
Smlouva o projektu v rámci programu 
v 

Interreg V~A Ceská republika~Polsko 

(dále jen „Smlouva") 

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 11 O 15 

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce 

IČ: 66 00 22 22 

bankovní spojeni: ČNB Praha 1, Na příkopě 28 

číslo účtu 

(dále jen „poskytovatel dotace") 

na straně jedné 

a 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

se sídlem: ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole 

zastoupený/jednající: Andrzejem Kasiura - místopředsedou sdružení a Henrykem 

Wróbel - členem správní rady 

IČ: 161568833 

DIČ : 7543078725 

Neplátce DPH 

(dále jen „Hlavní příjemce dotace") 

na straně druhé 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s programem Interreg V-A Česká republika -
Polsko, kterým se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, vycházející zejména z: 
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• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 
Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320 (obecné nařízení); 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie 
L 347/289; 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o 
zvláštních ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl 
Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259, 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní 
pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce; 

• zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů 

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu tuto Smlouvu. 

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku. 

Preambule 
Na základě žádosti Hlavní příjemce dotace předložené dne 15.05.2017 a schválené Monitorovacím 
výborem dne 23. 11.2017 jsou splněny předpoklady pro uzavření této Smlouvy. 

Čl.1 

Účel/předmět smlouvy 

Předmětem této Smiouvy je reaiizace projektu1 'Společně pro rozvoj aglomerací" 
(Agglomerations4Borderlands) reg. číslo CZ.11.4.12010. 010. 0116 _ 02610001080, v rámci 
programu Interreg V-A Česká republika- Polsko, prioritní osy 4, investiční priority Posilování 
institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (dále 
jen „projekt"). 

Podrobná specifikace projektuje uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. 

Při naplňování předmětu Smlouvy Hlavní příjemce dotace spolupracuje s projektovými 
partnery definovanými v části C Žádosti. Právní vztahy mezi Hlavním příjemcem dotace a 
projektovými partnery jsou vymezeny v Dohodě o spolupráci na projektu realizovaném 
z prostředků programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (dále jen „Dohoda o 
spolupráci"), která byla uzavřena dne 11.05.2017. 

1Projektem se rozumí operace, jakje definována v čl. 2 odst. 9 obecného nařízeni. 
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Čl. 2 

Lhůta, v níž má být předmětu smlouvy dosaženo 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do: 31.01.2020 r. 

Čl. 3 

Finanční rámec projektu 

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout Hlavnímu příjemci dotace nenávratné 
finanční prostředky (dále jen „dotaci") v celkové maximální výši 105 472,68 EUR 
z prostředků Národního fondu(§ 37 zákona č. 218/2000 Sb.), Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), splní-li Hlavní příjemce dotace všechny povinnosti 
stanovené v této Smlouvě, a to kumulativně. 

2. Finanční rámec projektu zahrnující celkové způsobilé výdaje projektu a celkové 
způsobilé výdaje na úrovni Hlavní příjemce dotace a jeho projektových partnerů jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Poměry financování z prostředků Národního fondu 
na úrovni Hlavní příjemce dotace a jeho projektových partnerů uvedené v této příloze 
jsou neměnné a musí zůstat zachovány po celou dobu realizace projektu. 

3. Veškeré aktivity projektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány 
v souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o 
zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
pro cíl Evropská územní spolupráce. 

4. Skutečná výše dotace, která bude Hlavnímu příjemci dotace poskytnuta, bude určena na 
základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých 
výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou2• Skutečná výše dotace 
nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3, bodu 1 této Smlouvy. 

Čl. 4 

Práva a povinnosti Hlavního příjemce dotace 

1. Hlavní příjemce dotace je povinen použít dotaci v souladu s touto Smlouvou. 

2. Hlavní příjemce dotace je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a to 
ve lhůtě uvedené v čl. 2 této Smlouvy. 

3. Udržitelnost 

Hlavní příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle 
čl. 1 této Smlouvy byl, v souladu s kapitolou 2.I Příručky pro žadatele, zachován po dobu 
pěti let od data poslední platby Hlavnímu příjemci dotace a tuto skutečnost poskytovateli 
dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti. 

2Jedná se o jednorázovou částku příspěvku a financování paušální sazbou. Paušální sazba se v průběhu realizace 
projektu uplatňuje na skutečně vynaložené a kontrolorem schválené ostatní způsobilé přímé náklady projektu 
(u nákladů na zaměstnance) I způsobilé přímé náklady na zaměstnance (u režijních nákladů). 
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4. Plnění rozpočtu projektu, časového harmonogramu 
a) Hlavní příjemce dotace je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené 

v rozpočtu projektu, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž je povinen 
dodržet maximální částky u jednotlivých kapitol rozpočtu projektu. 

b) V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke změně maximálních částek 
v rozpočtu kteréhokoliv projektového partnera, má Hlavní příjemce dotace 
možnost požádat o schválení těchto změn předložením upravených rozpočtů 
projektových partnerů a upraveného celkového rozpočtu projektu na Společný 
sekretariát3. ·V případě, že změny rozpočtu nepřesahují na úrovni celkového 
rozpočtu projektu hranici 15% každé z kapitol rozpočtu4, které jsou změnou 
dotčeny a nedojde ani k přesunu ve výdajích mezi jednotlivými projektovými 
partnery o více než 5% celkových způsobilých výdajů každého z projektových 
partnerů, kteří jsou změnou dotčeni a přesun nebude mít vliv na splnění cíle 
projektu (účelu dotace) definovaného v čl. 1 této Smlouvy, není nutné provádět 
změnu Smlouvy. Společný sekretariát má právo navrhované změny zamítnout, 
pokud by měly vliv na podmínky, za nichž byl projekt schválen. Pokud Hlavní 
příjemce dotace nepožádá o změny rozpočtu, nebo pokud nejsou tyto změny 
schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových 
kapitol dány aktuálně platným rozpočtem projektu I projektového partnera a 
nelze je překročit ani v případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení 
částky celkových způsobilých výdajů projektu. 

c) Hlavní příjemce dotace je povinen při realizaci projektu a čerpání dotace dodržet 
časový harmonogram5

, který je přílohou č. 4 této Smlouvy. 

d) O změnu harmonogramu je v případě potřeby Hlavní příjemce dotace povinen 
požádat Společný sekretariát, který si následně vyžádá stanovisko příslušného 
orgánu provádějícího ověřování legality a řádnosti výdajů (dále jen 
„Kontrolor")6

. 

5. Způsobilé výdaje 
a) Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou 

vymezeny: 

• nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fon du soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně 

3Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu poskytovateli dotace a také publicitu Programu. JS dále, 
mimo jiné, připravuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvu o projektu a provádí jejich změny, kontroluje 
plnění přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu v průběhu a po skončení realizace projektů. 

4Vztaženo k hodnotám poslední platné verze rozpočtu projektu, který je součástí Smlouvy. 
5Změnu termínů uvedených ve Smlouvě je možné provést pouze na základě žádosti Hlavního příjemce a vždy 

pouze před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny Smlouvy po termínu 
nejsou možné. 

6Kontroloremje v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky a v Polské republice 
Vojvodský úřad Dolnoslezského vojvodství, Vojvodský úřad Opolského vojvodství a Vojvodský úřad 
Slezského vojvodství. 
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Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320; 

• nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o 
zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník 
Evropské unie L 347/289; 

• nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o 
zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z EvTopského fondu pro regionální rozvoj 
pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259, 

• nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č.481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o 
zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce, 

• aktuální Příručkou pro žadatele Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. 

b) Hlavní příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze 
příslušné výše výdajů, které byly na základě soupisek dokladů předložených Hlavním 
příjemcem a jeho projektovými partnery schválené jako způsobilé Kontrolorem. 

c) Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné 
důkazní hodnoty7• 

d) Pokud poskytovatel dotace zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska 
způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Hlavní příjemce 
povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace. 

e) Hlavní příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které 
nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování 
výsledků realizace projektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy 
a udržitelnost projektu dle čl. 4, bodu 3 této Smlouvy. 

f) Hlavní příjemce je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž 
bude financován z této dotace, z jiných evropských st..ru.kturálních a investičních fondů 
(ESI), z jiných nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu8 nebo 
z jiných zahraničních prostředků nebo národních veřejných prostředků. 

g) V rozpočtu projektu, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, nejsou zohledňovány náklady 
na zaměstnance ve formě paušální sazby. 

h) Předmětem dotace mohou býtjen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného 
plnění9nejpozději v den ukončení realizace projektu uvedeného v čl. 2, této Smlouvy, 
a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení realizace projektu 

7 Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování 
výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013). 
Zároveň se tato povinnost v případě českých příjemců nevztahuje na výdaje, u nichž účetní hodnota jednoho 
účetního dokladu je nižší, než 400 EUR (v případě nákladů na externí odborné poradenství a služby, výdajů na 
vybavení a nákladů na cestování) v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a 
rybářského fondu na programové období 2014-2020. 

8V souladu s čl. 65 odst. 11 obecného nařízení. 
9 Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum 
uskutečnění účetního případu. V Polské republice jde o datum dodání zboží nebo služby. 
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uvedeného v čl. 2. 

6. Plnění indikátorů 

a) Hlavní příjemce dotace je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny 
v příloze č. 2 této Smlouvy. Hlavní příjemce dotace je povinen uchovat indikátory 
výstupu po dobu uvedenou v čl. 4, bodu 3 této Smlouvy. 

b) Hlavní příjemce dotace je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k 
průběžnému sledování přínosů projektu (monitorování projektu), a to zejména 
prostřednictvím předkládání průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu. 
Hlavní příjemce dotace je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze 
č. 4. 

c) V případě, že pro projekt platí ustanovení čl. 4 bodu 3 této Smlouvy, je Hlavní 
příjemce dotace povinen poskytovat kontrolorovi zprávy o udržitelnosti projektu a 
to v termínech uvedených v příloze č. 4. 

7. Vedení účetnictví 
a) Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že všichni projektoví partneři (vč. Hlavního 

příjemce dotace) řádně účtují o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a 
nákladech10 a že veškerá účetní evidence za projekt bude každým projektovým 
partnerem (vč. Hlavní příjemce dotace) vedena v jeho účetnictví odděleně11 v souladu 
s národní legislativou upravující účetnictví. 

b) V případě, že některý projektový partner (vč. Hlavní příjemce dotace) není povinen 
vést účetnictví, odpovídá Hlavní příjemce dotace za to, že tento partner (resp. Hlavní 
příjemce dotace) povede pro projekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. 
daňovou evidenci 12rozšířenou tak, aby: 

• příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví; 

• předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 
chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; 

• uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému 
projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, ke kterému projektu se vztahují. 

• při kontrole Hlavní příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu 
daňovou evidenci v plném rozsahu. 

c) Hlavní příjemce je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných 

10 V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Hlavní příjemce dotace vede 
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci 
nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními 
doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně 
definované ve Smlouvě, které musí být Hlavním příjemcem dotace náležitě doloženy pomocí účetních dokladů. 
U výdajů vykazovaných v ostatních režimech zjednodušeného vykazování výdajů se dokládají podklady 
nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, uvedené ve Smlouvě, byly skutečně provedeny. V těchto 
případech nemá Hlavní příjemce dotace povinnost dokládat své výdaje v žádostech o platbu konkrétními 
účetními doklady. 

11 Povinnost vedení odděleného účetnictví se vztahuje i na účetní operace související s příjmem dotace z EFRR a 
státního rozpočtu ČR Ge-li relevantní) včetně přeposlání finančního podílu příslušnému projektovému 
partnerovi. 

12V Polské republice je zjednodušená forma evidence. 
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kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 4, bodu 1 O této Smlouvy. 

d) Hlavní příjemce je dále povinen zajistit, aby jeho dodavatelé v souvislosti s projektem 
předkládali k proplacení faktury, které obsahují také název a číslo projektu13 

8. Veřejné zakázky 
a) Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že při realizaci projektu bude postupováno 

v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. v České 
republice zákonem č. 13 7 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, resp. 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v případě 
zakázek vyhlašovaných od 1.10.2016) a v Polské republice zákonem ze dne 29. ledna 
2004 - Zákon o veřejných zakázkách, Sb. Zák. z roku 2013 pol. 907 ve znění 
pozdějších předpisů event. právní předpisy,ježje nahradí). V případě českého partnera, 
kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění I podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je partner povinen 
postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014 - 2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. 
ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014). 

b) Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k 
veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv. 

9. Veřejná podpora, horizontální principy 
Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že při realizaci projektu a po dobu dle čl. lbodu 3 
této Smlouvy budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální 
principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný 
rozvoj). 

1 O. Kontrola/audit14 

a) Hlavní příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících 
z této Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení 
kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci projektu a umožnit kontrolující osobě 
výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Tato povinnost 
musí být zároveň přenesena ve smluvním vztahu i na ostatní partnery projektu. Hlavní 
příjemce musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách 
o realizaci projektu, resp. udržitelnosti projektu se skutečným stavem v místě jeho 
realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění 
kontroly/auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán jako poskytovatel dotace, jeho 
zprostředkující subjekt (Kontroloři, Společný sekretariát), Národní orgán, Platební a 
certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další 
národní orgány15 oprávněné k výkonu kontroly. 

13V odůvodněných případech může Hlavní příjemce označit doklady názvem a číslem projektu sám před jejich 
uplatněním v žádosti o platbu. 

14Na polské straně zejména na základě zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace programů v rámci 
kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014-2020 (Sb. Zák. 2014. 1146 ve znění pozdějších 
změn), na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 
255/2012 Sb., kontrolní řád a příslušnými ustanoveními předpisů EU. 

15Na polské straně zejména subjekty určené na základě zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace 
programů v rámci kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014-2020 (Sb. Zák. 2014. 1146 ve 
znění pozdějších změn). Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem 
č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Např. pokud je projekt spolufinancován 
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b) Hlavní příjemce je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění 
kontroly/auditu na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a 
kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených 
kontrolách/auditech, jejich výsledku a: stavu plnění kontrolami/audity navržených 
opatření je Hlavní příjemce povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. 
o udržitelnosti projektu. Na žádost Řídícího orgánu jako poskytovatele dotace, 
Národního orgánu, zprostředkujícího subjektu (Kontroloři, Společný sekretariát), 
Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Hlavní příjemce povinen 
poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv 
o auditech. 

11 . Publicita 
Hlavní příjemce dotace je povinen provádět propagaci projektu v souladu s opatřeními 
uvedenými v projektové žádosti a v souladu s přílohou XII obecného nařízení a prováděcím 
nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného 
nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání 
zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k 
operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů. 

Hlavní příjemce dotace je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách 
souvisejících s publicitou programu. 

Hlavní příjemce dotace souhlasí, aby řídící orgán a subjekty jím určené zveřejňovaly informace 
uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace 
projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií. 

12. Poskytování údajů o realizaci projektu 
a) Hlavní příjemce dotace je povinen na žádost poskytovatele dotace (popř. jiného orgánu, 

např. Kontrolora, Společného sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve lhůtě 
stanovené v takovéto žádosti. 

b) Hlavní příjemce dotace je povinen poskytovat informace a případně součinnost v 
souvislosti s hodnoceními, která bude provádět ŘO, a to po dobu pěti let od data 
poslední platby Hlavnímu příjemci dotace. 

13. Poskytnutí součinnosti 
Hlavní příjemce dotace je povinen v případě, že některý z jeho projektových partnerů 

definovaných v Žádosti o podporu nesplní povinnost vrátit prostřednictvím Hlavní příjemce 
dotace neoprávněně čerpané finanční prostředky na univerzální účet Platebního a certifikačního 
orgánu, poskytnout na vyžádání subjektu zastupujícího členský stát16

, kterému tímto vznikne 
škoda, veškerou součinnost při vymáhání náhrady škody od tohoto projektového partnera. 

14. Oznamování změn 

z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k prováděni kontrol; v případě 
poskytování prostředků státnlch fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu. 

16V případě České republiky se jedná o poskytovatele dotace. V případě Polské republiky se jedná o Ministerstvo 
investic a rozvoje jako Národní orgán. 
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Hlavní pnJemce dotace je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré 
skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění projektu a na plnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy17

• 

15. Provádění změn Dohody o spolupráci 
Jakékoliv změny Dohody o spolupráci uvedené v čl. 1 této Smlouvy je Hlavní příjemce dotace 
povinen před jejich provedením oznámit prostřednictvím příslušných subjektů (v souladu 
s Příručkou pro příjemce dotace) poskytovateli dotace ·a tyto změny mohou být provedeny 
pouze na základě souhlasu poskytovatele dotace. 

16. Uchovávání dokumentů 
Hlavní příjemce dotace je povinen uchovat. veškeré dokumenty související s realizací projektu, 
které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V 
případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je 
nutné ustanovení národní legislativy respektovat. 

17. Příjmy projektu18 

a) V případě, že v souvislosti s realizací projektu vzniknou příjmy, je Hlavní příjemce 
dotace povinen snížit základ, ze kterého se vypočítá výše dotace z EFRR a to dle 
pravidel stanovených v aktuální Příručce pro žadatele a aktuální Příručce pro Hlavní 
příjemce dotace. 

b) V případě, že nebylo možné příjmy projektu ve smyslu čl. 61 obecného nařízení 
odhadnout při uzavření této Smlouvy a nebyla o ně tudíž ponížena dotace poskytovaná 
touto Smlouvou, je Hlavní příjemce povinen vrátit částku těchto příjmů z projektu 
odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU, které jsou vytvořeny v průběhu tří let 
po ukončení projektu, nejpozději však do 15. 2. 2025, na univerzální účet Platebního 
a certifikačního orgánu. 

c) Hlavní příjemce dotace je dále povinen nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti 
o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů čisté příjmy projektu ve smyslu čl. 
61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy projektu vytvořené v průběhu realizace 
projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při uzavření této Smlouvy, nebo 
byly zohledněny na nižší částku. Jejich výši je Hlavní příjemce povinen doložit. 

18. Péče o majetek 
Hlavní příjemce dotace je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí 
řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu 
realizace projektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na projekt) nesmí Hlavní příjemce dotace 
majetek spolufinancovaný byt' i částečně z prostředků dotace bez předchozího písemného 

17 Projektový partner sídlící na území ČR má povinnost informovat o všech významných změnách údajů týkajících 
se vlastnické a ovládací struktury, jako je např. výše vlastnictví, výše a charakter vlastnického podílu, které uváděl 
v rámci čestného prohlášení jako přílohu projektové žádosti, zejména pak údajů o skutečných majitelích ve smyslu 
§ 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb„ Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu. Dále je povinen uvedené skutečnosti na vyžádání kontrolora, řídícího orgánu, dalších 
subjektů implementační struktury nebo kontrolních orgánů doložit relevantními dokumenty. 

180becně platí, že čisté příjmy projektu vytvořené po jeho ukončení dle čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní 
příjmy projektu vytvořené během jeho realizace dle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na 
projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje převyšují 50 000 EUR) by měly být zohledněny už při schválení 
projektu a poskytovaná dotace by tak měla být o tyto příjmy předem snížena. 
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souhlasu poskytovatele dotace převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále 
nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele 
dotace zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Hlavní příjemce 
dotace nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční a nebo 
technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků projektu s předchozím 
písemným souhlasem poskytovatele. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 4, bodu 3 této 
Smlouvy. 

19. Dodržování ustanovení Příručky pro žadatele a Příručky pro Hlavní příjemce dotace 
Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti 
související s realizací projektu, které jsou stanoveny v aktuální verzi Příručky pro žadatele a 
Příručky pro Hlavní příjemce dotace. V případě nedodržení těchto povinností je poskytovatel 
dotace oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 5, bodu 3této Smlouvy, tj. pozastavit platby 
a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny. 

20. Financování projektu Hlavním příjemcem dotace 
Hlavní příjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci projektu před podáním žádosti 
o platbu, a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu projektu 
stanoveném v čl. čl. 4, bodu 4 této Smlouvy. 

21. Žádost o platbu 
Hlavní příjemce dotace je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit 

poskytovateli dotace řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou Soupiskami dokladů 
schválenými Hlavnímu příjemci a projektovým partnerům příslušnými Kontrolory. 

Žádost o platbu za projekt předkládá Hlavní příjemce dotace dle harmonogramu uvedeného v 
příloze č. 4 Smlouvy. 

22. Převod prostředků dotace 
Splní-li Hlavní příjemce dotace povinnosti stanovené touto Smlouvou, poskytovatel dotace 
převede prostředky dotace na jeho účet. Hlavní příjemce dotace je povinen po celou dobu plateb 
vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro přijímání dotace od finančního útvaru 
Ministerstva pro místní rozvoj a vyplácení příslušné části dotace dotčeným partnerům projektu, 
nemusí však sloužit výhradně pro účely projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 6 této 
Smlouvy. 

23. Finanční plán projektu 
Hlavní příjemce dotace se řídí finančním plánem projektu zachycujícím čerpání prostředků 
Hlavním příjemcem, který je přílohou č. 6 této Smlouvy. Odchýlení se od finančního plánu není 
považováno za porušení rozpočtové kázně. 

ČI. 5 

Práva a povinnosti poskytovatele dotace 

1. Vyplacení prostředků dotace 
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Poskytovatel dotace po přijetí Žádosti o platbu za projekt a ověření její oprávněnosti, úplnosti, 
pravdivosti a bezchybnosti Kontrolorem, Žádost o platbu za projekt potvrdí. 

Následně se poskytovatel dotace zavazuje, že zjistí-li, že jsou splněny veškeré podmínky 
stanovené touto Smlouvou pro vyplacení prostředků dotace, zajistí bezhotovostní vyplacení 
dotace z EFRR ve výši stanovené v potvrzené Žádosti o platbu za projekt bez zbytečného 
odkladu na účet Hlavního příjemce dotace uvedený v příloze č. 6 této Smlouvy. 

Poskytovatel dotace je oprávněn prodloužit lhůtu na proplacení žádosti o platbu Hlavního 
příjemce dotace v případě zpoždění plateb od Evropské komise a následného nedostatku 
prostředků na zdrojovém účtu Platebního a certifikačního orgánu. 

2. Kontrola 

Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u Hlavního pnJemce dotace veškeré činnosti 

související s ověřením, zda projekt je realizován v souladu s touto Smlouvou. 

3. Pozastavení proplácení prostředků dotace 

Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole/auditu dle čl. 4, bodu 1 O této 
Smlouvy, zjistí, že Hlavní příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek 
uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je 
poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace. 

Čl. 6 

Sankce za porušení ustanovení Smlouvy a vrácení dotace nebo její části 

1. Výčet sankcí 
Poskytovatel dotace si, zjistí-li, že Hlavní příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou 
z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními 
předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole/auditu dle čl. dle čl. 
4, bodu 1 O této Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Hlavnímu příjemci dotace následující 
sankce: 

a. Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6, bodu 1 psím. b - k této Smlouvy, porušení 
povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu 
dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny; 

b. V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů projektu uvedených 
v čl. 4, bodu 6 a) a v příloze č. 2 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno 
ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty 
indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru výstupu uvedené v příloze č. 2 
této Smlouvy; 

c. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 3 této 
Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové 
částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost 
porušena k celkové době, po kterou má být dle této Smlouvy povinnost dodržena 
(tj. k 60 měsícům); 

d. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 12 b) a 12 c) 
této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši O - 1 % celkové částky 

Strana 11 z 15 



dotace; 

e. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 14, 15, 16 
této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši O - 5% celkové částky 
dotace; 

f. V případě, že dojde. k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 11 této 
Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle přílohy č. 7 této Smlouvy; 

g. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 2,9, 1 O a) této 
Smlóuvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace; 

h. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 8 a) této Smlouvy u 
veřejných zakázek zadávaným českým partnerem, na které se nevztahuje 
povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění, resp. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v 
příloze č. 7 této Smlouvy, která vychází z Metodického pokynu pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, platném ke dni uzavření 
této Smlouvy; 

i. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4, bodu 8 a) této Smlouvy u 
veřejných zakázek zadávaným českým partnerem, vyjma případů, na které se 
vztahuje čl. 6, písm. h), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v 
příloze č. 7 této Smlouvy, která vychází z dokumentu "Rozhodnutí Komise ze 
dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních 
oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného 
řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek"; 

j. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 8 a) této Smlouvy u 
veřejných zakázek zadávaných Hlavním příjemcem dotace nebo polským 
partnerem, bude krácení dotace stanoveno v souladu s Nařízením Ministra 
rozvoje ze dne 29. ledna 2016 o podmínkách pro snížení finančních oprav a 
nesprávně vynaložených výdajích spojených se zadáváním zakázek (Sb. Zák. z 
roku 2016 pol. 200 ve znění pozdějších předpisů); 

k. Krácení dotace nebude stanoveno v případě: 

• porušení povinností stanovených v čl. 4, bodu 22 této Smlouvy; 

• nenaplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu o méně než 15 % u indikátoru 
výstupu "Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a 
přírodních památek a atrakcí" a indikátoru výstupu „Počet účastníků 

společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu 
zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a 
odborné přípravy" 

2. Vrácení dotace nebo její části 
V případě, že poskytovatel dotace uplatní sankci v souladu s čl. 6 odst. 1 této smlouvy, 
je Hlavní příjemce dotace povinen vrátit prostředky dotace do 30 kalendářních dnů od 
doručení výzvy ze strany poskytovatele dotace a to na účet uvedený ve výzvě. 

3. Nevyplacení dotace nebo její části 
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V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení této 
Smlouvy, poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené 
v čl. 6, bodě 1. 

4. Porušení ustanovení Smlouvy projektovým partnerem 
a) Pokud v důsledku . porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány 

prostředky dotace, je Hlavní příjemce dotace povinen vyzvat dotčeného projektového 
partnera doporučenou zásilkou k navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace 
na účet Hlavního příjemce dotace: Hlavní příjemce dotace musí dotčeného projektového 
partnera vyzvat nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení 19 výzvy k navrácení 
prostředků, která bude Hlavnímu příjemci dotace adresována poskytovatelem dotace. 
Hlavní příjemce dotace ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných 
prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od odeslání výzvy projektovému 
partnerovi. Hlavní příjemce dotace je povinen neoprávněně . čerpané prostředky dotace 
odeslat na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu nejpozději do 14 
kalendářních dnů od okamžiku, kdy budou tyto prostředky vrácené projektovým 
partnerem připsány Hlavnímu příjemci dotace na účet. 

b) V případě, že projektový partner prostředky na základě výzvy Hlavního příjemce dotace 
ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle Hlavní příjemce dotace nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude 
obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud projektový partner ani na základě 
této druhé výzvy prostředky na účet Hlavního příjemce dotace ve stanovené lhůtě 
nevrátí, informuje o tom Hlavní příjemce dotace písemně poskytovatele dotace 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty stanovené projektovému partnerovi 
ve druhé výzvě, včetně uvedení zdůvodnění nemožnosti vrácení prostředků. 

Čl. 7 

Ustanovení společná 

1. Hlavní příjemce dotace prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje že: 

a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany poskytovatele dotace 
s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené 
podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a 
dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy, 

b) byl řádně poučen poskytovatelem dotace o následcích, které mohou vzniknout 
uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu 
za projekt, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace; 

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace, 

d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou 
je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim 
obdobné formy pomoci z jiného programu financovaného EU; 

19Dnem doručení se považuje den převzetí oznámení Hlavním příjemcem dotace. Nepřevezme-li si adresát 
písemnost ve lhůtě I O dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem 
této lhůty za doručenou. 
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e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování2° a s výjimkou nezpůsobilých 
výdajů- v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, 
podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných 
zdrojů; 

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti 
přiloženému k projektové žádosti, a že se Hlavní příjemce dotace nenachází v úpadku'. 

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s realizacíprojektu 
jsou doručovány prostřednictVím monitorovacího systému MS2014+. Písemnost 
doručená Hlavnímu příjemci dotace prostřednictvím monitorovacího systému se 
považuje za doručenou okamžikem, kdy se do monitorovacího systému (ISKP 14+) 
přihlásí Hlavní příjemce dotace nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na 
rozsah svého oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup k dokumentu. 
Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému Hlavní příjemce dotace nebo jím 
pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do 
monitorovacího systému, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem 
této lhůty . 

Čl. 8 

Ustanovení závěrečná 

1. Hlavní příjemce dotace souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to 
zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ Hlavní příjemce dotace, údaje o projektu a předmětu a 
výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy. 

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro příjemce dotace (dále jen „Příručka") 
stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě 
vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný 
postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na projekt) je 
uveden v Příručce: Zrněný lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a 
nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a 
formě jejího dodatku je v kompetenci poskytovatele dotace. 

3. Případné spory mezi poskytovatelem dotace a Hlavním příjemcem dotace budou řešeny 
dohodou. 

4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný 
Obvodní soud pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti. 

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce a 2 stejnopisech v polském 
jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 

6. V případě nesouladu jazykových verzí je závazná česká jazyková verze. 

7. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis od každé 
jazykové verze obdrží Hlavní příjemce dotace, jeden stejnopis od každé jazykové verze 
poskytovatel dotace. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy. 

20 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR 
a příp. z prostředků státního rozpočtu 
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8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Přehled celkových způsobilých výdajů projektu a celkových způsobilých 
výdajů na úrovni Hlavního příjemce a projektových partnerů 
Příloha č. 2: Podrobná specifikace projektu 
Příloha č. 3: Podrobný rozpočet projektu 
Příloha č. 4: Monítorovací óbdobí projektu a harmonogram předkládání 
monitorovacích zpráv a žádostí o platbu 
Příloha č. 5: Identifikace bankovního účtu 
Příloha č. 6: Finanční plán 
Příloha č. 7: Tabulka odvodů 

9. Smluvní strany berou navědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

10. Smlouva uzavřená do 1. 7. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. Smlouva uzavřená 1. 7. 2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

11 . Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho 
obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, 
na důkaz čeho připojují své podpisy. 

12. Pro případ, že Hlavní příjemce dotace nebude projekt realizovat, je kterákoliv ze smluvních 
stran oprávněna od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany 
dohodly, že Hlavní příjemce dotace vrátí obdrženou dotaci poskytovateli způsobem 
uvedeným v čl. 6, bod 2 této smlouvy. 

13. Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v čl. 4, bod 3 

V Olomouci, dne .. ?. ?.: .0.'. ( ~!. Ó 

Za věcnou a formální správnost Smlouvy: ........................... :1· ............... . 
Vedomfl Společného sekretariátu 

V Praze dne ... .. !: . f. .. r/9.! f 

~~. ~~~~.~~~~~~~~ ~~~~~~'. . ~ ~ }:\. r.: . /i .t~1.~ .. k 9.~~.<.f.~ ..... . 
vropské územní spolupráce 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

v .... .. Q/~ .. .... .. ... . , <lne . .. . f!.:~ „ .~T .~~tJ> 
Z-ca Prze 

~du 

Za Hlavní příjemce dotace: Stowai'Z'fSZ 

·· ·· ··· ···· ··········· · ········· · ····················· ···· ··· ··· ·······AAd 
(statutární zástupce, funkce) 
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Příloha č. 1: Přehled celkových způsobllých výdajů projektu 

Zatč}cznik nr 1: Zestawlenie wszystkich wydatków kwaliflkowalnych projektu 

Celkové způsobilé 
Veřejné prostředky 

Projektový partner I Partner projektu 
výdaje I catkowite Jiné peněžní příjmy I Finanční mezera I Luka Soukromé prostředky I 

celkem I šrodkl 
EFRR Národní veřejné zdroje I Krajowe šrodki 

wydatki Inne dochody w finansowaniu Prywatne šrodki 
publiczne razem 

publiczne 

kwalifikowalne EUR % 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opo/ska 61923,40 0,00 61923,40 0,00 61923,40 52 634,89 85,00 9 288,51 

Regionolna Agencja Rozwoju dia Morawy 
62162,11 0,00 62 162,11 

Centralnej 
0,00 62162,11 52 837,79 85,00 9 324,32 

Miasto Statutowe Olomuniec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu I Finanční prostředky ze státních fondů I šrodki Finanční prostředky z rozpočtu krajů I 
Finanční prostředky z Jiné národní veřejné finanční 

rozpočtu obcí I Šrodkl prostředky/ Inne krajowe 
Projektový partner I Partner projektu Šrodkl finansowe z budžetu paňstwa finansowe z funduszy paňstwa šrodki finansowe z budietu krajów 

finansowe z budžetu gmln srodki publiczne 

EUR % EUR % EUR % EUR % EUR % 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opo/ska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 288,51 15,00 

Reg/ona/na Agencja Rozwoju dia Morawy 
3108,10 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 216,22 10,00 

Centralnei 

Míasto Statutowe Olomuníec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





Příloha č. 2: Podrobná specifikace projektu 
Zat;icznik nr 2: Szczegótowa specyfikacja projektu 

1 

A Název projektu I Tytut projektu 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16 026/0001080 

s. Partneři projektu I Partnerzy projektu 
' / Název subjektu I Nazwa · 

odmiotu ;\„ .:d .· . 
Stowarzyszenie Aglomeracja 
O olska 

. .. 
IC/REGON 

161568833 

4"'" 

Oficiální adresa I 
'"··· --~X 

województwo opolskie, Miasto Opole, 
Horoszkiewicza, 6, 

Statutární město Olomouc 00299308 Olomoucký kraj, Olomouc, Horní náměstí, 
583, 

Regionální agentura pro rozvoj 
střední Morav 

64631109 Olomoucký kraj, Olomouc, Horní náměstí, 
367,5 

c. Umístění projektu I Lokalizacja projektu 
1 . Místo realizace I miejsce rzeczowej realizacji 

; .:; ' ,, .. _ "~' Kód ,..,, •. ' i4;1f.:l.·~t:-: .. •· •: :'. ,. · Název I Nazwa 1 · · '·.l · 

5163205 Powiat krapkowicki 
500496 Olomouc 
CZ0712 Olomouc 
CZ071 Olomoucký kraj 
CZ0714 Přerov 

5163209 Powiat opolski 
5163261 Opo la 
5163101 Powiat brzeski 
PL524 Opolski 
5163211 Powiat strzelecki 
CZ0713 Prostějov 

2. Aktivity realizované mimo podporované území/ Dziatania realizowane 
poza obszarem wsparcia 

'T·. t-~- .. .Aktivita/ ; Aktivita I Místo realizace I ;,•J „ .. „„.,. ~ 

~· ... , ,, 
Orientační částka I Partner/Partner ·· Dzialanie-:-- Dzialanie- - Miejsce " Orientacyjna kwota ·'·.,.-'. cz ~' ,;; pL f' 

realizacii "' 
. „-.,,~ ... „„ 

3. Místo dopadu I Obszar oddziatywania projektu 

Partner/Partner 
Místo/území dopadu aktivit projektu I Miejsce/obszar. 

oddziaJvwania dzialarí projektu 
Regionální agentura pro rozvoj Olomouc 
střední Moravy 



„".._ ·,/ -.- o:-''''°"."-''~šJ'.-, . .-.-- ... ·.. -----.:..:--;.~~:.~· ;;:: ,,-;-„ •;,~-";;: , ' Místo/území dopadu aktivit projektu I Miejsce/obszar); , ~"' Partner/Partner ?ÚA:,# "; 
. . .„~ . .-:·~„„.„ . ...-,.~- :-· ·!-" .·_ .• ·-~.-:~~:;.-r.~· .. •· ,•; oddziafywania dzialarí projektu . :.:n:~ .:,g; 
Regionální agentura pro rozvoj Olomouc 
střední Moravy 
Regionální agentura pro rozvoj Olomoucký kraj 
střední Moravv 
Regionální agentura pro rozvoj Olomoucký kraj 
střední Moravy 
Regionální agentura pro rozvoj Opolski 
střední Moravv 
Regionální agentura pro rozvoj Opolski 
střední Moravy 
Regionální agentura pro rozvoj Prostějov 
střední Moravv 
Regionální agentura pro rozvoj Přerov 
střední Moravy 
Statutární město Olomouc Olomouc 
Statutární město Olomouc Olomouc 
Statutární město Olomouc Olomoucký krai 
Statutární město Olomouc Olomoucký kraj 
Statutární město Olomouc Opolski 
Statutární město Olomouc Opolski 
Statutární město Olomouc Prostějov 

Statutární město Olomouc Přerov 

Stowarzyszenie Aglomeracja Olomoucký kraj 
Opolska 
Stowarzyszenie Aglomeracja Olomoucký kraj 
Opolska 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opole 
Opolska 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolski 
Opolska 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolski 
Opolska 
Stowarzyszenie Aglomeracja Powiat brzeski 
Opolska 
Stowarzyszenie Aglomeracja Powiat opolski 
Opolska 
Stowarzyszenie Aglomeracja Powiat strzelecki 
Opolska 

o. Popis projektu I Opis projektu 
1 . Co je cílem projektu? I Co jest celem projektu? 

Globálním cílem projektu je rozvoj spolupráce instituci veřejné správy a vytvořeni přeshraničních 
kooperačních sítí, které budou mít multiplikační efekt při realizaci integrovaného rozvoje území obou 
aglomerací. 
Hlavním cílem projektu je výměna zkušeností, které povedou k intenzifikaci spolupráce v rámci 
společenského a hospodářského rozvoje Opolské a Olomoucké aglomerace. Díky realizaci projektu 
dojde k povýšení úrovně spolupráce a využití společně vypracovaných řešení, což přinese úspory pi'i 
v užívání veře · n 'ch rostředků a řis ě"e ke zv'šeni efektivit ro"ektu určen 'ch místní veře · nosti 

Gelem globalnym projektu jest rozwój wspótpracy instytucji publicznych oraz stworzenie 
transgranicznych sieci wspótpracy, które spowodujq efekt multiplikacyjny w zakresie zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego obszarów obydwu alomeracji. 
Gtównym celem projektu jest wymiana došwiadczerí prowadzqca do intensyfikacji wspótpracy w 
zakresie rozwoju spoteczno-gospodarczego Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji Otomunieckiej. W 
w niku realizac·i ro"ektu ule nie zwi kszeniu oziom ws ót rac i w korz stania ws ólnie 



wypracowanych rozwíqzarí, co przynies1e oszcz~dnoscí w zakresíe wykorzystanía šrodków 
ublíczn chi omoi:e w zwi kszeníu efekt noscí ro'ektów skierowan ch do s rnecznosci lokaln ch. 

2. Jaké změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? I Jaka zmiana 
jest/jakie zmiany Sél oczekiwane w wyniku realizacji projektu? Jedná se zejména o 

změny ve vztahu ke společnému území, přeshraničnímu dopadu a cíli prioritní osy./IN szczególnošci dotyczy to zmian w 
odniesieniu do wspólnego obszaru, wpt'ywu transgranicznego i celu osi priorytetowej. 

V důsledku realizace projektu dojde především k výměně zkušeností mezi pracovníky institucí 
zodpovědných za sociální a hospodářský rozvoj obou aglomerací a k implementaci integrovaných 
územních investic. Výsledkem výměny zkušenosti bude využití řešení použitých v zemi souseda na 
druhé straně hranice, což ve velké míře řis ě'e k růstu kvalit im lementovan · ch veře'n · ch olitik. 
W wyniku realizacji projektu dojdzie przede wszystkim do wymiany doswiadczerí pomi~dzy 
pracownikami instytucji odpowiedzialnych za rozwój sprneczno-gospodarczy obydwu aglomeracji oraz 
wdrai:anie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Efektem wymiany došwiadczerí b~dzie 
wykorzystanie rozwiqzarí stosowanych w kraju sqsiada po drugiej stronie granicy, co w znacznym 
sto niu rz cz ni si do wzrostu ·akosci wdrai:an ch oli k ubliczn ch. 

3. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? I Jakie dziaJania b~dél 

realizowane w projekcie? 

O. Příprava projektu 
1. Řízení projektu. 
2. Propagační a informační činnosti. 
3. Návštěvy zástupců polského partnera a spolupracujících institucí v Olomoucké aglomeraci. 
4. Příprava česko-polských internetových stránek uvádějících úspěšné příklady rozvoje aglomerací a 
přeshraniční spolupráce. 
5. Návštěvy zástupců českých partnerů a spolupracujících institucí v Opolské aglomeraci. 
6. Výměna zaměstnanců a stáže v partnerských institucích. 
7. V'měna zkušeností im lementace inte rované strate ie v tvořením s olu racu"ící sítě. 
O. Przygotowanie projektu. 
1. Zarzqdzanie projektem. 
2. Dziatania promocyjne i informacyjne. 
3. Wizyty przedstawicieli partnera polskiego oraz instytucji wspótpracujqcych w Aglomeracji 
otomunieckiej. 
4. Opracowanie polsko-czeskiego portalu internetowego na temat dobrych praktyk w zakresie rozwoju 
obszarów aglomeracyjnych oraz wsprnpracy transgranicznej. 
5. Wizyty przedstawicieli partnerów czeskich oraz instytucji wspótpracujqcych w Aglomeracji Opolskiej. 
6. Wymiana pracowników i stai:e w instytucjach partnerskich. 
7. Wymiana došwiadczerí w zakresie wdrai:ania strategii zintegrowanej poprzez stworzenie sieci 
ws rn rac . 

4. Cílová skupina projektu I grupa docelowa projektu 

1. Osoby zodpovědné za realizací veřejných politik v institucích zodpovědných za rozvoj obou 
funkčních území - Opolské aglomerace a Olomoucké aglomerace. 
2. Zástupci spolupracujících subjektů, kteří se zúčastní studijních cest (na příklad vysoké školy, 
organizace pro podporu podnikání atd.). 
3. Ob atele O olské a lomerace a Olomoucké a lomerace. 
1. Osoby odpowiedzialne za realizacj~ polityk publicznych w instytucjach odpowiedzialnych za rozwój 
dwóch obszarów funkcjonalnych - Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji otomunieckiej. 
2. Przedstawiciele instytucji wspótpracujqcych, którzy wezmq udziat w wizytach studyjnych (np. szkót 
w zsz ch, or anizac·i ws arcia biznesu, itd .. 



I 3. Mieszkaňcy Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji rnomunieckiej. 

E. Klíčové aktivity projektu/ Kluczowe dzialania projektu 
Císlo I Název /Nazwa dzialania kluczowego 
nr 

O Příprava projektu I Przygotowanie projektu 

Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů I Opis dzialania wraz 
z opisem udzialu poszczególnych partnerów 

Idea projektu byla společně vypracována partnerskými organizacemi v druhé polovině roku 2016. V 
průběhu 3 měsíců předcházejících předložení žádost partneři mezi sebou průběžně konzultovali 
veškeré parametry projektové žádosti. Kontakt se odehrával především ve formě telefonních 
rozhovorů nebo prostřednictvím elektronické pošty. 
Navíc v rámci přípravy projektu partneři uskutečnili dvě společná setkání. První setkání mělo za cíl 
přípravu koncepce projektu, následující bylo naopak věnováno konkrétnímu projednání a přípravě 
projektové žádosti a příloh . V průběhu přípravy projektu se neobjevily žádné problémy spojené se 
vzájemnou komunikací. 

Idea projektu zostafa wypracowana wspólnie przez organizacje partnerskie w drugiej pofowie 2016 r. 
W ciqgu 3 miesi~cy poprzedzajqcych zfozenie wniosku, partnerzy na biezqco konsultowali ze sobq 
wszystkie zapisy wniosku projektowego. Kontakty te odbywafy si~ przede wszystkim w formie rozmów 
telefonicznych oraz za pošrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto w ramach przygotowania 
projektu partnerzy przeprowadzili 2 wspólne spotkania. Pierwsze spotkanie miafo na celu 
przygotowanie koncepcji projektu, kolejne natomiast byfo poswi~cone szczegófowym ustaleniom 
zwiqzanym z przygotowaniem wniosku projektowego i zafqczników. 
Podczas przygotowania projektu nie natrafiono na zadne problemy zwiqzane z wzajemnq 
komunikacjq. 
Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena I Opis dia jaiej grupy docelowej 
drzilanie jest przeznaczone. 

Partneři I Partnerzy 

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 
Statutární město Olomouc 
Stowarzvszenie Aqlomeracia Ooolska 

Číslo I Název /Nazwa dzialania kluczowego 
nr 

1 Řízení projektu I Zarzqdzanie projektem 

'·' Odpovědný 
partner /Partner 
od11owiedzialnv 
Ano /Tak 

Rozpočet/ 
Bu diet 

1750 Eur 
O Eur 
827.5 Eur 

Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů I Opis dzialania wraz 
z opisem udzialu poszczególnych partnerów 

Rízení celého projektu bude mít na starosti vedoucí partner. 

Za zarzc:tdzanie cafošcia projektu bedzie odpowiedzialny partner wiodctcy. 
Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena I Opis dia jaiej grupy docelowej 
drzilanie jest przeznaczone. 



Odpovědný 
Rozpočet/ 

Partneři !Partnerzy partner /Partner 
odoowiedzialny Budiet 

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Ano /Tak 47198.53 Eur 
Statutární město Olomouc O Eur 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 32977.4 Eur 

Cís lo I Název INazwa dzialania kluczowego 
nr 

2 Propagační a informační činnosti I Dziafania promocyjne i informacyjne 

Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů I Opis dzialania wraz 
z opisem udzialu poszczególnych partnerów 

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena I Opis dia jaiej grupy docelowej 
drzilanie jest przeznaczone. 

Partneři I Partnerzy 

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 
Statutární město Olomouc 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

Císlo I Název /Nazwa dzialania kluczowego 
nr 

Odpovědný 
Rozpočet! 

partner /Partner Budiet odoowiedzialny 
Ano I Tak 6297.6 Eur 

O Eur 
5500 Eur 

Návštěvy zástupců polského partnera a spolupracujících instituci v Olomoucké 
3 aglomeraci. I Wizyty przedstawicieli partnera polskiego oraz instytucji wspófpracujqcych w 

Aalomeracii Ofomunieckiei. 
Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů I Opis dzialania wraz 

z opisem udzialu poszczególnych partnerów 

V rámci projektu se uskutečni 2 studijní cesty zástupců pi partnera a spolupracujících institucí do 
Olomoucké aglomerace. Setkání partnerů budou zaměrena na následující problematiku: -Výměna 
zkušeností se zaváděním nástroje ITI -Prezentace projektů realizovaných v rámci aglomerace 
-Inovativní trendy v rozvoji měst -Obnovitelné zdroje energie -Kultura -Biodiverzita v městských 
oblastech -Revitalizace bývalých průmyslových ploch -Řeky šancí rozvoje aglomerací -Seniorské 
politiky. 

W ramach projektu odb~dq si~ 2 wyjazdy studyjne przedstawicieli partnera polskiego oraz instytucji 
wspófpracujqcych do Aglomeracji Ofomunieckiej. Spotkania partnerów b~dq dotyczy•y takich 
zagadnierí jak: - Wymiana došwiadczerí w zakresie wdrazania instrumentu ZIT - Prezentacja projektów 
realizowanych na obszarze aglomeracji - Nowatorskie trendy w rozwoju miast - Energia odnawialna -
Kultura - Bioróznorodnošé na obszarach miejskich - Rewitalizacja terenów poprzemys•owych - Rzeki 
szansq rozwoju dia obszarów aglomeracyjnych - Polityka senioralna. 
Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena I Opis dia jaiej grupy docelowej 
drzilanie jest przeznaczone. 
- partnerské instituce, 
- zaměstnanci partnerských institucí, 
- zaměstnanci spolupracujících institucí. 

- instytucje partnerskie, 
- pracownicy instytucji partnerskich, 



Partneři I Partnerzy 

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 
Statutární město Olomouc 
Stowarz szenie A lomerac·a O olska 

Císi o I Název /Nazwa dzialania kluczowego 
nr 

Odpovědný 
partner /Partner 
od owiedzialn 

Rozpočet/ 
Budzet 

4957.78 Eur 
O Eur 
13122.5 Eur 

Příprava česko-polských internetových stránek uvádějících úspěšné příklady rozvoje 

4 aglomerací a přeshraniční spolupráce. I Opracowanie polsko-czeskiego portalu 
internetowego na temat dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów aglomeracyjnych 
oraz wsoóloracy transgranicznej. 

Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů I Opis dzialania wraz 
z opisem udzialu poszczególnych partnerów 

Hlavním cílem přípravy internetových stránek je především intenzifikace spolupráce mezi veřejnými a 
soukromými subjekty působícími v obou funkčních oblastech. Internetové stránky budou určeny 
především zaměstnancům orgánů veřejné správy a nevládních organizací působících v oblasti 
česko-polského příhraničí. Internetové stránky budou zpracovány společně projektovými partnery. 
Celý objem prací bude koordinován zástupci Vedoucího partnera. 

Glównym celem opracowania portalu jest przede wszystkim intensyfikacja wspólpracy pomi~dzy 
podmiotami publicznymi oraz prywatnymi dzialajqcymi w obydwu obszarach funkcjonalnych. Portal 
b~dzie przeznaczony przede wszystkim dia pracowników organów administracji publicznej oraz 
organizacji pozarzqdowych funkcjonujqcych na obszarze polsko-czeskiego pogranicza. Strana 
internetowa b~dzie opracowywana wspólnie przez partnerów projektowych. Calošé prac b~dzie 
koordvnowana orzez orzedstawicieli Partnera Wiodaceqo. 
Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena I Opis dia jaiej grupy docelowej 
drzilanie jest przeznaczone. 
- partnerské instituce, 
- veřejné a soukromé subjekty působící v obou funkčních oblastech, 
- zaměstnanci orgánů veřejné správy a nevládních organizací působících v oblasti česko-polského 
příhraničí. 

- instytucje partnerskie, 
- podmioty publiczne oraz prywatne dzialajqce w obydwu obszarach funkcjonalnych, 
- pracownicy organów administracji publicznej oraz organizacji pozarzqdowych funkcjonujqcych na 
obszarze polsko-czeskiego pogranicza. 

Odpovědný 
Rozpočet/ 

Partneři I Partnerzy partner /Partner Bu diet odpowiedzialny 
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Ano I Tak O Eur 
Statutární město Olomouc O Eur 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 1100 Eur 

Císi o I Název /Nazwa dzialania kluczowego 
nr 

Návštěvy zástupců českých partnerů a spolupracujících institucí v Opolské aglomeraci. I 
5 Wizyty przedstawicieli partnerów czeskich oraz instytucji wspólpracujqcych w Aglomeracji 

Opolskiei. 
Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů I Opis dzialania wraz 

z opisem udzialu poszczególnych partnerów 

V rámci projektu se uskutečni 2 studijní cesty zástupců českého partnera a spolupracujících institucí 
do Opolské aglomerace. Setkání partnerů budou zaměřena na následující problematiku: -Výměna 
zkušeností se zaváděním nástroje ITI -Prezentace úspěšných projektů realizovaných v rámci 



aglomerace -Inovativní trendy v rozvoji měst -Obnovitelné zdroje energie -Kultura -Biodiverzita v 
městských oblastech -Revitalizace bývalých průmyslových ploch -Řeky šancí rozvoje aglomerací 
-Seniorské politiky. 

W ramach projektu odb~dq si~ 2 wyjazdy studyjne przedstawicieli partnerów czeskich oraz instytucji 
wspótpracujqcych do Aglomeracji Opolskiej. Spotkania partnerów b~dé! dotyczyfy takich zagadnier'l 
jak: -Wymiana došwiadczer'l w zakresie wdrazania instrumentu ZIT -Prezentacja udanych projektów 
realizowanych na obszarze aglomeracji -Nowatorskie trendy w rozwoju miast -Energia odnawialna 
-Kultura -Bioróznorodnošé na obszarach miejskich -Rewitalizacja terenów poprzemys•owych -Rzeki 
szans rozwo·u dia obszarów a lomerac ·n ch -Polit ka senioralna. 
Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena I Opis dia jaiej grupy docelowej 
drzilanie ·est rzeznaczone. 
- partnerské instituce, 
- zaměstnanci partnerských institucí, 
- zaměstnanci spolupracujlclch institucí. 

Partneři I Partnerzy 

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 
Statutární město Olomouc 
Stowarz szenie A lomerac·a O olska 

číslo I Název /Nazwa dzialania kluczowego 
nr 

Odpovědný 
partner /Partner 
od owiedzialn 
Ano /Tak 

Rozpočet/ 
Budiet 

6282.19 Eur 
O Eur 
2820 Eur 

6 Výměna zaměstnanců a stáže v partnerských institucích. I Wymiana pracowników i staze 
w instvtucjach oartnerskich. 

Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů I Opis dzialania wraz 
z opisem udzialu poszczególnych partnerów 

V rámci projektu alespor"I 4 zaměstnanci z každé partnerské instituce absolvují dvoutýdenní stáže v 
partnerských institucích na druhé straně hranice. Díky tomu se budou moci seznámit se zásadami 
fungování partnerských institucí na druhé straně hranice a zvýšit své znalosti jazyka sousedního státu. 

w ramach projektu co najmniej 4 pracowników kazdej z instytucji partnerskich odb~dzie 
dwutygodniowe staze w instytucjach partnerskich po drugiej stronie granicy. Dzi~ki ternu b~dq oni 
magii zapoznaé si~ z zasadami funkcjonowania instytucji partnerskich po drugiej stronie granicy oraz 
zwiekszvé swoie kompetencie w zakresie nauki iezyka kraju Sqsiedniego. 
Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena I Opis dia jaiej grupy docelowej 
drzilanie jest orzeznaczone. 
- partnerské instituce, 
- zaměstnanci partnerských institucí. 

- instytucje partnerskie, 
- oracownicv instvtucii oartnerskich. 

Partneři I Partnerzy 

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 
Statutární město Olomouc 
Stowarzvszenie Aqlomeracia Ooolska 

Císlo I Název /Nazwa dzialania kluczowego 
nr 

Odpovědný 
Rozpočet! 

partner !Partner Budiet odpowiedzialny 
Ano I Tak 5152.91 Eur 

O Eur 
5576 Eur 



Výměna zkušeností implementace integrované strategie vytvořením spolupracující sítě a 

7 vytvoření CZ-PL komparativní studie implementace strategii ITI /Wymiana došwiadczerí w 
zakresie wdrazania strategii zintegrowanej poprzez stworzenie sieci wspótpracy i 
opracowanie CZ-PL studium orównawcze o wdrazania strate ii ZIT 

· Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů I Opis dzialania wraz 
i -opisem udzialu posiczególnych paítnerów ,~ ,;,, <> ' ·'':·. 

V rámci projektu bude provedena analýza porovnáni implementace integrovaných strategií. Půjde o 
komparativní srovnání implementace a dobré praxe v obou aglomeracích, důraz bude kladen na 
řízení, monitoring a evaluaci integrovaných strategii, na měřitelnost výsledků a na propagaci. V klíčové 
aktivitě 7 budou zapojeni všichni tři partneři. 

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza porównawcza dotyczqca wdrazania strategii 
zintegrowanych. Chodzi o komparatywne porównanie wdrazania oraz dobrych praktyk w obydwu 
aglomeracjach. Szczególny nacisk zostanie potozony na zarzqdzanie, monitoring oraz ewaluacj~ 
strategii zintegrowanych, mierzalnošé rezultatów oraz promocj~. W realizacj~ dziatania kluczowego nr 
7 b d zaan azowani wsz se trze· artnerz . 
Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena I Opis dia jaiej grupy docelowej 
drzilanie ·est rzeznaczone. ·.. . ...... ú. '· .- ·' '' -.. 
Cílovou skupinou jsou především v projektu zainteresované instituce a jejich pracovnici, kteří využijí 
získaných zkušeností, příkladů dobré praxe, komparativních analýza a dalších výsledků k optimalizaci 
implementace integrovaných strategií. Pro komparativní studii, kterou nechápeme jako žádný 
koncepční dokument, ale jako materiál, který vznikl právě na základě výměny zkušeností, budou 
důležité i výstupy z ostatních aktivit. Součástí studie bude i přehled dobrých praxi, resp. osvědčených 
postupů řízení integrovaných investic, které by bylo teoreticky možné využít v aglomeraci na druhé 
straně hranice. V tomto vidíme významný přínos projektu, který by mohl přispět ke zefektivnění celého 
procesu řízení a implementace ITL 

Grupq docelowq Sq przede wszystkim instytucje zainteresowane projektem oraz ich pracownicy, 
którzy wykorzystajq nabyte došwiadczenia, przyktady dobrych praktyk, analizy porównawcze a taki:e 
pozostate rezultaty do optymalizacji wdrazania strategii zintegrowanych. Dla opracowania studium 
porównawczego, które nie jest przez nas traktowane jako dokument koncepcyjny, ale jako materiat, 
który powstaje na podstawie wymiany došwiadczerí wazne b~dq równiez rezultaty pozostatych dziatarí 
projektu. Cz~šciq studium b~dzie równiei: przeglqd dobrych praktyk i najlepszych rozwiqzarí w 
zakresie zarzqdzania inwestycjami o charakterze zintegrowanym, które teoretycznie mozna 
wykorzysta po drugiej stronie granicy. Wtašnie w tym widzimy wyraznq wartošé dodanq projektu, która 

do wzrostu efekt nošci cate o rocesu zarz dzania i wdrazania ZIT . 

Partneň I Pannerzy 

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 
Statutární město Olomouc 
Stowarz szenie A lomerac·a O olska 

F. Indikátory výstupu projektu 
·:~ ~·?-

. :,:-.„ .• 

;.: Název indikátoru/Nazwa wskaznika 

Měrná 
' . jednotka/ 

Jednostka 

Počet partnerů zapojených do společných 
aktivit 

Partneři 

.. . . Odpovědný , Rozpočet I 
partner /Partner I Budzet . 
odpowiedziain • 
Ano I Tak 

o 

Výchozí 
hodnota/ · 
Wartosé 

22140 Eur 
O Eur 
O Eur 

( Cílová hodnota/ 
Wartošé 

·. docelowa . 
1._:· -··-

3 

G. Přeshraniční spolupráce /Wspótpraca transgraniczna 

1. Společná příprava I Wspólne przygotowanie: 
Ano I Tak 



V průběhu 1 měsíce předcházejícího předložení žádosti, se sebou partneři průběžně konzultovali 
veškeré záznamy projektové žádosti. Kontakt se odehrával prostřednictvím elektronické pošty a 
telefonický. Byly také organizovány 2 setkání partnerů (26.8.2016 Olomouc, 11.12.2016 
Komprachcice) a jedná studijní cesta zástupců žadatele a spolupracujících institucí (25 osob, 
13-14.12.2016, Olomouc). 
V růběhu ří rav ro·ektu se neob·evil žádné roblém s o·ené se vzá'emnou komunikací. 
W ciqgu 1 miesiqca poprzedzajélcego ztozenie wniosku, partnerzy na bieiqco konsultowali ze sobél 
wszystkie zapisy wniosku projektowego. Kontakty te odbywaty si~ za pošrednictwem poczty 
elektronicznej. Zostaty równiez zorganizowane 2 spotkania partnerów (26.08.2016 Otomuniec, 
11.12.2016 Komprachcice) orazjedna dwudniowa wizyta studyjna przedstawicieli wnioskodawcy i 
instytucji wspó•pracujqcych (25 osób, 13-14.12.2016, Otomuniec). 
Podczas przygotowania projektu nie natrafiono na zadne problemy zwiqzane z wzajemnq 
komunikac· . 

2. Společná realizace I Wspólna realizacja: 
Ano I Tak 
Projekt bude v každé části realizován společně. Veškeré realizované aktivity budou propojeny časově i 
obsahově. Partneři vypracovali společný plán aktivit spolu s harmonogramem. V průběhu realizace 
projektu se partneři budou setkávat s cílem vytyčení konkrétního plánu aktivit na nejbližší čtvrtletí. 
Všechny osoby realizující žádost jménem partnerských institucí budou mít zkušenosti v oblasti 
realizace projektů financovaných ze zdrojů EU. 
Projekt b~dzie realizowany wspólnie na kazdym etapie. Wszystkie realizowane dzia•ania b~dél 
powiqzane czasowo i merytorycznie. Partnerzy opracowali wspólny pian dziataň wraz z 
harmonogramem. W trakcie realizacji projektu partnerzy b~dq spotykaé si~ w celu ustalenia 
szczegótowego planu dzia•aň na najblizszy kwartaf. Wszystkie osoby realizujqce wniosek w imieniu 
instytucji partnerskich b~dq miaty došwiadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
šrodków UE. 

3. Společný personál I Wspólny personel: 
Ano I Tak 
Personál partnerů bude rovný dílem zapojen do realizace projektu po obou stranách hranice. Veškeré 
aktivity budou realizovány společně. Partneři dohodli pravidla spolupráce, na základě kterých byl 
jmenován vedoucí skupiny a také byly popsány pravidla vzájemných kontaktů a setkání. Zmíněná 
skupina bude realizovat projekt společně oo celou dobu ieho realizace. 
Persone! partnerów b~dzie w równym stopniu zaangazowany w realizacj~ projektu po obu stronach 
granicy. Wszystkie dziatania b~dq realizowane wspólnie. Partnerzy ustalili zasady wsp~pracy, na 
podstawie których zostat mianowany kierownik zespotu a takze okrešlono zasady wzajemnych 
kontaktów i spotkar'l. Wspomniany zespót b~dzie realizowat projekt wspólnie przez caty czas jego 
realizaci i. 

4. Společné financování I Wspólne finansowanie: 
Ano I Tak 
Projekt bude společně financován dvěma projektovými partnery. Rozpočty jednotlivých partnerů jsou 
vyváženy. Třetí partner, kterým je město Olomouc, je partnerem bez finančního vkladu, ale s důležitým 
obsahovým vkladem. 
Projekt b~dzie wspólnie finansowany przez dwóch partnerów projektowych. Budzety poszczególnych 
partnerów Sq wywazone. Trzeci partner - Miasto Otomuniec jest partnerem bez wktadu finansowego, 
ale z istotnym wktadem merytorycznym. 

H. Přeshraniční dopad I Wpfyw transgraniczny 

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané 
hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší 



než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo 
tematicky zaměřených Programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém 
nebo rozvíjí společný potenciál. I Uzasadnienie zloženia projektu w ramach programu i 
wartošci dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakladane rezultaty i 
oddzialywanie projektu bqdi} wiqksze, niž w przypadku realizacji dwóch 
indywidualnych projektów w ramach programów · narodowych lub tematycznych. 
Naležy opisaé, w jakim stopniu projekt przyczynia siq do rozwii}zania wspólnego 

roblemu lub rozwi"a ws. óln potencjal. 
Hlavní myšlenkou projektu je výměna zkušeností mezi institucemi odpovědnými za rozvoj obou 
aglomerací, proto není možné, aby naplánované aktivity byly realizovány ve formě 2 individuálních 
projektů v rámci národních nebo tematických programů . Spolupráce mezi partnery ve velké míře rozvíjí 
jejich potenciál a přispěje ke společnému řešení podobných problémů. Oblasti spolupráce byly vybrány 
tak, aby byla maximálně využita pokročilost jedné ze stran v implementaci dané problematiky na druhé 
straně hranice (např. přeneseni polských zkušenosti s využitím území v blízkosti řek nebo zkopírování 
českých osvědčených postupů v oblasti hromadné dopravy). Vedlejším výsledkem tohoto projektu 
bude rovněž zvýšený potenciál partnerů v oblasti společného využívání evropských prostředků v rámci 
multilaterálních nadnárodních a mezire ionálních ro ramů. 
Gtównq ideq projektu jest wymiana došwiadczerí pomi~dzy instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój 
obydwu aglomeracji, dlatego tez nie ma mozliwošci, aby zaplanowane dziatania byty realizowane w 
postaci 2 indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Wspótpraca 
pomi~dzy partnerami w znacznym stopniu rozwija ich potencjal i przyczyni si~ do wspólnego 
rozwiqzywania podobnych problemów. Obszary wspótpracy zostaty wybrane w taki sposób, aby w 
maksymalnym stopniu wykorzystaé zaawansowanie jednej ze stron we wdrazaniu danego zagadnienia 
po drugiej stronie granicy (np. przeniesienie polskich došwiadczerí w zakresie zagospodarowania 
terenów nadrzecznych czy tez skopiowanie czeskich dobrych praktyk w dziedzinie transportu 
publicznego). Efektem ubocznym niniejszego projektu b~dzie równiez zwi~kszony potencjat partnerów 
w zakresie wspólnego si~gania po šrodki europejskie w ramach wielostronnych programów 
transnarodo ch i mi dz re ionaln ch. 

2. Příspěvek projektu k propojování česko - polského příhraničí - k rozvoji 
přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, 
propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. I Wklad projektu na rzecz 
li}czenia polsko-czeskiego pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, 
usuwania barier, tworzenia trwalych powii}zan i struktur, integrowania grup 
docelowych po obu stronach granicy itp. 
Projekt zásadně přispěje k rozvoji přeshraničních kontaktů a k vytváření trvalých vazeb mezi oběma 
aglomeracemi. Příkladem svědčícím o vytvořeni trvalých vazeb mezi partnery bude vytvoření stálé 
česko-polské pracovní skupiny definující nové cíle spolupráce projektových partnerů a rovněž 
vypracování srovnávací studie týkající se implementace strategie ZIT v obou funkčních oblastech. 
Aktivní účast expertů z druhé strany hranice pomůže získat nové pohled na problémy obou aglomerací 
a díky využití osvědčených postupů fungujících na druhé straně hranice přispěje k odstraňování bariér 
při integraci pohraničí. Projekt ve velké míře přispěje k růstu institucionálního potenciálu obou 
partnerských funkčních oblastí. Spolupráce partnerů rovněž přispěje k realizaci společných inovačních 
aktivit. 
Projekt w istotnym stopniu przyczyni si~ do rozwoju kontaktów transgranicznych oraz tworzenia statych 
powiqzarí pomi~dzy obydwoma obszarami aglomeracyjnymi. Przyktadami šwiadczqcymi o stworzeniu 
trwatych powiqzarí pomi~dzy partnerami b~dzie utworzenie statej polsko-czeskiej grupy roboczej 
wyznaczajqcej nowe cele wspótpracy partnerów projektowych a takte opracowanie studium 
porównawczego dotyczqcego wdrazania strategii ZIT w obydwu obszarach funkcjonalnych. Aktywny 
udziat ekspertów z drugiej strony granicy pomoze uzyskaé nowe spojrzenie na problemy obydwu 
obszarów aglomeracyjnych i poprzez zastosowanie dobrych rozwiqzarí funkcjonujqcych po drugiej 
stronie granicy przyczyni si~ do usuwania barier w integracji pogranicza. Projekt w znaczqcym stopniu 
przyczyni si~ do wzrostu potencjatu instytucjonalnego obydwu partnerskich obszarów funkcjonalnych. 
Wspótpraca partnerów przyczyni si~ równiez do podejmowania przez partnerów wspólnych dziatarí o 
charakterze innowacvinvm. 

3. Dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným 



cílovým skupinám a jejich potřebám. I Oddzialywanie dziatarí projektu po drugiej 
stronie granicy, w szczególnosci w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich 
potrzeb. 
Cílové skupiny projektu na obou stranách hranice: 
- pracovníci partnerských institucí, 
- pracovníci spolupracujících institucí (členských obcí, nevládních organizací, apod.), 
- veřejné a soukromé subjekty působící v obou funkčních oblastech, 
- pracovníci orgánů veřejné správy a nevládních organizací fungujících na území česko-polského 
pohraničí, 
- obyvatelé obou funkčních oblastí. 
Cílové skupiny na obou stranách hranice jsou z kvantitativního hlediska "vyváženy". Potvrzením takové 
situace je mimo jiné stejný počet účastníků návštěv u projektových partnerů a stejný počet účastníků 
stáží a praxí na druhé straně hranice. 
Grupy docelowe projektu po obu stronach granicy to: 
- pracownicy instytucji partnerskich, 
- pracownicy instytucji wspófpracujqcych (gmin cztonkowskich, organizacji pozarzqdowych, itp.), 
- podmioty publiczne oraz prywatne dziatajqce w obydwu obszarach funkcjonalnych, 
- pracownicy organów administracji publicznej oraz organizacji pozarzqdowych funkcjonujqcych na 
obszarze polsko-czeskiego pogranicza, 
- mieszkarícy obydwu obszarów funkcjonalnych. 
Grupy docelowe po obu stronach granicy Sq ?wywazone? pod wzgl~dem ilošciowym. Potwierdzeniem 
takiego stanu rzeczy jest m .in. równa ilošé uczestników wizyt u partnerów projektowych oraz taka sama 
liczba uczestników stazv i praktvk po druQiei stronie Qranicv. 

4. Šíře dopadu projektu ve společném území I Szerokosé oddziatywania projektu na 
wspólnym obszarze 





Celkový rozpočet projektu 

Catkowity budiet projektu 

Partneři I Partnerzy 

Dle partnerů I Wedtug partnerów: 

VP/ PW ISdruženi ~polská Aglomerace I Stowarzyszenie 
AglomeraCJa Opolska 

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy I 
Partner 1 IRegionalna Agencja Rozwoju dia Morawy 

Centralnej 

P rt 2 !Statutární město Olomouc I Miasto Statutowe 
a ner . 

O/omuniec 

Partner 3 INázev partnera I Nazwa partnera 

Partner 4 INázev partnera I Nazwa partnera 

Partner 5 INázev partnera I Nazwa partnera 

Partner 6 INázev partnera I Nazwa partnera 

Partner 7 INázev partnera I Nazwa partnera 

Partner 8 INázev partnera I Nazwa partnera 

Partner 9 INázev partnera I Nazwa partnera 

Partner 101Název partnera I Nazwa partnera 

Partner 11 INázev partnera I Nazwa partnera 

~\.l..'C\A.~ \\~ ~ , WL~ b. o 

Společně pro rozvoj aglomerací (Agglomerations4Borderlands) I Razem dia rozwoju 

aglomeracji (Agglomerations4Borderlands) 

Způsobilé výdaje 
Wvdatki calkowite 

Kapitoly rozpočtu I Celkový rozpočet 
Kategorii wydatków Budžet calkowity 

124 085,51 € Rozpočet celkem I Budiet razem:I 124 085,51 € 

61 923
,4° € 1 u::illjij·j··1,·~'''l·1·,:i:OllllliiilllllllllillllilJl·J lllllllllllllilllllllllllllllllllll llll!!~i~;ii! 

62 162,11 € 101 Náklady na zaměstnance/ 
Koszty personelu 

€ 
1
02 Kancelářské a administrativní výdaje I 

Wydatki biurowe i administracyjne 

€ 
1
o3 Náklady na cestování a ubytováni 

Koszty podróiy i zakwaterowania 

€ 
1
o4 Náklady na externí poradenství a služby I 

Koszty ekspertów i uslug zewn~trznych 

€ 
1
o5 Výdaje na vybavení 

Wydatki na wyposaienie 

06 Pořízení nemovitostí a stavební práce 
€ I Wydatki na zakup nieruchomosci i prace 

udowlane 

:07 Výdaje na přípravu projektové žádosti 
€ I Wydatki na przygotowanie wniosku 

projektowego 

63 507,33 € 

9 526,10€ 

23 734,61 € 

22 539,97 € 

2 200,00€ 

€ 

2 577,50€ 

€ .m111111111111lllllll~llllllllllllllll.l.lllllllllllll!i\!l!ll\llll\llll!llllll!llllll\l\l!llllllllll!llllll'!l!llllllllll!ll 1 11 
€ 1Nezpůsobilé výdaje všech partnerů I 

Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów 
€ 

€ ·llllll llllliili!ililJ!l!lllllllllllililil!lllllliJiliill!llliliJJllJ lliilllillllllllllllliillllllllllllllllllllJl:llli!lllllll; 
€ 

1
celkové výdaje projektu I 
Calkowite wydatki projektu 

124085,51 € 

Klíčové aktivity 
Dzialania kluczowe 

Dle aktivit: 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Celkový rozpočet 
Budž:et calkowity 

124 085,51 € 

2 577,50 

70 699,03 

11797,60 

18 080,28 

1100,00 

9102,19 

10 728,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Pod~k Beneflcjenta Doflnansowanla Programu lnten'Bg V-A RCz-RP, wersja 4 

Příloha č. 4 - Monitorovací obdpb! prplektu a hannonogram p!'edkládání mqnltorovaclcb mriv a žiidpstf o platbu I 
zata~nlk nr 4 • Okre!! monitorowanla pro!ektu oraz harmonogram skladanla raoortów monltoNiaeych I wnlosków o ptatno§é 

Něiev proje'k!ú /~žWi.~p~jeiifu ·: ·.:;,.. ':>: · Společnl pro roz.voj aglomeracr• (Agglo~,•ratlons4Borderlands) / "Razem dia rozwoju 
aglomeracjr' (Agglomeratlons41!1orderlanda) 

Registrační ofi;lo proJekluINuineřiil]mraC:YJny ·--' 
pniJeJct(.f:.,:·· ... · : ·. = · .>·:.: ;/.~:: ~X:'·\·:.:::::~·:::·:)·.'' .. :/.:'. ::.„ .. CZ.11.4. 120/0.0Kl.0/18_026/0001080 

oa~mni0r~~ř~i~~:~~:~!ť'(~~-~!eiitiii~1J;~1~~f;~.s~~1.4+:' 
Skliteehé•čiatiini zahAJěnI fjzické'reellzaoe·pi"oJekluF"FákfycZnadata · 
rozpiicZQCi~·112ýczřlliJriiáiiu~.pt,liJe1<1u· >~.' · ::: -.:,:: ,,. ;: -)~ :· ::-:· . .::.' i.:.:;· ·. 
Pl'e<lp0klědárii\·.c1Stum',J!itčnčent~clc:é :reallzace projektu ·/ P~dywilija : ·:: 
!1813zariOrlcZéliili'fizýCZriéJ riiera2cJ!jil:'OJěkttl ·>:'. „_:„·._':: ·,,- ~ : >·;.:-".:'.::: .::·:.· .. : · 

15..05-2017 

01--02-2018 

31-01-2.020 

· · . . _:) :·~. :.;: ;: ;~rnvacl obdól>flóieretiiieinitoru.Aey · · 

, ~,s~~,,;~,bc ,X.Lli~ ;: ~~~;:It11JW~ 
1. 1S-05-2ó17 31::07-2018 llrvnl/llferwszy I 30-03-2018 I 28-11-2018 
2. 01-Q&.2018 31-01-2019 lll'Óbb~é I bletior I 02--0s:2ó19 I - 31-0é~2019 
3. 01-02-2019 31-07-2019 lllllběžná I blet!IO/ I 30-08-201S- I 28-11-2019 
4. 01-08-2019 31-01-2020 z.AvirečnA/koňcxwv I 01-03-2020 ,- 3~ 

Zprávy o udržitelnosti I Raporty o tl'Wllfoá61 

;~\;;~;=,;:::-:....~"'.<'~s;~, 
1. 31-05-2020 S'f--06-2021 30-08-2021 
2. 01-06-2021 01-0&-2022 01-07-2022 
3. 02-08-2022 ()2..00.2023 02-07-2023 
4. 03-08-2023 02-08-2024 02-07-2024 
5. 03-06-2024 03-08-2025 03-01-2020 

·· ·· :oiielci• , .Jm6no a přijriienr 11"11, 1 nazWiska'·;··.- ;,.: · : : Podpla 1 ·Póc:lpls, plec::z:ll!ka . • :.: . · · · 

~r.1eovsr_1.~0ri11~:I D-1/tůo 

Pr1 • - ""' •• • · . J!'Ji 

1z1J 2018-03--01 





Podr~cznik Beneficjenta Dofinansowania Programu lnterreg V- A RCz - RP, werzja 4 Zalc4c~nik nr Í,.,,,, 
~~o.~.~ 

Identifikace bankovního účtu přfjemce dotace1 I Identifikacja 
rachunku bankowego beneficjenta dofinansowania2 

Základní informace o projektu I Podstawowe informacje dotyczace projektu: 

Název projektu/ Tytul projektu: „Společně pro rozvoj aglomerací" 
(Agglomerations4Borderlands) I "Razem dia rozwoju aglomeracji" 
(Agglomerations4Borderlands) 

Registrační číslo projektu I Numer rejestracyjny projektu: 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16 026/0001080 

Název příjemce dotace I Nazwa beneficjenta dofmansowania: 
Sdružení Opolská aglomerace I Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

Údaje o maiiteli účtu I Dane dotyczace wlasciciela rachunku bankowego3: 

Název I Nazwa: Sdružení Opolská aglomerace I Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

Adresa I Adres: ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole, Polska. 

Bankovní spojeni I Dane dotyczace banku3: 

Název banky I Nazwa banku: Bank BPS S.A. 

Adresa I Adres banku: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa. 

" Cfslo účtu I Nu.111er rachurJcu: 

Kód banky I Kod banku 

Měna účtu/ rachunek w walucie4: EURO. 

1 V případě, že identifikaci bankovního účtu pro prostředky EFRR vyplňuje Hlavni příjemce dotace, je všude 
v této příloze relevantní pojem „Hlavni příjemce dotace" mlsto pojmu „příjemce dotace"./ Jeteli identyfilcacjfl 
rachu11ku do celów prze/cazania šrodlców z EFRR wypelnia Glówny Beneftcjent doftnansowania, w zalqczniku 
tym obowiqzuje po}'lcie „Glównego Beneficjenta doftnansowania" w miejsce „beneficjenta doftnansowania". 
2 Tento formulář je nutné vyplnit několikrát, pokud je v pl'fpadě českých partner6 rozdilný účet pro platby 
z EFRR a pro platby ze SR I Formularz ten nal&"J' wypelnié kil/ca razy, w przypadkujeili u partnerów czeskich 
jest imlJI rachunek dia platnošci z EFRR oraz platnošci z budžetu panstwa. 
3 V případě, kdy je českým příjemcem dotace/hlavnim pf[jemcem dotace příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, musí být pro účely dotace uveden účet zřizovatele pfispěvkové organizace a zfizovatelje 
uveden i v údajích o majiteli účtu. I W przypadku kiedy czeskim beneftcjentem dotacji I glównym beneficjentem 
dotacji jest instytucja budtetowa samorzqdu terytorialnego musi byé dia celów dotacji przedstawiony rachunelc 
orga11u zalotycielskiego instytucji budietowej i organ zalotycielski ws/cazany w da11ych posiadacza rachunku. 
4 V připadě standardniho projektu m6že být účet veden pouze v EUR, v pl'ipadě projektil technické pomoci mflže 
být účet veden v měně CZKIPLN nebo EUR, v pl'ipadě českých partner6 žádajících o prostředky státního 
rozpočtu je měna účtu volitelná) W przypadku projektów standardowych rachunek može hyé prowadzony w 
EUR, 111 przypadkuprojektów pomocy technicznej rach1mki mogq byé prowadzone w walucie CZK I PLN lub 



Pocfr~cznik Beneficjenta Oofinansowania Programu lnterreg V- A RCz - RP, werzja 4 Zcffélcznik nr 3 

SWIFT: 

IBAN: 

Datum I Data: 02.03.2018 

EUR, w przypadk11 czeskich partnerów wnioskujqcych o šrodki z b11dzetu palistwa walllta rachunkujest 
dowolna. 



Příloha č. 6 Smlouvy: finanční plán I Zalctcznik nr 6 Umowy: pian finansowy 

Registrační číslo projektu I Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001080 

Název projektu I Tytul projektu: 
'Společně pro rozvoj aglomerací" (Agglomerations4Borderlands} 
"Razem dia rozwoju aglomeracji" (Agglomerations4Borderlands} 

Pořadí I Kolejnoáé Plánované datum předloženi J 
Termlin zJ,oženia 

1 28.11.2018 
2 31.05.2019 
3 28.11.2019 
4 30.05.2020 

Plán /'Pian 

31 021,38 euro 
31 021,38 euro 
31 021,38 euro 
31 021,37 euro 

Závěrečná platba I Platnosé 
k.1oncowa 

Ne I Nie 
Ne I Nie 
Ne I Nie 

Ano I Tak 





Příručka pro příjemce dotace Programu lnterreg V-A "R-Polsko, verze 5 Příloha č. 7 Smlouvy: Tabulka odvodů 

Tabulka odvodů 

Výše finanční opravy 

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla posk:ftovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla 
vyskytlo. 

Při stanoveni výše finančni opravy se přihlédne k ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013 v platném zněn!, kterým se stanoví a schvalují 
pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek. 
Sazby níže uvedené se použiji v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku. 

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené 
nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadáni zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, 
je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné. 

Je-li porušeni pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava. 

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízeni vice porušeni pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy 
(5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušeni1. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějšlch případech, kdy porušení zvýhodňuje 
určité účastníky I zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán. 

I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVj4Ní ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD 
PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK2 

Následující sazby finančních oprav jsou aplikovány pro všechna výběrová řízení vyhlášená od 1. 5. 2017, pokud z právního aktu, na základě kterého jsou 
poskytovány prostředky z EFRR nebo státního rozpočtu ČR, nevyplývá něco jiného. 

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky 
č. Typ .Q_orušeni Popis_eorušen_í Sazba finanční opravy 

1 Za jednotlivý přlpad podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb„ se považuje jednotlivé výběrové rízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách. 
2 Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 (MMR - NOK) 
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1. Neuveřejněni nebo neodeslání Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo 100 %, nebo 
oznámeni výběrového řízení odesláno oznámení o zahájení výběrového řízení dle odst. min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra 

7.2.1 MP. uveřejnění 

2. Umělé rozdělení předmětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke sníženi 100 %, nebo 
předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4. MP min. 25 %, s ohledem na závažnost porušení 
a jeho zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoven 
pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1 
MP. 

3. Nedodrženi minimální délky lhůty pro Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší 
podání nabídek v odst. 7 .3.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání alespoň o 50 % její délky stanovené MP, 

zakázek pro programové období 2014-2020 (dále .MPu). min. 1 O %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 
2-5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro 
podáni nabídek 

4. Nedostatečná doba k opatření Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé 
zadávacích podmínek je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 

otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži (porušení 50 % lhůty pro doručení nabídek. 
odst. 7.2 a 7.3. MP). min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé 

musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 
60 % lhůty pro doručení nabídek 
min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 
80 % lhůty pro doručení nabídek 

5. Neuveřejnění informací o Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto min. 1 O %, nebo 
prodloužení lhůty pro podání nabídek prodlouženi nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým min. 5 % s ohledem na závažnost porušení 

bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3. MP). 

6. Neuvedení hodnotících kritérií Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace min. 25 %. nebo 
v zadávacích podmínkách nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst. min. 1 O %, nebo 5 %, pokud byla hodnotící 

7.2.1 písm. f) MP). kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, 
ale nedostatečně podrobně popsána 

7. Diskriminační kvalifikační požadavky Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků min. 25 %. nebo 
v rozporu s odst. 7.2.2 MP. min. 1 O %, nebo 5 % s ohledem na 
Například: závažnost porušení 
- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo 
regionu; 
- Povinnost účastníků mit zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu; 
- Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané veřejné zakázky. 
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8. Hodnotící kritéria stanovená 
v rozporu se zásadami odst. 6.1.1 

9. Diskriminační vymezení predmětu 
zakázky 

10. Nedostatečné vymezení předmětu 
zakázky 

Posouzení a hodnocení nabídek 

12. 

13. 

14. 

15. 

':n . a -'-' lil '.J.+.I 

Změna kvalifikačních požadavků po 
otevrení obálek s nabídkami 

Hodnocení nabídek podle jiných 
kritérií hodnocení, než byla 
uvedena v zadávacích podmínkách 

Netransparentní posouzení a/nebo 
hodnocení nabídek 

Podstatná změna zadávacích 
podmínek 

Zvýhodnění některého dodavatele 
nebo některých dodavatelů 

Stanovení hodnoticích kritérií, která nevyjadrují vztah užitné 
hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MP). 

Predmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen príliš 
konkrétně t:ak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp . někteří dodavatelé jsou takto vymezeným 
předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 
MP). 
Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen 
nedostatečně tak, že zadávací podmlnky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst. 
7.2.1 písm. e) MP). 

Kvalifikační požadavky byly změněny ve fází posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými 
dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kterr by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace 
dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali) 

orušení odst. 6.1.1 ve sooienr s odst. 7.2.2 tohoto MP. 
Pri hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení 
(prípadně jejích váhy), než byla uvedena v zadávacích 
podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky porušení odst. 6.1. 1 ve spojení s odst. 8,3 9 tohoto 
MP. 
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo 
neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MP. 

Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní 
zadávací podmínky v rozporu s odst 7.4.3 MP. 

V průběhu lhC1ty pro podání nabídek nebo při jednání 
s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty 
jiným. Případně je některý dodavatel nebo některí dodavatelé 
jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv I 
mohou mrt vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 
6.1.1 ve sooiení s odst. 7.4 tohoto MP). 

Příloha č. 7 Smlouvy: Tabulka odvodů 

min. 25 %, nebo 
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení 

min. 25 %, nebo 
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení 

min. 10 %, nebo 
rnin. 5 % s ohledem na závažnost porušení 

min. 25 %, nebo 
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení 

min. 25 %, nebo 
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušeni 

min. 25 %, nebo 
min. 1 O %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost oorušení 
min. 25 %, nebo 
min. 1 O %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost oorušení 
min. 25 %, nebo 
min. 1 O %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21 . 

22. 

Změna nabídky během hodnocení 

Odmítnuti mimořádně nízkých 
nabídek 

Střet zájmů 

Podstatná změna smlouvy na 
plněni zakázky 

Snížení rozsahu smlouvy na plnění 
zakázky 

Zadání dodatečných stavebních 
prací I služeb I dodávek bez 
důvodu dle MP 
Zadání dodatečných stavebních 
prací nebo služeb ve vyšším 
rozsahu než 50 % původní zakázk 

Jiné porušení 
23. Jiné porušeni výše neuvedené 

Zadavatel umožní účastníkovi I zájemci, aby upravil svou 
nabídku během hodnoceni nabídek (porušení odst. 6.1. tohoto 
MP). 
Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o 
upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za 
důležité (porušení odst. 8.3.7. tohoto MP). 
Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5. MP. 

Podstatná změna závazku ze smlouvy ne plnění zakázky 
(definovaná v odst. 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr 
neivhodněiší nabídkv. 
Sníženi rozsahu smlouvy provedením podstatné změny 
smlouvy (definované v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv 
na vvběr neivhodněiší nabldkv. 
Původnf zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné 
zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2.1 MP. 

Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné 
stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 
50 % Důvodní zakázkv, tedy v rozporu s odst. 9.2.1 MP. 

Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít 
vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 

Příloha č. 7 Smlouvy: Tabulka odvodů 

min. 25 %, nebo 
min. 1 O %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušeni 
min. 25 %, nebo 
min. 1 O % nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušeni 

100 % 

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
vyplývajících z podstatné změny smlouvy a 
mrn. 25 % ze smluvnl cenv Důvodní zakázk 
min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení 

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
min. 25 % v případě , kdy dodatečné zakázky 
nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky 
100 % z částky přesahující 50 % ceny 
původní zakázky 

min. 25 %, nebo 
min. 1 % s ohledem na závažnost porušení 



li. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527 ZE DNE 19. 
12. 2013 V PLATNÉM ZNĚNÍ, KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVALUJÍ POKYNY KE STANOVEN( FINANČNÍCH OPRAV-VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V 
REŽIMU ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK 

I. 35 a 58 směrnice 
2004/18/ES, 

Cl. 42 směrnice 2004/17/ES, 
Oddíl 2.1 intmpretačního 
sdělení Komise 
č 2006/C17~l/02 

Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
(např zveřejnění v Uřednlm věstníku). 25 %, pokud zveřejnění 

oznámeni o zakázce vyžaduji 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské 
unie, ale bylo zveřejněno 
takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že podnik 
nacházející se na území 
jiného členského státu měl 
přístup k přlslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získáni 
této zakázky. V praxi to 
znamená, že buď bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu). 
nebo byly dodrženy základní 
normy pro zveřejl"lování 
oznámení o zakázkách. Další 
podrobností o těchto normách 
obsahuje oddíl 2.1 
interoretačního sdělení 



Komise č. 
2006/C179/02 

2. Umělé rozdělení zakázek na stavební Cl. 9 odst. 3 směrnice Předmět stavebních prací nebo navrhovaný 100% 
práce I služby I dodávky 2004/18/ES. nákup určitého množství dodávek nebo 

služeb je dále rozdělen, následkem čehož 25 %, pokud zveřejnění 
Cl. 17 odst. 2 směrnice se dostane mimo oblast působnosti oznámení o zakázce vyžadují 
2004/17/ES směrnic, takže celý soubor dotčených směrnice a oznámení o 

stavebních prací, služeb nebo dodávek není zakázce nebylo zveřejněno 
zveřejněn v Úředním věstníku EU. v Úředním věstníku Evropské 

unie, ale bylo zveřejněno 
takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že podnik 
nacházející se na území 
jiného členského státu měl 
přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky. V praxi to 
znamená, že buď bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 



právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), 
nebo byly dodrženy základní 
normy pro zveřejňování 
oznámení o zakázkách. Další 
podrobnosti o těchto normách 
obsahuje oddíl 2.1 
interpretačního sdělení 
Komise č. 
2006/C179/02 

3. Nedodržení lhůt pro doručení Clánek 38 směrnice Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručeni 25 %, pokud zkrácení lhůt 
nabídek, nebo lhůt pro doručení 2004/17/ES, Článek 45 žádostí o účast) byly kratší než lhůty :? 50 % 
žádostí o účast směrnice 2004/17 /ES stanovené ve směrnicích . 

1 O %, pokud krácení lhůt 
:? 30 % 

5 % v případě jakéhokoli 
jiného krácení lhůt (tuto 
sazbu opravy lze snížit na 2 
%až 5 %, pokud povaha a 
závažnost nedostatku 
neodůvodňuje 5% sazbu 
opravv) 

4. Nedostatečná doba k tomu, aby si Cl 39 odst. 1 směrnice Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči 25 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo zájemci 2004/18/ES, nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, potenciální uchazeči nebo 
opatřili zadávací dokumentaci je příliš krátká, a vytváři tak neodůvodněnou zájemci musí opatřit zadávaci 

ČL 46 odst. 1 směrnice překážku pro otevření veřejné zakázky dokumentaci kratší než 50 % 
2004/17/ES hospodářské soutěži lhůt pro doručení nabídek 

(v souladu s příslušnými 
předpisy) 



Opravy se uplatl"luJi na individuálním 1 O %, je-li doba, do kdy s1 
základě. Při určováni výše opravy se potenciální uchazeči nebo 
zohlední případné polehčující faktory zájemci musí opatiít zadávací 
vztahující se k specifičnosti a složitosti dokumentaci kratší než 60 % 
zakázky, zejména možná administrativní lhůt pro doručení nabídek 
zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací (v souladu s příslušnými 
dokumentace. předpisy) . 

5 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatiít zadávací 
dokumentaci kratší než 80 % 
lhůt pro doručeni nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy). 

5. Nezveřejněni prodloužených lhůt pro Cl. 2 a čl. 38 odst. 7 směrnice Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 10% 
doručení nabídek, nebo 2004/18/ES, žádosti o účast) byly prodlouženy bez 
prodloužených lhůt pro doručeni zveřejnění v souladu s příslušnými právními Oprava může být snížena na 
žádostí o účast Cl 1 O a čl. 45 odst. 9 směrnice předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku 5 % podle závaznosti dané 

2004/17/ES EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují nesrovnalosti. 
směrnice). 

6. Případy, které neodůvodl"lují použití Cl. 30 odst. 1 směrnice Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve 25% 
vyjednávacího řfzenr s předchozím 2004/18/ES vyjednávacím rrzenr po zveřejnění 
zveřejněním oznámeni o zakázce oznámení o zakázce, ale takový postup Oprava může být snížena na 

není podle příslušných ustanovení 1 O %, nebo 5 % podle 
odůvodněný . závažnosti dané 

nesrovnalosti. 

7. Zvláště u zadáváni zakázek v oblasti Směrnice 2009/81/ES Zadavatel zadává veřejnou zakázku 100 % 
obrany a bezpečnosti, na něž se v oblasti obrany a bezpečnosti 
vztahuje směrnice 2009/81/ES, prostředmctvim soutěžního dialogu nebo Oprava může být snížena na 
nedostatečně zdůvodněné vyjednávacího řízení bez zveřejnění 25 %, 1 O %, nebo 5 % podle 
nezveřejnění oznámení o zakázce oznámení o zakázce, ovšem okolnosti závažnosti dané 

použiti takového řízení neodůvodl"lujf. nesrovnalosti 



8. Neuvedeni kritérii pro výběr Clánky 36, 44, 45 až 50 a 53 Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro 25% 
v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií směrnice 2004/18/ES a jej i výběr a/nebo pokud ani oznámeni o 
pro zadáni zakázky (a jejich váhu) přílohy VII A (oznámeni o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují Oprava může být snížena na 
v oznámení o zakázce nebo veřejné zakázce: body 17 a 23) dostatečně podrobně kritéria pro zadáni 10 %, nebo 5 %, jestliže byla 
v zadávací dokumentaci a VII B (oznámení o koncesi na zakázky a jejich váhu. kritéria pro výběr nebo kritéria 

stavební práce: bod 5). pro zadání zakázky uvedena 
v oznámení o zakázce (nebo 

Články 42, 54 a 55 a príloha v zadávacích podmínkách, 
XIII směrnice 2004/17/ES pokud jde o kritéria pro 

zadáni zakázky), avšak nikoli 
dostatečně podrobně. 

9. Protiprávní a/nebo diskriminačnl Cl. 45 až 50 a 53 směrnice Případy, kdy byly hospodářské subjekty 25% 
kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro 2004/18/ES odrazeny od podáni nabldky v důsledku 
zadání zakázky stanovená nezákonných kritérii pro výběr a/nebo Oprava může být snížena na 
v oznámení o zakázce nebo Čl. 54 a 55 směrnice kritérií pro zadání zakázky stanovených 10 %, nebo 5 % podle 
v zadávací dokumentaci 2004/17/ES v oznámení o zakázce nebo v zadávací závažnosti dané 

dokumentaci. Například: povinnost již mít nesrovnalosti. 
provozovnu nebo zástupce v zemi nebo 
regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů 
v dané zemi nebo regionu. 

10. Kritéria pro výběr se nevztahuji Cl. 44 odst. 2 směrnice Pokud lze doložit, že minimální úrovně 25% 
k předmětu zakázky a nejsou mu 2004/18/ES způsobilosti pro konkrétní zakázku se 
úměrná 

ČL 54 odst. 2 směrnice 
nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu Oprava může být snížena na 
úměrná, a nenl tedy pro zájemce zajištěn 1 O %, nebo 5 % podle 

2004/17/ES rovný přistup, nebo to má za následek závažnosti dané 
vytvářeni neodůvodněných překážek pro nesrovnalosti. 
otevřeni veřejné zakázky hospodářské 
soutěži. 

11. Diskriminační technické specifikace Cl 23 odst. 2 směrnice Stanovení technických norem, které jsou 25% 
2004/18/ES přfliš specifické, a nenl tedy pro zájemce 

Čl. 34 odst. 2 směrnice 
zajištěn rovný přístup, nebo to má za Oprava může být snížena na 
následek vytvářeni neodůvodněných 10%, nebo 5% podle 

2004/17/ES překážek pro otevřeni veřejné zakázky závažnosti dané 
hospodářské soutěži. nesrovnalosti. 



12. Nedostatečná definice předmětu Clánek 2 směrnice 2004/18/ES Popis v oznámení o zakázce nebo 10 % 
zakázky v zadávacích podmínkách nestačí 

Clánek 1 O směrnice potenciálním uchazečům I zájemcům Oprava může být snížena na 
2004/17/ES k určení předmětu zakázky. 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti. 
Věci C-340/02 (Komise 
v. Francie) a C-299/08 V případě, že provedené 
(Komise v. Francie) práce nebyly zveřejněny, se 

na odpovídající částku uplatní 
oprava ve vÝŠí 100 % 

Hodnocení nabídek 

13. Změna kritérii pro výběr po otevření Cl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice Kritéria pro výběr byla upravena během 25% 
nabídek, jež vede k nesprávnému 2004/18/ES fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, 
přijetí uchazečů . kteří by podle kritérii pro výběr, jež byla Oprava může být snížena na 

Cl. 1 O a čl 54 odst. 2 směrnice zveřejněna, přijati nebyli 1 O %, nebo 5 % podle 
2004/17/ES závažnosti dané 

nesrovnalosti. 
14. Změna kritérií pro výběr po otevření CL 2 a čl. 44 odst 1 směrnice Kritéria pro výběr byla upravena během 25% 

nabídek, jež vede k nesprávnému 2004/18/ES fáze výběru, což vedlo k odmítnutí 
odmítnuti uchazečů _ uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, Oprava může být snížena na 

Cl 1 O a čl. 54 odst. 2 směrnice Jež byla zveřejněna, byli přijati. 1 O %, nebo 5 % podle 
2004/17/ES závažnosti dané 

nesrovnalosti. 
15. Hodnocení uchazečů I zájemců podle Cl . 53 směrnice 2004/18/ES V průběhu hodnoceni uchazečů I zájemců 25% 

nezákonných kritérii pro výběr nebo byla kritéria pro výběr použita jako kritéria 
zadání zakázky Cl. 55 směrnice 2004/17/ES pro zadání zakázky. nebo se nepostupovalo Oprava může být snížena na 

podle kritérií pro zadání zakázky (nebo 10 %, nebo 5 % podle 
příslušných dílčích kritérii nebo vah) závažnosti dané 
uvedených v oznámení o zakázce nebo nesrovnalosti. 
zadávacích podmínkách, což vedlo k použití 
nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání 
zakázky. 



16. Nedostatek transparentnosti nebo Cl. 2 a 43 směrnice Auditní stopa týkající se zejména bodového 25% 
rovného zacházení při hodnoceni 2004/18/ES hodnoceni uděleného každé nabídce je 

nejasná I neodůvodněná I nedostatečně Oprava může být snížena na 
Cl. 10 směrnice 2004/17/ES transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo 1 O %, nebo 5 % podle 

hodnotící zpráva neexistuje nebo závažnosti dané 
neobsahuje všechny prvky požadované nesrovnalosti. 
příslušnými předpisy. 

17. Změna nabídky během hodnocení CL 2 směrnice 2004/18/ES Zadavatel umožni uchazeči I zájemci, aby 25% 
upravil svou nabídku během hodnoceni 

Cl. 1 O směrnice 2004/17 /ES nabídek. Oprava může být snížena na 
1 O %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti. 

18. Jednání během řízeni o uděleni Cl. 2 směrnice 2004/18/ES V rámci otevřeného nebo zúženého řízeni 25% 
zakázky zadavatel během fáze hodnoceni jedná 

Cl. 10 směrnice 2004/17/ES s účastníky nabídkového řízeni, což vede Oprava může být snížena na 
k významné změně původních podmínek 1 O %, nebo 5 % podle 
uvedených v oznámení o zakázce nebo závažnosti dané 
zadávacích podmínkách. nesrovnalosti. 

19. Vyjednávací řízeni s predchozfm Cl. 30 směrnice 2004/18/ES V rámci vyjednávacího řízení s předchozím 25% 
zveřejněním oznámeni o zakázce se zveřejněním oznámeni o zakázce se 
zásadními změnami podmínek původní podmínky zakázky podstatně mění, Oprava může být snížena na 
uvedených v oznámení o zakázce což odůvodňuje zveřejněni nového 1 O %, nebo 5 % podle 
nebo zadávacích podminkách nabídkového řízení závažnosti dané 

nesrovnalosti. 

20. Odmítnutí mimořádně nízkých Cl. 55 směrnice 2004/18/ES Nabídky se zdají být mimořádně nlzké 25% 
nabídek v poměru k výrobkům, stavebním pracím 

Cl. 57 směrnice 2004/17/ES nebo službám, zadavatel však tyto nabídky 
odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesněni základních prvků nabídky, které 
považuje za důležité 

21 . Střet zájmů Cl. 2 směrnice 2004/18/ES Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, 100 % 

Cl. 1 O směrnice 2004/17 /ES 
že došlo ke stretu zájmů, a to buď u 
příjemce příspěvku poskytovaného Unií, 
nebo u zadavatele. 

Realizace zakázky 



22. Podstatná změna prvků zakázky Cl. 2 směrnice 2004/18/ES Základní prvky zadání zakázky mimo jiné 25 % výše zakázky plus výše 
uvedených v oznámení o zakázce zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro dodatečné částky zakázky 
nebo zadávacích podmínkách Cl. 10 směrnice 2004/17/ES dokončení, platební podmfnky a použité vyplývající z podstatných 

materiály Pokud jde o to, co představuje změn prvků zakázky. 
Judikatura: Věc C-496/99 P, základní prvek, je vždy nezbytné provést 
CAS Succhi di frutta SpA, Sb. analýzu na základě posouzeni jednotlivých 
Rozh. 2004, s. 1-3801, body přfpadů. 
116 a 118, Věc C-340/02, 
Komise v. Francie, Sb. Rozh. 
2004, s. 1-9845, Věc C-91/08 
Wall AG Sb. Rozh. 2010, 
s. 1-2815 

23. Omezení rozsahu zakázky Cl. 2 směrnice 2004/18/ES Zakázka byla zadána v souladu se Hodnota omezení rozsahu 

Čl. 1 O směrnice 2004/17/ES 
směrnicemi, ale následovalo omezení jejího plus 25 % celkové hodnoty 
rozsahu. konečného rozsahu (pouze je-

li uvedené omezení rozsahu 
zakázky výZnamné). 

24 . Zadáváni zakázek na dodatečné Cl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 Hlavní zakázka byla zadána v souladu 100 % hodnoty doplňkových 
stavební práce I služby I dodávky a) směrnice 2004/18/ES s příslušnými předpisy, ale následovalo zakázek 
(pokud takové zdání představuje zadání jedné nebo více zakázek na 
významnou změnu původních dodatečné stavební práce I služby I Pokud celková hodnota 
podmfnek zakázky) bez hospodářské dodávky (ať už formalizované písemnou dodatečných stavebních 
soutěže, aniž je splněna jedna formou, či nikolr) v rozporu s ustanoveními prací I služeb I dodávek (ať už 
z následujlcích podmínek - krajní uvedených směrnic, jmenovitě s formalizovaná písemnou 
naléhavost způsobená ustanoveními týkajícími se vyjednávacího formou, či nikoli) zadaná 
nepředvídatelnými událostmi, řízeni bez uveřejněni z důvodů krajní v rozporu s ustanoveními 
nepředvídaná okolnost pro dodatečné naléhavosti způsobené nepředvfdatelnými směrnic nepřesahuje prahové 
stavební práce, služby, dodávky. událostmi nebo zadání dodatečných hodnoty stanovené v těchto 

dodávek, stavebnlch pracf nebo služeb směrnicfch a 50 % hodnoty 
původní zakázky, může být 
oprava snfžena na 25 % 

25 Dodatečné práce nebo služby Cl. 31 odst. 4 písm. a) poslední Hlavní zakázka byla zadána v souladu 100 % částky přesahujfci 
ptekračujicf limit stanovený pododstavec směrnice s ustanoveními směrnic, ale následovalo 50 % hodnoty původní 
v příslušných ustanoveních 2004/18/ES zadáni jedné nebo vice doplr"1kových zakázky 

zakázek, které překračuji hodnotu původní 
zakázky o vice než 50 %. 



Ill. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY 

úplně chybí I 
Splnění povinnosti příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinnosti stanovených ŘO 

I je nekompletní I na výstupech projektu (publikace, mapy, ... ) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu 

' je nepředpisové* 

-
Splnění povinnosti příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Naťízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 

I úplně chybí 

na nosičích publicity (plakáty, pozvánky, ... ) I je nekompletní I 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu I je nepředpisové 

* 

Splnění povinnosti příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII I úplně chybí 

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech I je nekompletní I 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu 

' je nepředpisové* I 

napomenutí I 

napomenutí I 

napomenutí I 

napomenutí I 

napomenutí I 

napomenutí I 

napomenutí I 

napomenutí I 

napomenutí I 

5 

3 

1 

50 

25 

15 

100 

50 

25 

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu 

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity 

sankce v % výdaje na 
pořízeni propagačního 

předmětu 

* Provedení neodpovídá Kap. li Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení 
standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze li Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK 
č. 821/2014 

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce). 




