
Dohoda

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova Č R
(dále jen "Dohoda")

I .  
Sm luvní st rany

1. 
Název: Státní země dě lský intervenč ní fond

(dále jen "SZIF")

Sídlo: Ve Smeč kách 801/33
110 00
Hlavní mě sto Praha - Nové Mě sto

Identifikač ní č íslo: 48 133 981

Regionální odbor SZIF:
(dále jen "RO SZIF")

RO Hradec Králové

Adresa: Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové

Oprávně ný jednat ve vě cech této Dohody: Ing. Aleš Sobel
ř editel RO SZIF

Dále jen "poskytovatel dotace".

2. 
Název / Jméno a př íjmení: Farma Archa spol. s r.o. Sudislav nad Orlicí

Sídlo/Trvalé bydliště : Sudislav nad Orlicí 5, 562 01 Sudislav nad Orlicí

Identifikač ní č íslo / datum narození: 05864089

Dále jen "př íjemce dotace".

Osoba/y podepisující tuto Dohodu za př íjemce dotace tímto vů č i poskytovateli dotace prohlašuje, že je ve
vě cech projednání a uzavř ení této Dohody oprávně na/y za př íjemce dotace právoplatně  jednat a
podepisovat z titulu své uvedené funkce č i zmocně ní.

I I .
Žádost

1. 
Dotace se poskytuje na základě  nař ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 1306/2013, o financování,
ř ízení a sledování společ né země dě lské politiky a o zrušení nař ízení Rady (EHS) č . 352/78, (ES) č . 165/94,
(ES) č . 2799/98, (ES) č . 814/2000, (ES) č . 1290/2005 a (ES) č . 485/2008, v platném zně ní, na základě
nař ízení Rady (ES) č . 1698/2005 o podpoř e pro rozvoj venkova z Evropského země dě lského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV), v platném zně ní, resp. nař ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 1305/2013
o podpoř e pro rozvoj venkova z Evropského země dě lského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení
nař ízení Rady (ES) č . 1698/2005, v platném zně ní a dalších souvisejících právních př edpisů  EU, podle
zákona č . 256/2000 Sb., o Státním země dě lském intervenč ním fondu, ve zně ní pozdě jších př edpisů , na
základě  Programu rozvoje venkova Č R na období 2014-2020 (dále jen "PRV") a na základě  Pravidel,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova Č R (dále jen
"Pravidla") na období 2014-2020 platných pro 4. kolo př íjmu žádostí pro př íslušnou operaci vč etně
následných aktualizací a změ n vybraných č ástí Pravidel a pouze v souladu s tě mito dokumenty.

2. 
Souč ástí této Dohody je př íjemcem dotace ř ádně  vyplně ná a zkompletovaná Žádost o podporu z PRV
skládající se ze standardizovaného formulář e a př íloh podle podmínek stanovených v Pravidlech.
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3.
Dotace se poskytuje na následující Žádost o podporu z PRV:

Opatř ení / podopatř ení / operace / zámě r: Zahájení č innosti mladých země dě lců

Registrač ní č íslo žádosti: 17/004/06110/453/000611

Název podnikatelského plánu: Tradič ní hospodař ení v krajině

Místo realizace podnikatelského plánu: Stavba zimoviště  s př ístř eškem, 562 01 Sudislav nad Orlicí,
okres Ústí nad Orlicí
Nákup plemenných jalovic, 562 01 Sudislav nad Orlicí, okres
Ústí nad Orlicí
Nákup traktoru, 562 01 Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad
Orlicí
Nákup pícninář ských strojů , 562 01 Sudislav nad Orlicí, okres
Ústí nad Orlicí

Celkové výše př iznané dotace (Eur) 45.000,00  Eur

Př íspě vek společ enství (EU) (Eur, %) 22.275,00  Eur
49,5  %

Př íspě vek z národních zdrojů  (Eur, %) 22.725,00  Eur
50,5  %

Dále jen "žádost".

I I I .
Výše podpory

1.
Poskytovatel dotace se za podmínek uvedených v tomto č lánku zavazuje př iznat a poskytnout př íjemci
dotace podporu formou dotace na výše uvedenou žádost po splně ní podmínek této Dohody a podmínek
stanovených v Pravidlech.

2. 
Koneč ná výše dotace se urč í na základě  skuteč ně  vynaložených, odů vodně ných a ř ádně  prokázaných
výdajů , které mohou být obsahem podnikatelského plánu, avšak celková výše př iznané dotace uvedená
výše nesmí být př ekroč ena.

3.
Koneč ná výše dotace mů že být rovně ž snížena v dů sledku porušení/nedodržení podmínek Pravidel v rámci
výbě rových/zadávacích ř ízení. Poskytovatel dotace je v souladu s Pravidly povinen ukládat finanč ní opravy v
procentuální výši, o kterou bude snížena finální č ástka dotace určená na konkrétní dotč enou zakázku po
př edložení Žádosti o platbu a uplatně ní veškerých korekcí za př ípadná další porušení Pravidel.

I V.
Výdaje, k teré m ohou být  obsahem  podnikate lského plá nu

1.
Dotaci lze poskytnout pouze na výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu.

2. 
Výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu, se prokazují v souladu s př íslušnými Pravidly.
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V.
Term íny

1.
Př íjemce dotace se zavazuje dodržet dohodnutý termín př edložení Žádosti o platbu.

Termín př edložení Žádosti o platbu: 01.10.2019

2. 
V př ípadě  prodlení s př edložením Žádosti o platbu bude poskytovatelem uplatně na sankce dle Pravidel.

VI .
Platební podm ínky poskytnut í dotace

1.
Podpora se poskytuje jako př ímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu. Př íjemce dotace je
povinen do 24 mě síců  od podpisu Dohody vynaložit prostř edky odpovídající výši celé č ástky dotace.

2. 
Nárok př íjemce dotace na první splátku dotace vzniká podpisem Dohody, nárok př íjemce dotace na druhou
splátku vzniká okamžikem schválení úplné a ř ádné Žádosti o platbu poskytovatelem dotace, tj. po obdržení
dokumentu "Oznámení o výši dotace", nárok na tř etí splátku dotace vzniká př íjemci dotace ově ř ením, že byl
splně n podnikatelský plán. Vzniklé pohledávky není př íjemce dotace oprávně n postoupit ani zcizit.

3. 
Dotace č iní 45 tis. EUR (dle kurzu stanoveného v souladu s č l. 34 nařízení Komise v př enesené pravomoci
(EU)  č . 907/2014).

4. 
Dotace bude poskytnuta ve tř ech splátkách.
a) První splátka č iní 50 % dotace a bude vyplacena po podpisu Dohody.
b) Druhá splátka č iní 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu,
tj. po uplynutí 24 mě síců  od data podpisu Dohody,  na základě  př edložení Žádosti o platbu.
c) Tř etí splátka č iní 5 % dotace - vyplacení je podmíně no ř ádným provedením podnikatelského plánu. Po
ově ř ení ř ádného provedení podnikatelského plánu bude vyplacení tř etí splátky provedeno automaticky SZIF
bez nutnosti podání Žádosti o platbu.

5. 
Žádost o platbu musí být př edložena nejpozdě ji do 24 mě síců  od podpisu Dohody.  V př ípadě , že je Žádost
o platbu př edložena př ed smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních lhů t pohlíženo, jako by
byla př edložena v termínu uvedeném v této Dohodě  v č lánku V. (resp. Hlášení o změ nách), tj. realizace
podnikatelského plánu již musí být okamžikem př edložení Potvrzení o př ijetí ukonč ena a veškeré výdaje
uhrazeny.

6. 
Př iznaná dotace bude př íjemci dotace poskytnuta v Kč  na úč et ve vlastnictví př íjemce uvedený v Žádosti o
dotaci (První splátka), Žádosti o platbu (Druhá a Tř etí splátka).

7. 
V rámci kontroly Žádosti o platbu a př íslušných př íloh provádě né př i jejím př edložení, uloží RO SZIF př i
zjiště ní závad a/nebo nedostatků  př íjemci dotace povinnost k doplně ní chybě jící a/nebo opravě  chybné
dokumentace k Žádosti o platbu ve stanovené lhů tě . Lhů ta pro doplně ní není kratší než 14 kalendář ních
dnů .

8. 
Žádost o platbu se př edkládá samostatně  za každou žádost na př íslušné RO SZIF.

VI I .
Obecné povinnost i př íjem ce dotace
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1.
Př íjemce dotace musí splň ovat podmínky uvedené v Pravidlech.

2. 
Př íjemce dotace se zavazuje dodržet následující:
a) Př íjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhů ty vázanosti podnikatelského plánu na
úč el v likvidaci.
b) V př ípadě , že př íjemce dotace je fyzická osoba, která má obchodní podíl ve společ nosti, za jejíž dluhy ruč í
celý svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společ nost, a to od data podání žádosti do konce lhů ty
vázanosti podnikatelského plánu na úč el.
c) na př íjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhů ty vázanosti na úč el vydáno soudem
rozhodnutí o úpadku a způ sobu jeho ř ešení podle zákona č . 182/2006 Sb., o úpadku a způ sobech jeho
ř ešení (insolvenč ní zákon), ve zně ní pozdě jších př edpisů .

3. 
a) Př íjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím v souvislosti s touto Dohodou vů č i poskytovateli dotace
uvedené nebo př edané údaje č i informace jsou z  trvání Dohody pravdivé, platné a úplné.
b) Př íjemce dotace se zavazuje, že bude poskytovateli dotace poskytovat požadované informace,
dokladovat mu svoji č innost a poskytovat veškerou souč innost a dokumentaci vztahující se k
podnikatelskému plánu po stanovenou dobu trvání závazku.

4. 
a) Př íjemce dotace se zavazuje, že dodrží úč el žádosti a splní veškeré další specifické podmínky uvedené v
č lánku VIII. této Dohody po celou stanovenou dobu trvání závazku.
b) Př íjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z dotace
nakládat obezř etně  a s náležitou odbornou péč í a nebude na tento majetek zř izovat další zástavní právo
(netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).

5. 
a) Př íjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace nejméně  10 let od
proplacení dotace.
b) Tímto ustanovením č lánku VII., bodu 5., písm. a) není nijak dotč ena povinnost př íjemce dotace uchovávat
potř ebné dokumenty delší dobu podle zvláštních právních př edpisů  ES a Č R.

6. 
Př íjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků  na publicitu v souladu s Pravidly.

7. 
Př íjemce dotace musí být schopen prů kazně  vše dokladovat dle č l. 66 bodu 1. písm. c) nař ízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č . 1305/2013, v platném zně ní, př i následných kontrolách a auditech.

8. 
a) Př íjemce dotace, jako fyzická osoba, souhlasí s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti,
Dohodě  a Žádosti o platbu dle zákona č . 101/2000 Sb., o ochraně  osobních údajů , ve zně ní pozdě jších
př edpisů  a dle Smě rnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, v platném zně ní;
b) Př íjemce dotace si je vě dom, že údaje z žádosti budou zveř ejněny v souladu s č l. 111 a 112 nař ízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 1306/2013, v platném znění, a zpracováváním subjekty Unie a
Č eské republiky př íslušnými v oblasti auditu a kontroly za úč elem ochrany finanč ních zájmů  Unie.
c) Př íjemce dotace je povinen poskytovat data potř ebná pro monitoring podnikatelského plánu po celou
dobu lhů ty vázanosti podnikatelského plánu na úč el.
d) Př íjemce dotace souhlasí s tím, aby údaje ze žádosti, Dohody a Žádosti o platbu byly vedeny SZIF jednak
v listinné podobě , jednak v elektronické databázi pro potř eby zpracování žádosti, Dohody a Žádosti o platbu
a dále souhlasí, aby byly zpracovány pro úč ely vlastní administrace, pro statistické, evidenč ní a úč etní úč ely;
e) Tímto ustanovením není omezena povinnost smluvních stran poskytnout informace tř etí osobě  podle
platných právních př edpisů .

Strana 4 



Dohoda

9. 
Př íjemce dotace je povinen realizovat veškeré výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu v
souladu s Pravidly.

10. 
Př íjemce dotace je seznámen a souhlasí s výší bodového hodnocení žádosti, které obdržel v rámci
jednotlivých preferenč ních kritérií.

VI I I .
Specif ické povinnost i př íjem ce dotace

1.
Lhů ta vázanosti podnikatelského plánu na úč el trvá 5 let od data př evedení první splátky na úč et př íjemce
dotace.

2.
Př edmě t podnikatelského plánu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.

3.
Př íjemce dotace naplň uje preferenč ní kritéria, za která obdržel bodové zvýhodně ní.

4.
Př íjemci dotace je poskytnuta lhů ta k doplně ní minimální země dělské kvalifikace, která č iní maximálně  36
mě síců  od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Minimální zemědě lská kvalifikace se posuzuje dle
Smě rnice Ministerstva země dě lství a Metodického pokynu MZe č .j. 41152/2008-18000, který je uveř ejně n
na internetových stránkách SZIF.

5.
Podnikatelský plán př íjemce dotace realizuje minimálně  pod dobu 4 let (48 mě síců ) od podpisu Dohody.

6.
Provádě ní podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 mě síců  od podpisu Dohody.

7.
Př íjemce dotace plní minimální velikost podniku, která je dána dosažením minimální hodnoty standardní
produkce, a to po dobu realizace podnikatelského plánu minimálně 4 roky od data podpisu Dohody.

8.
Př íjemce dotace splní definici aktivního země dě lce dle § 3 nař ízení vlády č . 50/2015, o stanovení ně kterých
podmínek pro poskytování př ímých plateb země dě lců m a o změ ně  ně kterých souvisejících nař ízení vlády,
do 18 mě síců  od podpisu Dohody.

9.
Po dobu realizace podnikatelského plánu je př íjemce dotace povinen dosahovat minimálně  45 % př íjmů  ze
země dě lské prvovýroby za podmínek stanovených Pravidly.

10.
Technologie poř ízené v rámci podnikatelského plánu nesmí sloužit k výrobě  elektrické energie.

11.
Skladovací prostory pro krmiva a steliva podpoř ené v rámci podnikatelského plánu musí sloužit ke
skladování krmiva a steliva urč eného pro př ímou spotř ebu v podniku př íjemce dotace.

12.
V př ípadě , že podnikatelský plán obsahuje zvýšení obhospodař ované pů dy, musí př íjemce dotace
př íslušnou výmě ru zaevidovat v registru LPIS.
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13.
Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž území se nachází adresa trvalého pobytu
př íjemce dotace fyzické osoby nebo sídlo př íjemce dotace právnické osoby, má méně  než 501 obyvatel.

14.
Př íjemce dotace je registrován jako osoba podnikající v ekologickém země dě lství podle § 6 zákona č .
242/2000 Sb., o ekologickém země dě lství, ve zně ní pozdě jších př edpisů , a neprovozuje souč asně
konvenč ní výrobu.

15.
Př edmě tem podnikatelského plánu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb minimálně  v hodnotě  500
tis. Kč  v rámci dotace poskytnuté prostř ednictvím operace 6.1.1 a zároveň  nedošlo/nedojde v souvislosti s
podnikatelským plánem k odně tí pozemků  dotč ených touto stavbou/stavbami ze ZPF.

16.
Souč ástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní země dě lské produkce ve specializovaném provozu,
jehož výstupem je produkt uvedený v př íloze č . I Smlouvy o fungování EU.

17.
Př íjemce dotace v rámci podnikatelského plánu bude v př ípadě  fyzické osoby od data zápisu žadatele v
Evidenci země dě lského podnikatele a v př ípadě  právnické osoby pak od data, kdy fyzická osoba plnící jako
jediná funkci statutárního orgánu v této právnické osobě  a podílející se na základním kapitálu ze 100 % plní
definici žadatele/př íjemce dotace právnické osoby, do př edložení Žádosti o platbu, tj. nejpozdě ji do 24
mě síců  od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, poř izovat výdaje nad rámec dotace poskytnuté
prostř ednictvím operace 6.1.1 Zahájení č innosti mladých země dě lců , a to ve výši 900 001,- Kč  a více.

18.
Př edmě tem podnikatelského plánu je pě stování ovoce a zeleniny, vč etně  brambor, chmele, révy vinné,
okrasných rostlin, léč ivých, aromatických a koř eninových rostlin a/nebo živoč išná výroba.

19.
Realizací podnikatelského plánu dojde k významnému rozšíř ení země dě lského podniku př íjemce dotace
oproti poč áteč ní situaci, a to minimálně  o 25 % celkové výmě ry obhospodař ované země dě lské pů dy a/nebo
poč tu chovaných VDJ.

I X.
Kont roly

1.
Př íjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pově ř eným osobám (např . orgány státní kontroly, SZIF,
MZe, Evropská komise, Certifikač ní orgán, Evropský úč etní dvů r apod.) k ově ř ování plně ní podmínek
Pravidel, př íp. Dohody, od data podání žádosti po dobu 10 let od proplacení tř etí splátky. Dále je povinen jim
poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k žádosti.

2. 
Kontroly provádě né podle platných právních př edpisů  nejsou touto Dohodou dotč eny.

3.
Př íjemce dotace je povinen respektovat opatř ení stanovená k nápravě , která vzejdou z kontrolní č innosti
pově ř ených pracovníků  uvedených č lánku IX. bodu 1 této Dohody a dodržet stanovené termíny pro
odstraně ní nedostatků .

X.
Zm ě ny

1.
Postup ohlašování změ n týkající se žádosti se ř ídí platnými Pravidly.
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2. 
Změ ny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě  nebo Vyrozuměním o administraci Hlášení o
změ nách nebo př edložením úplné Žádosti o platbu na RO SZIF u změ n, které se nemusí oznamovat
Hlášením o změ nách.

3.
Smluvní strany se dále dohodly, že v př ípadě  změ n, které je př íjemce dotace povinen zaznamenat na
formulář i Žádosti o platbu, není nutné vyhotovovat Dodatek k této Dohodě .

4.
V př ípadě , že poskytovatel dotace navrhne změ nit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke
změ ně  př íslušných zákonů , daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena do
souladu s tě mito dokumenty, zavazuje se př íjemce dotace poskytnout mu nezbytnou souč innost k uzavř ení
takového Dodatku.

XI .
Snížení výše dotace, sankce za nedodržení podm ínek pro poskytnut í

dotace a odstoupení od rea lizace podnikate lského pl ánu

1.
Korekce, resp. snížení č ástky př i administraci Žádosti o platbu - pokud je na základě  kontroly zjiště n rozdíl
mezi č ástkou uvedenou v Žádosti o platbu a č ástkou, která má být př íjemci dotace vyplacena po
př ezkoumání Žádosti o platbu:
- do 10% (vč etně ), dotace se vypoč ítává z č ástky zjiště né po př ezkoumání způ sobilosti výdajů  v Žádosti o
platbu
- o více než 10%, dotace se vypoč ítává z č ástky zjiště né po př ezkoumání snížené ještě  o rozdíl mezi
č ástkou požadovanou a č ástkou zjiště nou po př ezkoumání způ sobilosti výdajů  v Žádosti o platbu.

2. 
Postup stanovování výše sankcí a finanč ních oprav se ř ídí platnými Pravidly.

3.
V př ípadě , že bude zjiště no, že podmínky stanovené pro získání dotace byly ze strany př íjemce dotace
umě le vytvoř eny k získání výhody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovně ž v př ípadě , pokud
bylo ze strany př íjemce dotace č i s jeho vě domím tř etí osobou podáno nepravdivé prohlášení nebo
nepravdivý dů kaz. Př íjemce bude navíc bě hem kalendář ního roku zjiště ní nesouladu a bě hem následujícího
kalendář ního roku vylouč en ze stejného opatř ení nebo typu operace v rámci téhož opatř ení.

4.
V př ípadě  nedodržení př íslušných podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávně ného č erpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné č ástky a př ípadného penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č .
256/2000 Sb., o Státním země dě lském intervenč ním fondu, ve zně ní pozdě jších př edpisů , nař ízení Komise
(EU) č . 809/2014 v platném zně ní).

5.
Př íjemce dotace, který z vážných dů vodů  nemů že dokonč it nebo udržet podnikatelský plán po stanovenou
dobu, je povinen písemnou formou neprodleně  informovat př íslušný RO SZIF a odstoupit od žádosti. V
takovém př ípadě  je povinen již poskytnutou dotaci neprodleně  vrátit.
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Dohoda

XI I .
Výpově ď  Dohody

1.
Tuto Dohodu je poskytovatel dotace oprávně n písemně  vypově dě t v př ípadě , že:
a) se podstatně  změ ní pomě ry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu Dohody - např . změ na č i
zrušení právních př edpisů , na základě  kterých byla př íjemci dotace poskytnuta dotace, a zároveň  tuto situaci
nelze ř ešit Dodatkem k Dohodě  (viz č l. X. odst. 4 této Dohody);
b) př íjemce dotace poruší kteroukoliv povinnost stanovenou Pravidly a označ enou sankcí "C", č i stanovenou
touto Dohodou, s níž Dohoda možnost výpově di spojuje.

Možnost vymáhat sankce stanovené Pravidly č i Dohodou není výpově dí dotč ena.

2. 
Výpově dní lhů ta č iní 7 dní a poč íná bě žet dnem následujícím po dni, v ně mž byla výpově ď  této Dohody
poskytovatelem dotace doruč ena př íjemci dotace. Po uplynutí výpově dní lhů ty je př íjemce dotace povinen ve
lhů tě  15 dní vrátit poskytovateli dotace veškerá plně ní, která mu byla na základě  Dohody č i žádosti
poskytnuta, v opač ném př ípadě  bude s př íjemcem dotace zahájeno vymáhání dlužné č ástky a př ípadného
penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č . 256/2000 Sb., o Státním země dě lském
intervenč ním fondu, ve zně ní pozdě jších př edpisů ).

XI I I .
Závě reč ná ustanovení

1.
Př íjemce dotace prohlašuje, že byl již př i podání žádosti seznámen s Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se
k jejich plně ní. Př íjemce dotace si je vě dom požadavků  týkajících se poskytování údajů  a zaznamenávání
výstupů  a výsledků . Př íjemce dotace dále prohlašuje, že veškeré úkony spojené s realizací podnikatelského
plánu, které uč inil př ed podpisem této Dohody, jsou v souladu s těmito Pravidly. Dále prohlašuje a svým
podpisem stvrzuje, že nedošlo ke změ nám oproti této Dohodě  a stav realizace akce je ke dni podpisu v
souladu se žádostí.

2. 
Př íjemce dotace prohlašuje, že si je vě dom svých práv, které mu poskytuje zákon č . 106/1999 Sb., o
svobodném př ístupu k informacím, ve zně ní pozdě jších př edpisů  a Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 95/46/ES, v platném zně ní.

3.
Dohoda je platná a závazná po celou dobu realizace podnikatelského plánu a dále po dobu vázanosti na
úč el, kromě  povinností uvedených v č lánku VII. bodu 5, které se ř ídí sjednanou zvláštní lhů tou.

4.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavř ena na základě  vážné a svobodné vů le a nebyla
uzavř ena v tísni ani pod nátlakem.

5.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dohody
obdrží př íjemce dotace a jedno vyhotovení Dohody obdrží za poskytovatele dotace RO SZIF.

6.
Dohoda uzavř ená do 30.6.2017 nabývá platnosti a úč innosti dnem podpisu obě ma smluvními stranami.
Dohoda uzavř ená poč ínaje dnem 1.7.2017 nabývá platnosti dnem podpisu obě ma smluvními stranami a
úč innosti dnem uveř ejně ní ve smyslu § 6 zákona č . 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
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Dohoda

Za Poskytovatele dotace: Za Př íjemce dotace:
V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne  

podpis podpis

Ing. Aleš Sobel

jméno, př íjmení, titul jméno, př íjmení, titul

ř editel RO SZIF
název funkce název funkce
razítko: razítko: 

Oprávně ní k podpisu za Př íjemce a totožnost
zkontroloval:

Oprávně ní k podpisu za Př íjemce a totožnost
zkontroloval:

dne:  dne:  

jméno, př íjmení, titul právníka RO SZIF: jméno, př íjmení, titul ově ř ovatele:

podpis právníka RO SZIF: podpis ově ř ovatele:
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