
 

 

SMLOUVA o ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU,

dále jen „Smlouva“,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

smluvnimi stranami

1. ECOFER s.r.o.

IČ: 26877970, DIČ: C226877970

Sid/o; Kaštanová 182. Dolni Llštná, 739 61 Třinec

Bankovní spo ení:

Zastoupena: jednatelem

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51031

dále jen „Příjemce“

2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

IČ: 61989100, DIC: CZ61989100

Sídlo. 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

Bankovní spojení:_

Zastoupena:_.rektorem

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb„ o vysokých školách

dále jen „Další účastník projektu“

společně pak „Smluvní strany“

podle ust. § 1746 odst. 2 zákona (: 89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona

č, 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci z veřejných prostředku a o

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a

inovací), v účinném znění, dále jen „Zákon“.

Čl.I.

Úvodní ustanovení, předmět Smlouvy

1. Smluvní strany spolu dne 10. 7 2017 uzavřely Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy za

účelem sjednání budoucích podmínek spolupráce při realizaci projektu níže uvedeného pro

případ, kdy bude Ministerstvem průmyslu a obchodu návrh daného projektu schválen k řešení a

financování. Jelikož byly splněny všechny podmínky uvedené v bodě 31 Smlouvy o uzavření

budoucí smlouvy, uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu.

2. Předmětem této Smlouvy je vymezeni vzájemných práv a povinností Smluvních stran při

jejich vzájemné spolupráci na řešení projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

snázvem „Nové izolační materiály", ev. číslo projektu FV30016 (dále jen „Projekt“)

realizujícim program Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále jen

,,Poskytovatel“) s názvem .,TR|O“,

3. Předmětem této Smlouvy je dále vymezení podminek, za kterých bude Příjemcem poskytnuta

část účelové podpory Dalšímu účastníkovi projektu.

4, Předmětem této Smlouvy je též úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran

k hmotnému majetku nutnemu k řešení Projektu a nabytému Dalším účastníkem projektu a

dále k výsledem Projektu a využití výsledku Projektu.

Čl.II.

Řešení Projektu

 



Další účastník projektu se touto Smlouvou zavaZUje Příjemci, že v rámu spolupráce na řešení

Projektu bude provádět ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony konkretně

určené v příloze č. 2 (Věcná náplň řešení Projektu). která je nedílnou součástí této Smlouvy.

směřující k_realízací Projektu, popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu

(dále jen „Rešení části Projektu").

Další účastník projektu je povinen realizovat Řešení části Projektu vsouladu stouto

Smlouvou, vsouladu se schváleným návrhem Projektu a Smlouvou o poskytnutí účelové

podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a

inovace (dále jen „Smlouva o poskytnutí podpory'). uzavřenou mezi Příjemcem a

Poskytovatelem včetně jejich příloh, svýjimkou ustanovení. zjejichž podstaty vyplývá. že se

nemohou vztahovat na Dalšího účastníka projektu tak, aby bylo dosaženo účelu a splněny

veškeré závazky z této Smlouvy a ze schváleného návrhu Projektu vyplývající.

Další účastník projektu je povinen ukončit Řešení části Projektu nejpozději do 16. 11. 2020.

Další účastník projektu prohlašuje, že fyzickou osobou. která je Dalšímu účastníkovi projektu

odpovědná za Rešení části Projektu (dále jen ,.Spoluřešitel Projektu") je_

Čl.III.

Stanovená část účelové podpory pro Dalšího účastníka projektu

Příjemce je za předpokladu, že Další účastník projektu řádně plní závazky vyplývající z této

Smlouvy,“ zejména pak předloží ve stanovených termínech příslušné zprávy a jiné dokumenty o

postupu Rešení části Projektu, povinen poskytnout Dalšímu účastníkovi projektu stanovenou

část účelové podpory pro jednotlivé kalendářní roky na Řešení části Projektu (dále jen

„Dotace“), ato ve výši stanovené v příloze č, 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

Za předpokladu splnění podmínky stanovené v bodě 1. tohoto článku je Příjemce povinen

poskytnout první část Dotace určenou pro Dalšího účastníka projektu na Řešení části Projektu

pro rok 2018 nejpozději do 15 kalendářních dnu ode dne, kdy Příjemce obdržel příslušnou část

dotace od Poskytovatele, nebo do 16 kalendářních dnu ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

V následujících letech řešení Projektu je Příjemce povinen poskytnout příslušnou část Dotace

Dalšímu účastníkovi projektu na Řešení částí Projektu nejpozději do 15 kalendářních dnu ode

dne, kdy Příjemce obdržel příslušnou část dotace od Poskytovatele.

Příjemce poskytne Dalšímu účastníkovi projektu Dotaci pro příslušný kalendářní rok přímým

převodem Dotace z bankovniho účtu Příjemce na samostatný bankovní účet Dalšího účastníka

projektu. Další účastník projektu je povinen spravovat Dotaci na samostatném bankovním účtu,

určeném výhradně pro příjem a čerpání účelové podpory v rámCí Projektu.

Další účastník projektu je povinen použít Dotaci výlučně k úhradě uznaných nákladu Projektu a

výlučně v souladu sjejích časovým určením. Další účastník projektu je dále povinen vést o

jednotlivých poskytnutých částech Dotace samostatnou účetní evidenci v souladu se zákonem č

563/1991 Sb., o účetnictví. v účinném znění Stanoví-lí tak Příjemce, je Další účastník projektu

povinen předložit účetnictví týkající se Projektu k auditu,

Nedojde-lí k poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem Příjemci nebo dojde—lí

k opožděnému poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem Příjemci v dúsledku

rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu nebo vdúsledku aplikace jiného

právního předpisu, Příjemce neodpovídá Dalšímu účastníkovi projektu za Škodu, která vznikla

Dalšímu účastníkovi projektu jako důsledek této situace. V případě, že dojde k pozastavení

poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem zdúvodu porušení povinností Dalšího

účastníka projektu. odpovídá Další účastník projektu Příjemci za zpúsobenou škodu. Pokud

dojde kpozastavení poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem zdúvodu porušení

povinností Příjemce, odpovídá Příjemce Dalšímu účastníkovi projektu za zpúsobenou škodu



V případě požadavku Poskytovatele na vrácení dotace Je Další účastník projektu povnnen vrátít

Příjemci zpusobem a v termínu stanoveným Příjemcem dotčenou část Dotace.

Cl IV

Uznané náklady Projektu

Uznanymí náklady Projektu se rozumí zpusobíle naklady vynaložene na čínností uvedene v ust §

2 odst 2 pism I) Zákona. ktere Poskytovatel schválil a které Jsou zduvodnene

Výše zpusobílých nákladu na Řešení časti Projektu pro Dalšího účastníka projektu Je

stanovena v příloze č 1. která je nedílnou součástí této Smlouvy

O zpusobílých nákladech Projektu Je Další účastník projektu povmen vest oddělenou eVídenCí

v SOuIadu se zákonem č 563/1991 Sb o účetníctví v učínnem znení Tuto eVídenCí je Další

účastník projektu povmen uchovávat nejmene po dobu desetí let od ukončení řešení Proíektu

čív

Hodnoceni Projektu

Za učelem oveření a zhodnocení postupu spolupráce Dalšího účastníka projektu na řešení

Projektu je Další účastník projektu povmen předložit Příjemci

a) roční zprávy,

b) mímořádne zprávy,

Cl závěrečnou zprávu

d) výkazy uznaných nákladu Projektu.

el další zprávy. pokud tak stanoví Příjemce

Roční zprávou se rozumí zpráva o postupu Řešení častí Projektu Dalším účastníkem projektu.

případných odchylkách v obsahu Rešení částí Projektu a zpráva o dosažených výsledcích za

uplynulé obdobi

Roční zprávy Je Další účastník projektu povínen předkládat Příjemci vz'dý HEJDOZdŠJI do 12

kalendářních dnu po skončení daneho kalendářního roku řešení Projektu anebo do 12 dne

následUJíciho měsíce po ukončení Jlneho obdobi čí etapy řešení Projektu, nestanoví-lí

Poskytovatel Jinak příčemz roční zpráva musí zahrnovat období daneho kalendářního roku čí

obdobi Příjemce Je oprávněn vyz'ádat SI roční zprávu | mímo tuto prawdelnou roční penodíCítu

Vtakovem případe Je Další účastník projektu povmen předložít roční zprávu HGJDOZdéJI do 10

kalendářních dnu od data, kdy Sl Příjemce roční penodíckou zprávu vyžádal

Mímořádnou zprávu předkládá Další účastník projektu na základě žádostí Příjemce a to

zejmena v případech podezření Poskytovatele na porušování povmností Smluvních stran pří

realízaC| Projektu

Záverečnou zprávou se rozumí zpráva o všech pračlch cílech. výsledCIch a zaverech

vyplývajících ze spolupráce Dalšího účastníka projektu na Řešení časti Projektu, se shrnutím

všech poznatku z techto úkonu vyplývajících a to v takové forme. aby poskytla třetím osobám

natolík dostatečnou ínformaCI o výsledcích. Že mohou požádat 0 “cena na poznatky nebo o Jíne

oprávnění využívat poznatky a Jlné výsledky vyplývající ze spolupráce na Řešení časti Projektu

Jako součást zaverecne zprávy Je Další účastník projektu povínen Příjemci předlozít podklady ©

celkových vynaložených zpusobílých nákladech Projektu

Záverečná zpráva musí zahrnovat cele období Řešení části Projektu a musí být Dalším

účastníkem projektu poskytnuta Příjemci do dvacetí kalendářních dnu po ukončení Rešení

části Projektu a to | v případě předčasného ukončení Projektu

Výkazy zpusobílých nákladu Projektu se rozumí výkazy, ktere zachycují a prokazují čerpání

zpusobílých nákladu Dalším účastníkem projektu v souladu se schváleným návrhem Projektu,



touto Smlouvou a Smlouvou o poskytnutí podpory Výkazy zpusobílých nákladu Je Další

účastník projektu povrnen předkládat vždy nejpozdějr tři pracovní dny před termínem

stanoveným k JEJICh odevzdání ve Smlouvě o poskytnutí podpory

8 Další účastník projektu Je povrnen předávat Příjemci podklady za Řešení časti projektu za

účelem řádného splnění povínnostr Příjemce předkládat Poskytovateli

přehled o dosavadním čerpání poskytnute učelove podpory v daném kalendářním roce a

výhled čerpání do konce roku

Přehled o financování protektu v prubehu každého kalendářního roku

Přehled o fínančnírn vypořádání (po ukončení řešení Projektu)

vždy nejpozděír tří pracovní dny pred termínem stanoveným kJGJICh odevzdán. ve Smlouvě o

poskytnutí podpory

9 Zprávy uvedene v bodě 1 tohoto článku Je Další účastník projektu povrnen poskytovat Pr'íjemcí

ve dvoíím vyhotovení. příčemž Další účastník projektu Je povrnen respektovat pokyny Příjemce

týkající se obsahu, struktury zpráv a Ihut pro jejich odevzdání a dále pak predkládat zprávy

v takové vhodné formě, aby zprávy mohly být Příjemcem nebo Poskytovatelem publikovány

CI VI

Práva ke hmotnému majetku

1 Vlastníkem hmotného majetku (ínfrastrukturý) nutného k Řešení časti Projektu a pořízeného

z poskytnuté Dotace je Další účastník projektu Pokud došlo k pořízení hmotného majetku

společně jak Příjemcem, tak l Dalším účastníkem projektu je předmětný hmotný majetek

v podílovém spoluvlastníctví Příjemce a Dalšího účastníka projektu přrčemz ijICh pOdll na

vlastníctví hmotného majetku se stanoví podle pomeru fínančních prostredku vynaloženýcn

Příjemcem a Dalším účastníkem projektu na pořízení předmětného hmotného majetku

2 Po dobu realízace Projektu není Další účastník projektu oprávněn bez souhlasu Poskytovatelé

shmotným majetkem podle odstavce 1 tohoto článku dísponovat ve prospěch třetí osoby

zejména pak není oprávněn tento hmotný majetek zcrzrt, převést, zatížit pronajmout puícn (:|

zapuíčít

3 Hmotný majetek podle odstavce 1 Isou Smluvní strany oprávněny využívat pro řešení Projektu

bezplatně

. Cl VII

Rizeni vnesených práv

1 Za vnesena práva jsou považována takova autorská práva práva prumysloveho vlastníctví a

know-how která mají Smluvní strany v době uzavření této Smlouvy nebo Je ZlSkajl DOZGéji

nezávrsle na řešení Projektu

2 Vnesena práva zustavaji Smluvní straně Jež Je JGJICh vlastníkem nebo knrm vykonává

majetková práva Smluvní strany mohou vnesená prava ve vlastníctví druhe Smluvní strany

nutná k řešení Projektu uzivat bezplatně pro potřeby Projektu K „ným učelum moh0u Smluvní

strany užívat vnesená práva náležící druhe Smluvní straně pouze na základě předchozí

písemné lícenční smlouvy za běžných tržních podmínek

Cl VIII

Práva k výsledkům Projektu a jejich využití

1 Výsledkem Projektu se pro účely této Smlouvy rozumí výsledky podle ust § 2 odst 2 plsm' „

Zákona, vznrklé čínností Dalšího účastníka projektu samotného nebo společným

 



spolupusobenlm Příjemce a Dalšího účastníka projektu vrámcr řešení Projektu ldále Jen

„ Výsledek Projektu“ )

Vlastníkem práv k Výsledkúm Projektu je Příjemce nebo Další účastník projektu podle toho

kdo takoveho Výsledku Projektu dosáhl sám Pokud došlo kdosažení Výsledku Projektu

společně Jak Příjemcem, tak | Dalším účastníkem projektu. Je předmětný Výsledek Projektu

v podílovem spoluvlastnictví Příjemce a Dalšího účastníka projektu přičemz jGleh podil se

stanoví podle poměru ]GJICh tvurčích příspěvku na dosažení Výsledku Projektu V případě. kdy

určení poměru tvurčich příspěvku nebude možné platí, že podíl Smluvních stran na Výsledku

projektu se stanoví dle pomeru uznaných nakladu Smluvních stran na celkových uznaných

nákladech Projektu.

Smluvní strany Jsou povrnny zajistit Výsledkúm Projektu adekvátní ochranu podle předpisu

práva duševního vlastnictví.

Další účastník projektu je oprávněn se ZájemCl o využití Výsledku projektu kterych dosahl

sam uzavírat smlouvy jejich předmětem je využití těchto Výsledku Projektu např licenční

smlouvy apod Takovou smlouvu Je Další účastník projektu povinen předložit Příjemci

nejpozději do pěti dnu od jejího uzavřeni. Příjemce Je oprávněn poskytnout takovou smlouvu

Poskytovateli

Příjemce ie oprávněn se zájemci o využití Výsledkú projektu kterych dosáhl sam. uzavírat

smlouvy jellCh předmětem je využití těchto Výsledku Projektu např licenční smlouvy apod

Smluvní strany jSOU oprávněny se ZájemCl o využití Výsledků Projektu, ktere JSOU v podilověm

spoluvlastnictví Smluvních stran, uzavírat smlouvy. ]GJlChŽ předmětem je využití takovych

Výsledku Projektu, pouze po předchozím pisemnem souhlasu druhe Smluvní strany nebo na

základě generální licence udělené druhou Smluvni stranou, Jinak odpovídali za zpusobenou

škodu Příjemceie oprávněn poskytnout takovou smlouvu Poskytovateli

Smluvní strany berou na vědomí a ZBVGZUJÍ se respektovat. že rozdělení práv k Výsledkúm

projektu. jakož Hench využití musí být v souladu s § 16 Zákona Jakož l podmínkami Projektu a

příslušnou legislativou EU. zejména Rámcem pro státní podporu výzkumu vývoie a inovací

l2014/C198/Oll

Výsledky Projektu, ]GJIChŽ vlastníkem je pouze Jedna ze Smluvních stran, jsou obě Smluvní

strany oprávněny využívat výhradně pro řešení Projektu bezplatně KJIHYlTl učelum mohou

Smluvní strany užívat Výsledky projektu, ktere vlastni druhá Smluvní strana pouze na

základě předchozí písemně licenční smlouvy Smluvní strany deklarují svou připravenost

uzavírat za účelem podrobnější upravy práv k Výsledkúm projektu Jakož l otazek jejlch

využíváni, samostatne smlouvy.

Právo na započítání Výsledku Projektu do Rejstříku informací o výsledcích má Smluvní strana

která daneho Výsledku Projektu dosáhla sama. jinak podle Metodiky hodnocení výsledku

výzkumu a vývoie vydavane Radou vlády pro Výzkum a vývoí a platně pro kalendářní rok. v němž

má být Výsledek Projektu vykázán

či. IX,

Poskytování informací

Další účastník projektu Je povinen poskytovat Příjemci v písemně podobě a ve formě stanovene

právními předpisy uplně. pravdivé a včasně informace o Jim Řešené části Projektu zejmena pak

informace a udaje o získaných poznatcích a Janych Výsledcích Projektu určených právními

předpisy ke zveřejnění prostřednictvím informačního systému výzkumu vývoie a inovací. Jakmile

bylo takoveho Výsledku Projektu dosaženo

Informace uvedené v bodě 1 tohoto článku je Další účastník projektu povrnen poskytovat l v

době pěti let od ukončení Projektu



 

 

Zveřejňuje—Ii Další účastník projektu informace o Projektu nebo o Výsledcich Projektu, je

povinen důsledně uvádět identifikační kód Projektu podle Centrální evidence projektů a dále tu

skutečnost, že Výsledek Projektu byl získán za finančního přispění Poskytovatele v rámci

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Zveřejněním nesmí být ohroženy cíle Projektu ani

dotčena nebo ohrožena ochrana Výsledkú Projektu, jinak Další účastník projektu odpovídá

Příjemci za způsobenou škodu,

Nedohodnou-Ii se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, jsou veškeré informace, které získá

jedna Smluvní strana od druhé Smluvní strany v rámci řešení Projektu a které nejsou obecně

známě. považovány za důvěrně a Smluvní strana, která získala důvěrně informace je povinna

tyto informace uchovat v tajnosti, zajistit, aby k nim neměla přístup třetí strana, a nesdělit je třetí

straně.

Příjemce se zavazuje informovat Dalšího účastníka projektu o veškerých změnách dotýkajících

se poskytování Dotace a průběhu realizace Projektu, a to vždy bez zbytečného odkladu poté. co

se o nich dozví či nabydou právni účinnosti, nejpozději však do deseti kalendářních dnů,

či. x.

Kontrola průběhu Řešení části Projektu

Příjemce je oprávněn kdykoliv v průběhu Řešení části Projektu Dalším účastníkem projektu

nebo i v průběhu pěti let po ukončení řešení Projektu. pokud je to relevantní, provádět kontrolu

hospodaření Dalšího účastníka projektu s Dotaci, komplexní kontrolu Výsledků Projektu,

kontrolu plnění cílů Projektu. včetně kontroly ůčeíností čerpání a využití prostředku Dotace.

přičemž Další účastník projektu je povinen provádění kontrol Příjemci umožnit.

Jestliže si to Příjemce vyžádá, je Další účastník projektu povinen informovat Příjemce o

okolnostech souvisejících s Řešením částí Projektu, zejména pak o každe skutečnosti, která by

mohla ovlivnit Řešení částí Projektu, dále je pak povinen předávat Příjemci veškerou

korespondenci o Projektu (zejmena projektovou komunikací sPoskytovatelem) informovat

Příjemce o uzavřených smlouvách s dodavateli a o obsahu jejich plnění. přičemž Další účastník

projektu je povinen originály takovýchto smluv uchovávat.

Další účastník projektu je povinen vest o čerpání a užití veškerých finančních prostředku

určených na Rešení části Projektu samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a

nakládání s nimi bylo odděleno od ostatního majetku Dalšího účastníka projektu.

Další účastník projektu je povinen jednotlivě části Dotace ve vztahu k Příjemci finančně

vypořádat a současně vrátit nevyčerpaně části Dotace v souladu s platnými právními předpisy,

ktere stanoví termíny a zásady finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, a to

předepsaným způsobem, a to do 7 kalendářních dnu poté, co se dozví, že tuto část Dotace

zjákěhokoliv důvodu nevyužije, nebo poté, co byl Příjemcem či Poskytovatelem vsouládu

s podmínkami Projektu kjejímu vrácení vyzván, Nevyčerpaně části Dotace musí být Dalším

účastníkem projektu vráceny takovým způsobem a vtakověm termínu, aby mohl Příjemce

dodržet závazně podmínky týkající se vrácení podpory stanovene ve Smlouvě o poskytnutí

podpory. Další účastník projektu je povinen spolu se zůčtovánim Dotace předložit Příjemci

zdůvodnění čerpání a užití finančních prostředků včetně písemně informace o tom, zda na ůčel.

na který byla Dotace poskytnuta, použil i finanční prostředky zjiných zdrojů, včetně ostatnich

veřejných prostředků, z jakých a v jaké výši, a to ve formě stanovene Příjemcem,

Čl. XI.

Další povinnosti Dalšího účastníka projektu

Další účastník projektu je povinen splnit povinnosti osob, kterým byla poskytnuta podpora ze

státního rozpočtu. stanovene zejmena Zákonem, zákonem č, 218/2000 Sb„ o rozpočtových

pravidlech, v ůčinněm znění a dalšími právními předpisy a splnit veškeré další podmínky užití

Dotace Dalším účastníkem projektu, stanovene touto Smlouvou.

()



 

 

Další účastník projektu souhlasí se zveřejněním svých identifikačních udaju, výše poskytnuté

Dotace a závěrečné zprávy o řešení Projektu.

Další účastník projektu je povinen písemně informovat Příjemce o každé změně rozhodné pro

poskytování Dotace nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl,

zejména o změně jeho právní formy, zahájení insolvenčního řízení, likvidaci apod,

Další účastník projektu je povinen nakládat s prostředky Dotace v souladu s právními předpisy

správně, hospodárně, efektivně a účelně, přičemž je povinen dodržet maximální přípustný podíl

podpory Projektu z veřejných prostředků na zpusobilých nákladech Projektu.

Čl. Xll.

Sankce

Poruši—li Další účastník projektu některou z povinnosti, jejichž porušení dle čl. XIV. odst, 4 této

Smlouvy představuje důvod pro odstoupení od Smlouvy, nebo poruší některou ze svých

povinností zpúsobem včl. XIV. odst. 4 předvídaným, muže Příjemce požadovat zaplaceni

smluvní pokuty ve výši 1 promile denně zcelkové Částky finančních prostředku pro Dalšího

účastníka projektu podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

V případě porušení povinností Dalšího účastníka projektu podle odstavce 1 tohoto článku, je

Příjemce současně oprávněn pozastavit poskytování prostředku Dotace, a to až do té doby, kdy

Další účastník projektu zjedná jejich nápravu.

Dojde-li vsouvislosti s porušením povinností Dalšího účastníka projektu podle odstavce 1

tohoto článku současně i k porušení povinností Příjemce ve vztahu k Poskytovateli a

Poskytovatel uplatní vuči Příjemci sankce, je Další účastník projektu povinen uhradit Příjemci

smluvní pokutu ve výši odpovídající výši finančních prostředku požadovaných Poskytovatelem

po Příjemci.

Poruší-li Příjemce povinnost poskytnout Dalšímu účastníkovi projektu část Dotace pro daný

kalendářní rok. nebo poskytne-li část Dotace pro daný kalendářní rok opožděné, je Příjemce s

výjimkou případu popsaného v článku III. odstavec 5. této Smlouvy povinen uhradit Dalšímu

účastníkovi projektu smluvní pokutu ve výši 1 promile za každý den prodlení z částky. která

měla být Dalšímu účastníkovi projektu poskytnuta.

Pokud Poskytovatel neuzná náklady Projektu Dalšího účastníka projektu nebo jejich část. je

Další účastník projektu povinen vrátit neuznané náklady nebo jejich část ve lhutě stanovené

Příjemcem, Nevrátí—li Další účastník projektu neuznané náklady nebo jejich část ve stanovené

lhutě, je povinen zaplatit Příjemci smluvní pokutu ve výši 1 promile za každý den prodlení

z nevrácené částky.

Ustanoveními o smluvní pokutě. at“ je o nich hovořeno kdekoli v této Smlouvě, není dotčen nárok

Příjemce nebo Dalšího účastníka projektu na náhradu škody.

Čl. XIII.

Zvláštní ustanovení o pravomocí Poskytovatele

Další účastník projektu bere na vědomí: že Poskytovatel má k Dalšímu účastníkovi projektu

stejná práva týkající se kontroly pruběhu Rešení částí Projektu. včetně kontroly využití finančních

prostředků Dotace, jako Příjemce.

Za účelem naplnění bodu 1. tohoto článku je Další účastník projektu povinen zejména umožnit

Poskytovateli provedení takové kontroly a za tím účelem mu předávat veškeré dokumenty a

informace týkající se Řešení části Projektu nebo další informace a dokumenty, o jejichž předání

Poskytovatel požádá.



 

 

Další účastník projektu je povinen předávat dokumenty a informace uvedené v bodě 2. tohoto

článku Poskytovateli ve lhůtě a ve formě stanovené Poskytovatelem.

či. xrv

Doba trvání Smlouvy

Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou. Platnost Smlouvy je ukončena po pěti letech od

ukončení řešení Projektu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jejím prodloužení. Skončením

platnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároku z odpovědnosti za

škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před skončením platnosti Smlouvy, ustanoveni

o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, zjejichž povahy vyplývá. že mají trvat i po

skončení platnosti této Smlouvy.

Příjemce nebo Další účastník projektu jsou oprávněni za doby trvání této Smlouvy od Smlouvy

odstoupit.

Další účastník projektu je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze za předpokladu, že

Příjemce hrubým zpusobem porušil povinnost jemu stanovenou touto Smlouvou. Za hrubý

způsob porušení povinnosti Příjemce stanovených touto Smlouvou se považuje zejména případ,

kdy Příjemce neposkytl Dalšímu účastníkovi projektu část Dotace pro příslušný kalendářní rok.

s výjimkou případu popsaného v článku III. bod 5. této Smlouvy.

Příjemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména, pokud Další účastník

- v rozporu s článkem |||. bod 6 této Smlouvy nevrátí stanovenou část Dotace.

- v rozporu s článkem V, této Smlouvy nepředloží některou ze zpráv či výkaz uznaných

nákladu Projektu,

- v rozporu s článkem X. bod 4 této Smlouvy nevrátí nevyčerpanou část Dotace,

- v rozporu s článkem XI. bod 3 této Smlouvy neinformuje Příjemce o stanovených

skutečnostech,

- přes výzvu Příjemce nesplní některou svou povinnost 2 této Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti, jakmile bylo doručeno druhé smluvní straně.

Při odstoupení od Smlouvy Dalším účastníkem projektu je Další účastník projektu povinen

vrátit Příjemci dosud nevyčerpaně finanční prostředky nebo finanční prostředky vyčerpané

v rozporu s touto Smlouvou

Při odstoupení od Smlouvy Dalším účastníkem projektu nebo Příjemcem se pro vypořádání

nároku vztahujících se k Výsledkúm Projektu a vzniklých ke dni účinnosti takovéhoto

odstoupení, využiji příslušná ustanovení článku VIII. této Smlouvy,

Čl. XV.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Smluvní vztahy touto Smlouvu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona a

dále pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. vučinněm znění a dalšími příslušnými

právními předpisy.

Všechny spory Smluvních stran, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souwslosti s ní a které se

nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou řešeny formou občanského soudního řízení u

místně a věcně příslušného soudu.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti

Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.
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Změny a doplňky teto Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran a to

formou pisemnych číslovaných dodatku ktěto Smlouvě. Pro tyto účely nebude za písemnou

formu považována výměna e-mailových Čl jiných elektronických zpráv.

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Uznaně náklady na řešení projektu a výše

účelové podpory a příloha č. 2 — Věcná náplň řešení projektu.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv provede dle dohody Smluvních stran Další

účastník projektu. Smluvní strany shodně prohlašují, že informace obsažené v přílohách č. 1 a

2 představují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

v účinněm znění, a z tohoto důvodu bude jejich obsah vyloučen z uveřejnění v registru smluv

V případě rozporu mezi zněním těto Smlouvy a závaznými podmínkami uvedenými ve Smlouvě

o poskytnutí podpory včetně jejich příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy o poskytnutí

podpory před ustanoveními této Smlouvy. Další účastník projektu současně prohlašuje, že má

text Smlouvy o poskytnutípodpory včetně jejich příloh k dispozici aje mu znám její obsah.

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každe má platnost originálu, přičemž

Příjemce obdrží dvě vyhotovení a Další účastník jedno vyhotovení teto Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a sjejim obsahem, který vyjadřuje jejich

pravou vuli prostou omylu, souhlasí, Zároveň prohlašují, že tato Smlouva není uzavírána v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na dukaz čehož připojuji své podpisy.
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Příje ce Další účastník projektu

 
()



  

 

 

DNM!
FV30016

   
 

 

Zavuny ukazateí 79.89 %

maxli mira podpory stanovené pro ceiou dobu fotem pvoyektu

Phlohl C 1

iUznané¥néklady na řešení projektu a výše ůčelógpodpory (v Kč)

Dosažená mlra podpory 2a ployekl

 

 

 

     
 

 

 

 

 

[ ]nákladycelwm ] L 20181 2019] 20201 20271 2022}

Mcelkom

aceton podpora 2 720 000 1 049 sooT 074 700 Í 795 5.00] 0 u
+ _ i „ _ .

Wzdro’e 684700 264100 220200 200400 0 ..

ostatni volnym zdroye' (? 0 \ — 01 07 07 0

cekam 3 404 700 1 310 9001 1094 900 995 90071 o‘ rv

mira podpory 79 90 % 79.89 % 79.88 % “A

Mc.:

hc 26877970 ÍECOFER s.r.o __ - V ;—

7 _— ' "V * ' ** f *

Imam: \ 636800 0117003 5875001 0

‘nevereg'ne zomp ] 7 264 100 220200' 200 400I 0 A

lostam vofqne zdrop' V Ú 01 0I O

* -, _, , , .

ím ? L 900 900 331 900 \ 787 900 ‘ o
_ , , _ L __ ,+ _ _ _v . „ 7 . .

coulem mlra podpory 70 68 % 73.53 % 74.57 % “A

mu mora podefy

dali účastnici projektu:

 

 

Vysoká skola banan - Twas unwemm Ostrava / Vysoká škola nansxa

Ostrava. 27360 - Futuna melalurgue a mandátového intonyratvu

 

 

FEB—1989100

500cm. podpora _ * 884 000

ínevcfepe zdroge ' 0

lost-ml None zdtop' I O

\ octem '„ 884 000

dosazena mlra podpory 7100.009“

max mna podpory 100.00 %

 

'plall pouze pro výzkumné mganizace

 

7 401—30001

 

0

0

413000

 

 

 

100.00 %

Stranka 1

 7

2630001

%
263000

 

100.00 %

208 000

„I

1
r)

208 000‘

100 00 "fu

Yechmdta unu/emu:

O

%



 

 


