupředávání údajů subjektům pověřeným

dudržování vnitroslálních právních předpisů. které se ml lenuvu vztahují.

Příjemce graníu
má právo přístupu

ke
svým osobním údajům u právo nu opravu

jakýchkoli takových údajů. Za límln účelem musí jakýkoli požada» ek ohledně

zpracování svých osobních údajů laslat správci osobních údajů uvedcnému x článku

l,(v.

Komise veškeré osnhní
údaje

uvedené »c smlouvě
zpracovává \, muladu s Naří7ením

(ES) Č. 45/200

Příjemce grantu
má

právo kdykoli .SC obrátil nu Evropského inspcklora ochrany údaj ÉL

4. V článku "9.3 název a] písmeno (a) v prvním
odstavci míní

být vykládány
návlednvně'

„I [3.3 Užívací právu NA al Unie k výsledkům g dříve založeným právům

Příjemce poskytuje NA u lInii Ialn užívací práva k výsledkům pra/eklu:

(a) pro jejich vlnqíní účelyw zejména právo tym výsledky poskytnout osobám. jež

pracují pro NA. Komisi. oslulní
orgány. agentury u subjekty Unic. orgánům

Členských států. jakož ije kopírovat m reprod ukovat v plném či částečném rozsah u

'u v nenme7eném počtu kopiíz"

Ve zbytku !ohoto Článku musí by! termín ..U nie" chápán jako ..NA a/neho linie“.

5. Druhy' odstavec článku l|.|0.| musí být vykládá" takto:

„Příjemce musí zajistil. Že NA. Komise. Evropsky účetní dvůr a Evropský úřad pro boj

proti podvodúm (OLAF) budou moci vykonávat svá práva podle Článku |l.27 rovněž

vůči zhotovitelűm. dodavatelům nebo poskytovatelům příjemce."

ň. Článek Ill X musí by't vykládan takto:

*Nařízení (ES) Č 45/200! Evropského parlamcnlu Rady z 18. prosince 2000 o ochraně fy zickych osob

souvislosli se zpracováním osobních údajů orgány institucemi Společenstw n vo lne'm pohybu těchto údajů'

l3
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("íxln smloutj Zlil 7-l -czul-KA 10241340“ Grantová smlouva ljedut příjemce)

y.ll.18.l Tato smlom a se řídí právním řadem České republiky.

Il.l8.2 Příslušný
soud

určeny v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpis)

je vý lučnč příslušný rozhodoval o jakýchkoli sporech me7i NA a kterýmkoli příjemcem

ohledně výkladuw uplatňování neho platnosti této smlouvy. pokud takový spor nel7e

vyřešil dohodou obou stran,

Jakýkoliv právní akt přijatý NA l7e
v souladu právním řádem Česke' republiky

napadnout žalobou .l příslušného soudu Ceske republiky,“

7 Článek IllOI musí být vykládán mkm-

„Podmínky pro způsobilost nákladů jsou definovány v části ltl o II.l přílohy

X, Článek |l.20.l musí
být vykládáu takto:

..Podm ink) pro vykazování nákladů jsou definovány v části IZ si [lZ
přílohy

Ill."

9. Článek l|.20.2 musi být vykládán tllkto'

„Podmínky pro záznamy u další podkladovou dokumentaci k vykazovaným nákladům

jsou definovány v Části Il a Ill
přílohy

lll "

IO. První odstavec Článku [1.22 musi
být vykládán

takto:

„Je-li projekt prováděn v souladu s popisem \ při Ioze ll. je příjemce oprávněn

upravovat přidělený roz počet
v příloze ll tím způsobem. Že prostředky v rozpočtu

přesouvá mezi jednoll ivými rozpočtovými katcgoriem i. Tyto úpravy nevyžadují 7měnu

smlouvy dle článku ll. 3. pokud budou dodrženy podmínky Článku 1.3.3."

Il. Článek ll.23( b) musi být vykládán takto:

..nepředloži takovou žádost ani ve lhůtě dalších 30 kalendářních dnů pote. co mu NA

zašle
písemnou upomínku."

IZ. První odstavec článku ll24 .3 musí být vykládán takto:

..Během období pozastavení plateb příjemce není oprávněn podávat jakékoli Žádosti o

platby a podklady uvedené v článcích |43 a l.4.4".

I3. Článek ll›25.l musí být vykládán takto:

„1115.1 Krok U platněni sazby propláceny'ch nákladu na způsobilé

náklady m připočtení jednotkového příspěvku

Tento krok je prováděn následovně:

(a) Je-Ii grant v souladu S článkem l.3.2(a) udělen fon-nou úhrady způsobilých

nákladů. je sazba proplácenýeh nákladu specifikované v článku ll.2 přílohy III

l4
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C íslo slnlouwl ZUIT-M 7m Ji/t |tt1›{l"thRl (irlllitlnli smloutá lit-den Iiříiemeel

uplatněna na způsobilé náklady na projekt. které schválí NA
pro dané kategorie

nákladu u příjemce:

(b) le-li grant v sou latin s Článkem l.3.2(b) udělen formou jcdnotkoveho příspěvku

je jednolkový příspěvck specifikovany' v příloze
|V vynásobcn skutečným

počtem jednotek. který schválí N A
pro daného příjemce.

Stanoví-li Článek [3.2 kombinaci rú/ných forem grantů. výsledné Částky se sčítají.

|47
Druhý

odstavec článku [1.25.4 musí být vykládán
takto:

„Rozsah sníženíje úměrný ro7sahu real í zacc projektu v němž projekt nebyl proveden

řádně. či rozsahu ?ávařnnsti
porušení povinnosti \ mu larlu s částí IV přílohy' Ill.“

lS 'l'řctí odstavec článku [1.26 2 musí
být vykládán

takto:

..Nen í-Ii do data uvedeného v e výzvě k t'lh rádč platba provedena. bude NA
vymáhat

dlužnou částku:

(a) Započten im. bez předchozího souhlasu příjemce. proti veškerým dlužným

částkám. které NA dluží příjemci (,.zupočtcn í"):

[a výjimečných okolnosti je NA zu účelem ochrany finančních zájmů Unie oprávněna

provést započtení ještě před termínem splatnosti.

Proti započtení lze podat žalobu k příslušnému soudu v souladu s Článkem ll.lX.2:

(a) čerpání m
finanční

záruky v (onlndn s článkem |47 (..čcrpání linanční 7áruky"):

(b) učiněn ím právních kroků v souladu s Článkem II. l 8.2„ nebo se ?v láštními

podmínkami."

lo. Třetí odstavec článku ll.27.2 musí být vykládán takto:

„Období uvedená V prvním zl druhem pododstavci se prodlužují v případěl že [O

vyžaduj Í vnitrostátní právní předpisy nebo v souvislosti s grantem probíhají audity.jsou

podány oprav ne' prostředky. probíhají soudní
spory

Či jsou vymáhány pohledáv kyb 'il lt)

včetně případů podle článku |l.27.7. V tako v ýe h případech jc příjemce povinen

uchovávat doklllnenty až do doby. kdy jsou tyto audity. uplatňování opravných

prostředků. soutlní spory či vymáhání pohledávek ukončeny."

l7. Článek llt27t3 musí být vykládán takto:

„Příjemce je povinen poskytnout všechny údaje včetně údaj ű v elektronicke' podobě,

jcž si NA nebo Komise či externí subjekt zmocnčný tak čin it jménem NA vyžádají.

Nesplnblí příjemce povinnosti podle prvního a druhého pododstavce.jc NA oprávněna

považovat:

(a) náklady. jež nejsou příjemcem dostatečně odůvodněná /a ltczpůsobilé:

15



C íslo smlouvy: ZU | 7~ | -CÁU | -K AWZ-03461“ (irantov á slnlou\a t na“. příjemce)

(b) j ednotkovc' příspěvky jednorázové Častky a paušální granL jež nejsou

příjemcem
dostatečně odůvodněné, 7a neoprávněné."

Smlouva |c Vyhomvcna vc dvuu stcjnopíscch po jednom pro NA a pro příjemce.

PODPÍSY

Ya příjemce grantu Za národní agenturu

M gr. Jana Urhannvá Ing.
Dana Pel mva

řI'IÍÍ/I'lkll ředílulku

/

/

Podpis Podpis

V L4:kw/3 dne 9×?, -Q loď' V Praye dnc

72 .06. 2017

zmavolnické školaSłředm'

Razítka:
Odbolné 'škola zdravotnícká,

Rn7ítkn-
Vyšší

Kostelní

Dům zahratíčnř apolupráçe
leelecy 91

Díuoámąrä ,bandu
G) Na Poříčí íDZE/A HC' UD mw 1

vČO: 6 É 3557839

.17„
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H KM - éis|a smlouvy: 201 1.0201 KAIG? 034681 Datum* 19 DG 701?

iekt: 2017-1-C201-KA102-034681

'odrobnosti projektu

Příjemce bude realizovat projekt, jak je popsá n v grantové Žádosti s výše uvedeným kódem podání.

Souhrnný rozpočet Rozpočet schválený HJ / Grant přidělený \'IE

Celkový počet účastníků Celková Výše přiděleného grantu (v EUR)

Podrobnosti rozpočtu

Cestovní náklady

Počet dorovnání vysokých

Aknvna

Počet účastníků (včetně vnitrostátních cestovních Celková výše Dříděleného grantu lv

doprovodných osob] nákladů (včetně doprovodných EUR)

osob)

A1 VET-SCHOOL VET learnels traíneeshłps 17 460.00

in vocatwonal mshmm abroad

Celkem o

Pobytové náklady

Celková

financované délka Počet Celková výše

Aktíwta trvání pro doprovodných pňdělenéhoCelková financované délka trvání (dny)v
Počet doo“o účastníků (bez vadných osob)od V:

doprovodné asohv osob grantu (v EUR)

ldnv)

A1 VET-SCHDOL VET learners lralneeshlps in 784 82 208,00

vocatlanal mstltules abroad

Podrobnosti r u .'v aktivitách

Celkový počet účastníků Celková financované délka trvánl (dav)

VETVSCHOOL VET learners nameeshlps ln EZ 868

vocatlonal institules abroad



PŘÍLOHA KM Číslo smlouvy: 2017 (3201 KA? 02034681 Datum

Zúčastněné organizace

Strední zdravotnicka skola k. Vyssi odborna skola zdravotnicka Liberec, Kostelní 9.

prispevkova organizace

organlzace

Název anizace

Střední zdravotnlcká škola Vyšší odborná Škola zdravornlcka leerec, Kostelní 9, příspěvková
(E

organlzace

Kostelní 9,

460 31. llberec 2.

ředitelka školy

skol a

stredni
zdravotnická

zdravo
(Nicka

VyŠSl
h

\8 Škola

9v

odbomu s Liberec' Koslelnl
®

„mal-.mw
,mm-..u
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