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TRIO FV10360

DODATEK č.2/2018
 

ke smlouvě č. FV10360

o účasti na řešení projektu „Výzkum a vývoj nové technologie výroby dutých výkovků“

a o poskytnutí účelové podpory na jeho řešení formou dotace z výdajů státního rozpočtu na

výzkum, vývoj a inovace

 

Smluvní strany

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

se sídlem: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupená: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

zápis v OR: Krajský soud V Ostravě, oddíl B, vložka 2486

IČ: 25877950

DIČ: CZ25877950

dále jen „příjemce“

a

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava—Poruba

zastoupená: _rektorem

IČ: 61989100

DIČ: CZól989100

vrrv

dále jen „da151 ucastnl “

uzavřeli mezi sebou dne 30.11.2016 smlouvu o účasti na řešení programového projektu

a o poskytnutí účelové podpory _na jeho řešení formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum,

vývoj a inovace (dále jen Smlouva),

Název projektu: Výzkum a vývoj nové technologie výroby dutých výkovků

Ev. č. projektu: FV10360

Doba řešení projektu: 01/2016 — 06/2018
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Vzhledem ktomu, že společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. uzavřela

s poskytovatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě č. FV10360,

uzavírají smluvní strany na jeho základě dnešním dnem tento dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě,

kterým se upravuje její znění takto:

doplňuje se:

1. Článek V. se doplňuje v odst. 3., který nyní zní:

3. Opřípadnou změnu uznanýchnákladůuvedenýchvpřílozeč. 1 Smlouvyazměnuvěcné náplně uvedenou

vpříloze č.2 Smlouvy musí další účastník prostřednictvím příjemce ve smyslu Čl. VI. odst. 9 požádat

písemně poskytovatele. Výše uznaných nákladů a s tím související výše účelové podpory

stanovené smlouvou na celou dobu řešení projektu nemohou být v průběhu řešení projektu

změněny o více než 50 %.

2. Článek VI. se doplňuje v odst. 1., který nyní zní:

1. Další účastník je povinen čerpat apoužít účelovou podporu nejpozději do 15. l. následujícího

kalendářního roku výhradně kúhradě uznaných nákladů projektu uvedených v Článku V. odst. 2. této

smlouvy a to v souladu se zákonemc. 130/2002 Sb., zákonemc. 218/2000 Sb., zákonem o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 218/2000 Sb.“) ase zákonem č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon č. 563/1991 Sb.“). .

U projektů končících vprůběhu daného kalendářního roku je další účastník povinen čerpat a použít

účelovou podporu nejpozději do 15. dne následujícího po termínu ukončení řešení projektu uvedeného

v Článku III. odst. 3. této smlouvy.

3. Článek VI. se doplňuje v odst. 3., který nyní zní:

3. Neveřejné zdroje jsou vlastní (příp. jiné) ňnanční prostředky, které byly použity k úhradě

uznaných nákladů vzniklých a zaúčtovaných dalším účastníkem v souladu s přílohou č. 1

Smlouvy u zahajovaných a přecházejících projektů nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

U končících projektů do konce měsíce následujícího po termínu ukončení řešení projektu.

U výzkumných organizací, které jsou dalším účastníkem projektu a kterým je dotace poskytována

mimo režim veřejné podpory, se za neveřejné zdroje považují i ostatní veřejné zdroje. “

4. Článek VI. se doplňuje v odst. 9., který nyní zní:

9. V rámci celkových uznaných. nákladů skutečně vynaložených na řešení projektu je další účastník

povinen nepřekročit míru účelové podpory stanovenou pro každý jednotlivý kalendářní rok ani

maximální míru podpory stanovenou pro celou dobu realizace projektu v příloze č. 1 této smlouvy.

0 jakoukoliv změnu financování stanoveného přílohou č. 1 této smlouvy musí další účastník

prostřednictvím příjemce poskytovatele předem písemně požádat, ato s uvedením důvodu

požadované změny. Stejně musí další účastník postupovat i v případě změny věcné náplně uvedené

V příloze č. 2 této smlouvy.
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5. Článek VI. se doplňuje v odst. 11., který nyní zní:

11. Předložit příjemci dva podepsané výtisky roční zprávy o realizaci avýsledcích projektu

v průběhu každého kalendářního roku řešení a jeden výtisk elektronickou cestou, vypracované

vždy k 15. prosinci, a to nejpozději do 31. prosince (vzor je uveden V příloze č. 5 této smlouvy).

U projektů končících V průběhu daného kalendářního roku předložit roční zprávu do 15. dne

následujícího po termínu ukončení řešení proj ektu.

II.

upřesňuje se:

1. Příloha č. 1 — Uznaně náklady na řešení projektu a výše účelové podpory

IH.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom vyhotovení ajedno vyhotovení obdrží poskytovatel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na

důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Ostravě dne 31'] 411.— 2019 V Ostravě dne 3 0 -m- 2013

za příjemce: za dalšího účastníka:

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

 

   prof. RNDr:Václav Snášel, CSc.

redseda a místopředseda představenstvu rektor
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Přílohač.1

 

 

Uznané náklady na řešení projektu a výše účelové podpory (v Kč)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         
 

 

 
 

 

 

 

  
  

 

      
 

 

Závazny' ukazatel: 67.52 % Dosažená míra podpory za projekt: . 68.70 % |

maximální míra podpory stanovená pro celou dobu řešení projektu

náklady celkem 2016 2017 2018 2019 2020

projekt celkem

účelová podpora 3 310 137 771 487 1 971 350 567 300 0 O

neveřejné zdroje 1 508 009 402 609 956 300 149 100 0 0

ostatní veřejné zdroje* 0 0 0 0 0 0

celkem 4 818 146 1 174 096 2 927 650 716 400 0 0

“\ míra podpory 65.71 % 67.34 % 79.19 % % %

příjemce:

IČ: 25877950 [VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

účelová podpora 1 690 937 148 837 1 293 700 248 400 0 O

neveřejné zdroje 1 508 009 402 609 956 300 149 100 0 0

ostatní veřejné zdroje“ 0 0 0 0 0 0

mom 3 198 946 551 446 2 250 000 397 500 o 0

dosažená míra podpory 52.86 % 26.99 % 57.50 % 62.49 % % %

max. míra podpory 59.27 %

další účastníci projektu:

  
 

 

 

 

 

  

 

 

       
 

 

IČ: 61989100 [Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava IVysoká škola báňská - Technická univerzita

Ostrava, 27360 - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

iičelová podpora 1 619 200 622 650 677 650 318 900 O 0

neveřejné zdroje 0 0 0 0 0 O

ŠŠtatni veřejné zdroje“ o o o o o 0

celkem 1 619 200 622 650 677 650 318 900 o o

dosažená míra podpory 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % % %

max. míra podpory * 100.00 %  
 

*platí pouze pro výáumné organizace
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