Smlouva o poskytnutí dotace
č.j. [doplnit]

1. Jihomoravský kraj
zastoupený:

JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

sídlo:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

DIČ:

CZ70888337, plátce DPH

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

č.ú.:

35-2271510247/0100

(dále jen „poskytovatel“)
a
2. [Název právnické osoby příjemce]
zastoupený:

[doplnit]

sídlo:

[doplnit]

IČ:

[doplnit]

DIČ:

[doplnit]

bankovní spojení:

[doplnit]

č.ú.:

[doplnit]

(dále jen „příjemce“)
v rámci programu South Moravian Programme for Distinguished Researchers 3 (dále jen
„SoMoPro 3“),
berouce na vědomí, že na poskytnutí dotace příjemci není právní nárok a její poskytnutí
není vyváženo přímou protihodnotou poskytnutou poskytovateli ze strany příjemce,
majíce na vědomí, že vzhledem k charakteru poskytované dotace je její poskytování
upraveno jak právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky, tak
i pravidly nemajícími povahu právních předpisů vydávaných orgány veřejné moci
a poskytovatelem, které se na základě této smlouvy stávají pro smluvní strany závazné,
uzavírají podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a na základě usnesení Zastupitelstva Jihomoravského
kraje č. [doplnit] níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace
(dále jen „smlouva“):

I.
Předmět a účel smlouvy
1.1

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne
příjemci účelovou neinvestiční dotaci stanovenou v čl. II této smlouvy (dále jen
„dotace“) na projekt realizovaný v rámci programu SoMoPro 3, který je podrobně
popsán v příloze A této smlouvy a který je blíže identifikován následujícími údaji
(dále jen „projekt“):
Název projektu: [doplnit]
Registrační číslo projektu: [doplnit]
Popis projektu:
a)
b)
c)
d)

Hlavní cíl projektu: [doplnit]
[Stručný popis projektu]
Místo realizace projektu: [doplnit]
Jméno hostujícího vědce (dále jen „hostující vědec“): [doplnit]

1.2

Dotace je na projekt poskytována z programu SoMoPro 3, který je spolufinancován
Evropskou komisí z Programu Horizont 2020, akce Marie Skłodowska-Curie na
základě grantové dohody REA č. 665860.

1.3

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci na realizaci
projektu podle článku II této smlouvy. Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a při
realizaci projektu dodržovat podmínky poskytnutí dotace a realizace projektu
stanovené touto smlouvou, jakož i relevantními právními předpisy České republiky a
Evropské unie. Příjemce bere na vědomí, že dotace je poskytnuta za předpokladu
plnění uvedených podmínek a jejich nedodržení ze strany příjemce může mít
následky stanovené touto smlouvou, zejména v jejím čl. VIII a čl. X, a relevantními
právními předpisy.

1.4

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je ve věcech administrace programu
SoMoPro 3 zastoupen třetí osobou působící jako administrátor programu (dále jen
„administrátor“). Ke dni podpisu této smlouvy je administrátorem Jihomoravské
centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem
Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČ 75064707. Příjemce bere na vědomí, že
administrátor je na základě shora uvedeného zmocnění oprávněn činit jménem
poskytovatele všechny úkony týkající se plnění této smlouvy s výjimkou
následujících činností:
(a) uzavření této smlouvy a podepisování dodatků k této smlouvě včetně dodatků,
na jejichž základě budou realizovány podstatné změny projektu dle čl. 6.2 této
smlouvy; administrátor je však oprávněn jménem poskytovatele jednat o
obsahu takových dodatků;
(b) schvalování finanční stránky (zahrnující zejména žádost o platbu a vyúčtování
příjmů a výdajů projektu) průběžných zpráv a závěrečné zprávy, jejichž
náležitosti jsou stanoveny v čl. 9 Příručky pro příjemce, která tvoří přílohu B
této smlouvy (dále jen „průběžné zprávy“, „závěrečná zpráva“ a „příručka pro
příjemce“);
(c) platby dotace příjemci a přijetí vrácené dotace od příjemce;
(d) veřejnosprávní kontrola vykonávaná v souvislosti s poskytnutím dotace dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o finanční kontrole“) a dle právních předpisů upravujících
veřejnosprávní kontrolu v době platnosti a účinnosti této smlouvy;
(e) další činnosti, jejichž provádění si poskytovatel vyhradí. O druhu těchto činností
bude poskytovatel příjemce neprodleně písemně informovat.
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1.5

Pro vyloučení pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že příjemce bude ve
všech věcech týkající se plnění této smlouvy a administrace projektu s výjimkou
činností vyloučených z působnosti administrátora dle čl. 1.4 odst. (a) až (e) této
smlouvy
s poskytovatelem
komunikovat
prostřednictvím administrátora.
Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 6 příručky pro příjemce.
II.
Dotace

2.1

Dotace bude příjemci poskytnuta pouze za účelem realizace projektu. Dotaci lze
použít pouze na úhradu způsobilých výdajů projektu, jak jsou specifikovány v čl.
8.10 příručky pro příjemce (dále jen „způsobilé výdaje“).

2.2

Příjemce se zavazuje zajistit financování veškerých ostatních výdajů projektu, které
není možné v souladu s podmínkami programu SoMoPro 3 definovanými v této
smlouvě a relevantních právních předpisech České republiky a Evropské unie hradit
z finančních prostředků poskytnuté dotace.

2.3

Maximální výše dotace, která nesmí být překročena, činí [doplnit] EUR (slovy:
[doplnit] euro). Pokud skutečné výdaje na projekt po odečtení příjmů projektu,
jak jsou definovány v čl. 2.1 příručky pro příjemce (dále jen „příjmy projektu“),
překročí maximální výši dotace uvedenou v předchozí větě, uhradí příjemce částku
tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud způsobilé výdaje vykázané příjemcem
po odečtení příjmů projektu nedosáhnou částky maximální výše dotace dle první
věty tohoto čl. 2.3 smlouvy, bude příjemci poskytnuta dotace pouze do výše
vykázaných způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektu.

2.4

Dotace bude příjemci poskytnuta a vyplacena v Korunách českých. Pro přepočet
výše zálohové platby dotace z EUR na Kč se použije kurz v pevné výši 27,00 Kč.
V závěrečném vyúčtování bude pro přepočet celkových uznatelných nákladů
projektu použit směnný kurz ECB odpovídající průměru denních směnných kurzů za
dané vykazované období (specifikace v příručce pro příjemce čl. 4.9). Vzhledem
k tomu, že dotace bude příjemci poskytnuta v korunách českých, bude se z výše
plateb dotace přepočtených na Kč dle předchozí věty vycházet rovněž v případě, že
příjemci vznikne povinnost vrátit dotaci nebo její část nebo povinnost uhradit odvod
za porušení rozpočtové kázně.

2.5

Maximální výše dotace byla určena následujícím způsobem (podrobnosti stanoví
finanční plán projektu uvedený v příloze A této smlouvy):
počet
měsíců
1.

Příspěvek na osobní náklady (Living
Allowance, LA)

2.

Příspěvek na náklady spojené s
vědeckou aktivitou (Research,
Training and Networking, RTN)

3.

Příspěvek na ostatní přímé náklady
(Optional Contribution, OC)

4.

Příspěvek na režijní náklady
(overheads)

Maximální výše dotace

jednotková
částka

částka
celkem v
EUR

3 750€
500€

1 000€
500€
5 750€
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2.6

Přesuny finančních prostředků poskytnuté dotace mezi položkami č. 1, 2, 3 a 4
uvedenými v tabulce v čl. 2.5 této smlouvy nejsou přípustné.

2.7

Příjemce je povinen evidovat a v každé průběžné zprávě a v závěrečné zprávě
vykázat příjmy projektu. Maximální výše dotace nesmí překročit částku rovnající se
výši způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektu. Poskytovatel si vyhrazuje
právo výpočet příjmů projektu odsouhlasit a případně upravit v souladu s pravidly
stanovenými touto smlouvou a právními předpisy ČR a EU.

2.8

Dojde-li k přerušení nebo zastavení financování programu SoMoPro 3 z rozpočtu EU
nebo poskytovatele, bude poskytovatel o této skutečnosti neprodleně informovat
příjemce. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu. Tím
není dotčeno právo poskytovatele dle čl. 9.3 této smlouvy jednostranně ukončit
financování projektu v případě, že dojde k přerušení nebo zastavení financování
programu SoMoPro 3 z rozpočtu EU.

2.9

Pokud bude příjemce podle této smlouvy povinen vrátit dotaci, její část nebo
jakékoli jiné finanční prostředky poskytovateli, považují se takové finanční
prostředky za vrácené dnem jejich připsání na účet poskytovatele, ze kterého byly
příslušné finanční prostředky poskytnuty příjemci.
III.
Harmonogram realizace projektu

3.1

Příjemce se zavazuje zabezpečit zahájení realizace projektu nejdříve pět
kalendářních dnů od rozhodnutí Koordinačního výboru programu SoMoPro 3
(Steering Committee) o zařazení projektu na seznam projektů doporučených
k financování a nejpozději do 6 měsíců od podpisu této smlouvy. Za datum zahájení
realizace projektu se považuje datum účinnosti pracovní smlouvy mezi příjemcem a
hostujícím vědcem. Datum zahájení realizace projektu příjemce oznámí písemně
poskytovateli bezprostředně po podpisu pracovní smlouvy s hostujícím vědcem.

3.2

Příjemce je povinen neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy zahájit veškeré
správní a administrativní úkony (např. úkony nutné ke splnění podmínek vízové
povinnosti hostujícího vědce apod.), které zaručí dodržení lhůty pro zahájení
realizace projektu stanovené v čl. 3.1 této smlouvy.

3.3

Pokud příjemce zjistí, že nebude schopen z důvodu vyšší moci realizaci projektu
zahájit ve lhůtě stanovené v čl. 3.1 této smlouvy, je povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat administrátora. Administrátor v takovém případě může
povolit prodloužení lhůty pro zahájení realizace projektu dle čl. 3.1 této smlouvy
nejvýše o 3 měsíce, přičemž přihlédne k oprávněnosti důvodů vyšší moci vedoucích
k opožděnému zahájení projektu.

3.4

Za důvody vyšší moci se pro potřeby čl. 3.3 této smlouvy rozumí výhradně:
(a) závažné zdravotní důvody na straně hostujícího vědce, jeho manžela/manželky
nebo jeho dětí,
(b) úmrtí manžela/manželky nebo dítěte hostujícího vědce,
(c) přírodní katastrofa, která hostujícímu
přicestovat do místa realizace projektu,

vědci

prokazatelně

znemožňuje

(d) administrativní překážky spojené s vízovou procedurou, které hostujícímu vědci
prokazatelně znemožňují přicestovat do místa realizace projektu, nebo
(e) jiné překážky zapříčiněné třetí osobou,
za předpokladu, že uvedené skutečnosti nezpůsobil příjemce ani hostující vědec a
příjemce ani hostující vědec je nemohli předvídat před podpisem této smlouvy.
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3.5

Příjemce se zavazuje ukončit projekt do [doplnit] měsíců od data zahájení
realizace projektu, dřívější nebo pozdější ukončení projektu není přípustné, není-li
v této smlouvě stanoveno jinak. Příjemce je oprávněn požádat administrátora o
přerušení projektu z osobních, rodinných nebo profesních důvodu, které nebyly a
nemohly být předvídány v době podpisu této smlouvy. Administrátor neodmítne
povolit přerušení projektu v případě, že hostujícímu vědci vznikl nárok na
mateřskou nebo rodičovskou dovolenou podle českých pracovněprávních předpisů
nebo podle vnitřních předpisů příjemce, a to až na dobu trvání takové mateřské
nebo rodičovské dovolené. V ostatních případech závisí povolení přerušení projektu
na úvaze administrátora. V případě, že administrátor přerušení projektu po
předchozí konzultaci s poskytovatelem dotace povolí, nebude projekt po dobu
přerušení uskutečňován a datum ukončení projektu dle první věty tohoto čl. 3.5
smlouvy, jakož i všechny další termíny stanovené v harmonogramu realizace
projektu dle této smlouvy, které do doby přerušení dosud neuběhly, se posouvají o
dobu odpovídající délce povoleného přerušení projektu.

3.6

Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy, zejména ustanovení čl. 3.5 této
smlouvy o přerušení projektu, se příjemce zavazuje ukončit projekt nejpozději do
31. 5. 2020 (dále jen „nejpozdější datum ukončení“). Příjemce bere na vědomí, že
nejpozdější datum ukončení není možné překročit, a to ani tehdy, pokud by datum
ukončení projektu stanovené podle čl. 3.5 této smlouvy nastalo později než
v nejpozdějším datu ukončení.

3.7

Maximální výše dotace dle čl. 2.3 této smlouvy bude poměrně snížena ve všech
jejích částech uvedených v čl. 2.5 této smlouvy, pokud:
(a) realizace projektu nebude zahájena ve lhůtě uvedené v čl. 3.1 této smlouvy
(prodloužené případně dle čl. 3.3 této smlouvy); v takovém případě maximální
výše dotace dle čl. 2.3 této smlouvy a všechny její části uvedené v čl. 2.5 této
smlouvy budou sníženy o poměrnou část vypočtenou dle následujícího vzorce
(vypočtená částka bude zaokrouhlena na celá eura nahoru):
T’
X = -------T
X

………

poměrná část, o kterou budou maximální výše dotace dle čl. 2.3
této smlouvy a všechny její části uvedené v čl. 2.5 této smlouvy
sníženy

T

………

délka trvání projektu
v kalendářních dnech

T’

………

počet kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro zahájení realizace
projektu dle čl. 3.1 této smlouvy (prodloužené případně dle čl. 3.3
této smlouvy) do skutečného dne zahájení realizace projektu

dle

první

věty

čl.

3.5

této

smlouvy

(b) datum ukončení projektu stanovené podle čl. 3.5 této smlouvy nastane později
než v nejpozdější datum ukončení; v takovém případě maximální výše dotace
dle čl. 2.3 této smlouvy a všechny její části uvedené v čl. 2.5 této smlouvy
budou sníženy o poměrnou část vypočtenou dle následujícího vzorce (vypočtená
částka bude zaokrouhlena na celá eura nahoru):
T’
X = -------T
X

………

poměrná část, o kterou budou maximální výše dotace dle čl. 2.3
této smlouvy a všechny její části uvedené v čl. 2.5 této smlouvy
sníženy
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3.8

T

………

délka trvání projektu dle první věty čl. 3.5 této smlouvy v
kalendářních dnech

T’

………

počet kalendářních dnů od nejpozdějšího data ukončení do data
ukončení projektu stanoveného podle čl. 3.5 této smlouvy

Příjemce je povinen předložit administrátorovi průběžné zprávy a závěrečnou
zprávu v následujících termínech:
Období, za něž je
zpráva předkládána

3.9

Termín předložení
zprávy

1. průběžná zpráva

0 až [doplnit] měsíců Do 30 kalendářních dnů
od data zahájení
od uplynutí období, za
realizace projektu
něž je průběžná zpráva
předkládána

2. průběžná zpráva

[doplnit] až [doplnit] Do 30 kalendářních dnů
měsíců od data
od uplynutí období, za
zahájení projektu
něž je průběžná zpráva
předkládána

Závěrečná zpráva

[doplnit] až [doplnit] Do 30 kalendářních dnů
měsíců od data
od ukončení projektu
zahájení projektu

V případě, kdy rozestup termínů pro předložení dvou po sobě následujících zpráv
bude kratší než 100 kalendářních dnů, je příjemce oprávněn předložit jednu
společnou zprávu za celé toto období. Uvedený postup je příjemce povinen písemně
oznámit administrátorovi projektu, a to alespoň 14 kalendářních dní před uplynutím
lhůty pro předložení první ze zpráv, které hodlá slučovat.
IV.
Způsob proplácení dotace a platební podmínky

4.1

Poskytování dotace probíhá formou zálohového proplácení části finančních
prostředků, s následnou kontrolou výdajů, které příjemce vynaložil na realizaci
projektu. Toto zálohové proplácení probíhá v souladu s finančním plánem projektu,
který je uveden v příloze A této smlouvy, a s touto smlouvou.

4.2

Zálohovou platbu ve výši 70 % z maximální výše dotace dle čl. 2.3 této smlouvy
poskytovatel vyplatí příjemci do 60 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení
příjemce o zahájení realizace projektu dle čl. 3.1 této smlouvy nebo do 60
kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy, podle toho, co nastane později.

4.3

Zbývající část dotace bude příjemci vyplacena po schválení závěrečné zprávy ze
strany poskytovatele. Součástí závěrečné zprávy předložené příjemcem bude žádost
o platbu, ve které příjemce vyčíslí výši způsobilých výdajů a příjmů projektu
vynaložených příjemcem v celém průběhu realizace projektu. Poskytovatel v rámci
schvalování závěrečné zprávy ověří, zda výdaje vyčíslené příjemcem v žádosti o
platbu splňují požadavky stanovené touto smlouvou a relevantními právními
předpisy na to, aby se jednalo o způsobilé výdaje, a sdělí příjemci výši výdajů,
které schvaluje jako způsobilé výdaje. Poskytovatel dále příjemci sdělí celkovou výši
dotace vypočtenou jako výše schválených způsobilých výdajů po odečtení příjmů
projektu. Tím není dotčena povinnost příjemce uvádět rovněž v průběžných
zprávách výkaz způsobilých výdajů a příjmů projektu za období, za které je
příslušná průběžná zpráva předkládána.
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4.4

Poskytovatel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby závěrečnou zprávu schválil do 60
kalendářních dnů od jejího předložení. Tato lhůta se pozastavuje:
(a)

ode dne zjištění nedostatků v závěrečné zprávě do dne, kdy jsou tyto
nedostatky příjemcem odstraněny,

(b) ode dne žádosti administrátora nebo poskytovatele o doplnění či změnu
závěrečné zprávy, zejména pokud bude potřeba doplnit doklady uvedené v čl.
9.6 a 9.14 příručky pro příjemce do dne, kdy je tato příjemcem doplněna či
změněna v souladu s žádostí administrátora nebo poskytovatele;
(c)

ode dne podání námitek příjemce proti protokolu o výsledku veřejnosprávní
kontroly do dne konečného rozhodnutí poskytovatele o těchto námitkách,

(d) v dalších případech, kdy to administrátor považuje za nezbytné s ohledem na
realizaci předmětu této smlouvy, plnění podmínek této smlouvy nebo z důvodu
plnění povinností poskytovatele vyplývajících z právních předpisů ČR a EU;
v tomto případě se lhůta dle první věty tohoto čl. 4.4 smlouvy pozastavuje ode
dne oznámení postupu podle tohoto ustanovení příjemci do dne vyřešení
skutečností, které byly důvodem pro pozastavení lhůty.
4.5

Poskytovatel do 30 kalendářních dnů od schválení závěrečné zprávy vyplatí příjemci
zbývající část dotace odpovídající celkové výši dotace vypočtené dle čl. 4.3 této
smlouvy po odečtení zálohové platby dle čl. 4.2 této smlouvy. V případě, že výše
dotace vypočtená dle čl. 4.3 této smlouvy bude nižší než zálohová platba dle čl. 4.2
této smlouvy, vrátí příjemce částku odpovídající rozdílu mezi zálohovou platbou dle
čl. 4.2 této smlouvy a výší dotace vypočtené dle čl. 4.3 této smlouvy na účet
poskytovatele do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy jej k tomu poskytovatel vyzve.
Poskytovatel je oprávněn vyzvat příjemce k vrácení částky dle předchozí věty
nejdříve spolu s doručením schvalovacího dopisu k závěrečné zprávě příjemce.

4.6

Příjemce bere na vědomí, že celková výše dotace, kterou poskytovatel vyplatí
příjemci, nebude v žádném případě vyšší než součet způsobilých výdajů
odsouhlasených poskytovatelem v rámci schvalování závěrečné zprávy po odečtení
příjmů projektu odsouhlasených v rámci této zprávy. Poskytovatel schválí pouze ty
výdaje, které budou splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a relevantními
právními předpisy na to, aby se jednalo o způsobilé výdaje. Skutečně vyplacená
výše dotace tak může být nižší než částka, která bude příjemcem požadována.

4.7

Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy výše dotace, kterou poskytovatel
vyplatí příjemci, v souhrnu nepřesáhne maximální výši dotace dle čl. 2.3 této
smlouvy.

4.8

Veškeré platby částí dotace provede poskytovatel na zvláštní bankovní účet
příjemce zřízený pro účely realizace projektu, který je uveden v úvodu této smlouvy
v rámci identifikačních údajů příjemce. Příjemce nesmí bankovní účet dle předchozí
věty zrušit před vyplacením všech částí dotace. Připsané úroky ze zálohové platby
nejsou považovány za příjem projektu.

4.9

V případě, že dodatečně dojde ke snížení dotace nebo příjemci bude z jakéhokoli
jiného důvodu vyplaceno více finančních prostředků, než na které má podle této
smlouvy nárok, je příjemce povinen vrátit finanční prostředky, na které nemá
nárok, poskytovateli do 15 kalendářních dnů poté, co jej k tomu poskytovatel
písemně vyzve.
V.
Povinnosti příjemce

5.1

Příjemce je povinen plnit následující povinnosti v souladu s touto smlouvou a
právními předpisy ČR a EU:
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a)

plně a prokazatelně splnit cíle projektu stanovené v příloze A této smlouvy,
realizovat projekt v rozsahu a termínech podle této smlouvy a způsobem
v této smlouvě popsaným,

b)

užít finanční prostředky přidělené dotace pouze za účelem realizace projektu a
v souladu s finančním plánem projektu uvedeným v příloze A této smlouvy,

c)

v případě, že se příjemce zavázal touto smlouvou (viz příloha A této smlouvy)
ke spolufinancování projektu nad rámec poskytnuté dotace, ať už formou
poskytnutí finančních prostředků nebo formou poskytnutí jiného majetku
(např. vybavení a pomůcek), je povinen toto spolufinancování dodržet,

d)

nakládat
s
jakýmkoliv
majetkem
získaným,
byť
z finančních prostředků dotace s péčí řádného hospodáře,

e)

mít po celou dobu realizace projektu k dispozici veškerou infrastrukturu,
vybavení a ostatní pomůcky potřebné pro implementaci projektu po jeho
vědecké a technické stránce (dle specifikace uvedené v příloze A této
Smlouvy) a tyto prostředky dát po celou dobu realizace projektu k dispozici
hostujícímu vědci,

f)

bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele podle čl. 7.1 a 7.2 této
smlouvy nepřevádět vlastnické právo či nezřizovat a neměnit věcné břemeno
k majetku získanému z finančních prostředků dotace a neužít tento majetek
nebo jakoukoli jeho část k zajištění závazku svého nebo třetí osoby např.
zřízením zástavního práva,

g)

má-li na straně příjemce dojít k odprodeji majetku nebo poskytnutí užívacího
práva (např. právo nájmu) nebo zřízení či změně věcného břemene k majetku,
který byl pořízen z finančních prostředků dotace, musí příjemce zajistit, že se
tak stane pouze za tržní cenu a nový nabyvatel či uživatel majetku bude
vybrán prostřednictvím transparentní soutěže; příjem z prodeje majetku nebo
poskytnutí věcného břemene či užívacího práva (např. nájemné) k jakémukoliv
majetku musí být zahrnut do příjmů projektu. V případě realizace projektu
nebo jakékoliv jeho části prostřednictvím jiných subjektů zajistit výběr těchto
subjektů podle podmínek pro zadávání veřejných zakázek, které jsou uvedeny
zejména v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů,

h)

písemně informovat poskytovatele o skutečnostech a změnách, které mají vliv
na plnění této smlouvy, zejména o změnách majetkoprávního postavení
příjemce, změně finančního plánu či rozpočtu projektu, změně povinnosti
příjemce k platbě DPH, úpadku či hrozícím úpadku příjemce a zahájení
insolvenčního řízení s příjemcem jako dlužníkem ve smyslu zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, změně názvu, sídla a jiných identifikačních údajů
příjemce apod.; příjemce má povinnost prokazovat zejména sporné
skutečnosti a na výzvu administrátora či poskytovatele poskytnout požadované
informace a účastnit se případných jednání a řízení souvisejících s předmětem
této smlouvy,

i)

umožnit výkon veřejnosprávní kontroly nebo jakéhokoli jiného typu kontroly a
poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným
orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních oprávnění vyplývajících
z pravidel programu SoMoPro 3 a relevantních právních předpisů ČR a EU,
včetně umožnění vstupu do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do
jiných prostor příjemce dotčených realizací projektu nebo jeho výsledky a
rovněž umožnit v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou přístup k veškerým
dokladům a dokumentům, včetně účetních, souvisejících s předmětem této
smlouvy ve smyslu zákona o finanční kontrole,

jen

částečně,
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j)

realizovat bez zbytečného odkladu opatření k nápravě nedostatků, která byla
příjemci uložena v souvislosti s výkonem kontrolních oprávnění ze strany
poskytovatele nebo jiného příslušného subjektu či orgánu ČR nebo EU, a to
v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě,

k)

předkládat průběžné zprávy a závěrečnou zprávu dle harmonogramu
uvedeného v čl. III této smlouvy, včetně uvedení informací o způsobu splnění
uložených opatření k nápravě nedostatků, a to způsobem stanoveným touto
smlouvou, poskytovatelem nebo administrátorem a ve stanovených lhůtách,

l)

uchovávat veškerou dokumentaci (tj. doklady a dokumenty) související
s předmětem této smlouvy, včetně účetnictví, po dobu určenou právními
předpisy ČR nebo EU, zároveň však nejméně do 31. 8. 2025, způsobem
daným pravidly programu SoMoPro 3 a relevantními právními předpisy ČR a
EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

m)

vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a zabezpečit oddělené vedení účetních operací
souvisejících s dotací, tj. účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný
analytický znak u všech aktuálních účtů operací souvisejících s dotací) nebo na
samostatné hospodářské středisko nebo zakázku; účetní operace související
s dotací musí být odděleně identifikovatelné od ostatních účetních operací
s dotací nesouvisejících,

n)

plnit další povinnosti vyplývající pro příjemce z této smlouvy včetně příručky
pro příjemce a právních předpisů ČR a EU.
VI.
Změny projektu

6.1

Za změnu projektu se považuje jakákoli změna oproti specifikacím projektu
a podmínkám jeho realizace uvedeným v příloze A této smlouvy. Jakékoliv
zamýšlené změny projektu je příjemce povinen předem písemně oznámit a
projednat s administrátorem, a to neprodleně poté, co záměr nebo potřeba takové
změny vyvstane. Změnu projektu příjemce nesmí realizovat do doby, než dojde
k jejímu schválení postupem stanoveným v této smlouvě. Podrobnosti o postupu při
schvalování změn projektu jsou stanoveny v čl. 6 příručky pro příjemce.

6.2

Změny projektu se rozdělují na podstatné a nepodstatné. Podstatné změny projektu
může příjemce realizovat pouze, pokud se na nich předem dohodl s poskytovatelem
ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Za podstatné změny projektu se
považují zejména:
(a) změny ovlivňující cíle projektu uvedené v příloze A této smlouvy,
(b) změny v délce trvání projektu s výjimkou změn v datu zahájení realizace
projektu a délce trvání projektu popsaných v čl. 3 této smlouvy,
(c) změny osoby odpovědné za realizaci projektu,
(d) změna úvazku hostujícího vědce,
(e) změny týkající se termínů pro předkládání průběžných zpráv a závěrečné
zprávy.

6.3

Za nepodstatné změny projektu se považují všechny změny projektu neuvedené
v čl. 6.2 této smlouvy. Nepodstatné změny projektu může příjemce realizovat,
pokud byly předem schváleny administrátorem.
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6.4

Dotace byla příjemci poskytnuta za předpokladu, že hostující vědec bude vykonávat
práci na projektu na plný úvazek, pokud není dále stanoveno jinak. Hostující vědec
může požádat o změnu úvazku za předpokladu, že budou splněny následující
podmínky:
(a) změnou úvazku hostujícího vědce nebudou dotčeny ani ohroženy cíle projektu,
(b) změna je požadována na základě řádně odůvodněných rodinných či osobních
důvodů
(c) jedná se o první změnu úvazku hostujícího vědce za dobu realizace projektu
(opakované změny úvazku v průběhu realizace projektu nejsou přípustné,
s výjimkou rodinných a zdravotních důvodů hostujícího vědce),
(d) je požadováno snížení úvazku hostujícího vědce (navýšení úvazku v průběhu
realizace projektu není přípustné),
(e) úvazek hostujícího vědce po požadované změně bude ve výši alespoň 0,7 (nižší
úvazky nejsou přípustné),
V případě, že poskytovatel schválí snížení úvazku hostujícího vědce, maximální výše
dotace dle čl. 2.3 této smlouvy a všechny její části uvedené v čl. 2.5 této smlouvy
se poměrně sníží ve stejném poměru, ve kterém došlo ke snížení úvazku hostujícího
vědce. Toto snížení dotace bude účinné od měsíce realizace projektu následujícího
po měsíci, ve kterém došlo k uzavření dodatku.

6.5

V případě, že příjemce z důvodů nezávislých na jeho vůli nemohl nepodstatnou
změnu projektu ohlásit předem, ohlásí takovou změnu bez zbytečného odkladu
poté, co se o ní dozví. V případě, že administrátor dospěje k závěru, že příjemce
skutečně nemohl oznámit nepodstatnou změnu projektu předem z důvodů
nezávislých na jeho vůli, nebude dodatečné oznámení změny projektu považováno
za porušení této smlouvy a při schvalování takové změny se bude dále postupovat
jako u předem ohlášených změn. To však neznamená, že by taková změna projektu
byla považována za automaticky schválenou nebo že by příjemci vznikl nárok na
schválení takové změny projektu.

6.6

Příjemce bere na vědomí, že na schválení změny projektu není právní nárok.
Schválení změn projektu proto nemůže být ze strany příjemce vůči poskytovateli
nebo administrátorovi jakkoli vymáháno. Pokud změna projektu není schválena,
příjemce není oprávněn takovou změnu projektu realizovat.
VII.
Poskytování souhlasu a povinnosti poskytovatele a administrátora

7.1
7.2

Příjemce se zavazuje, že právní jednání, které jsou dle této smlouvy včetně příručky
pro příjemce podmíněny souhlasem poskytovatele nebo administrátora, realizuje
pouze, pokud mu tento souhlas poskytovatel nebo administrátor udělí.
Souhlas dle čl. 7.1 této smlouvy uděluje poskytovatel nebo administrátor v písemné
formě. Souhlas poskytovatel nebo administrátor udělí na základě vlastního uvážení
v souladu s touto smlouvou a právními předpisy ČR a EU a pouze v případě, že je to
nezbytné za účelem zajištění realizace projektu a/nebo udržitelnosti jeho výsledků.

7.3

Poskytovatel je povinen:
(a)

v souladu s ustanoveními této smlouvy poskytovat příjemci jednotlivé části
dotace, jsou-li ze strany příjemce dodržena ustanovení této smlouvy a
souvisejících právních předpisů ČR a EU; vzhledem k tomu, že z této smlouvy
plyne možnost snížení skutečně vyplacené hodnoty dotace, není poskytovatel
povinen vyplatit dotaci až do její maximální výše stanovené v čl. 2.3 této
smlouvy, jsou-li splněny podmínky této smlouvy pro snížení dotace,
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(b) informovat příjemce
s touto smlouvou
poskytovatele,
(c) informovat příjemce
programu SoMoPro 3

prostřednictvím administrátora o změnách souvisejících
nebo jejím předmětem, které vznikly na straně
prostřednictvím administrátora o změnách v pravidlech
způsobem a ve lhůtě podle této smlouvy.

VIII.
Porušení rozpočtové kázně a náhrada škody
8.1

Příjemce si je vědom, že neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých příjemci v rámci dotace bude považováno za porušení rozpočtové
kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“).

8.2

V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně dle čl. 8.1 této
smlouvy, bude povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu
poskytovatele za podmínek stanovených v § 22 zákona o rozpočtových pravidlech.

8.3

Ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech se stanoví nižší odvod za
neoprávněné použití peněžních prostředků podle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona o rozpočtových pravidlech, a to v následujících procentních rozmezích:
(a) odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši 4 % až 5 % poskytnutých
peněžních prostředků v případě, že k porušení rozpočtové kázně dojde
porušením některé z povinností stanovených v čl. 2.2, 5.1 odst. c), e), l) a m)
této smlouvy nebo některé z povinností stanovených v čl. 4.7, 4.8, 4.15 odst.
b), 10.1 nebo 10.2 příručky pro příjemce;
(b) odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši 1 % až 2 % poskytnutých
peněžních prostředků v případě, že k porušení rozpočtové kázně dojde
porušením některé z povinností stanovených v čl. 2.7 první větě, čl. 3.2, 3.8,
5.1 odst. f), g), h), i), j) a k) nebo 7.1 této smlouvy nebo některé z povinností
stanovených v čl. 3.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.18 až 4.20, 4.21 odst.
a), 5.4, 5.7, 5.10, 5.14, 6.6, 8.1, 8.3, 9.1, 9.6, 9.9, 9.14, 10.5, 11.8, 11.14,
11.31 nebo 11.32 příručky pro příjemce;
(c) Odvod za porušení rozpočtové kázně spočívající v mylné platbě, kterou příjemce
vrátil zpět na projektový účet, se uloží ve výši 0,1 % z částky mylné platby
v případě, kdy příjemce vrátil mylnou platbu zpět na projektový účet do pěti
pracovních dní včetně ode dne provedení mylné platby. Odvod za porušení
rozpočtové kázně spočívající v mylné platbě, kterou příjemce vrátil zpět na
projektový účet, se uloží ve výši 10 % z částky mylné platby v případě, kdy
příjemce vrátil mylnou platbu zpět na projektový účet po více než pěti
pracovních dnech ode dne provedení mylné platby;
(d) v ostatních případech neoprávněného použití peněžních prostředků podle § 22
odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o rozpočtových pravidlech, která nejsou
uvedeny v čl. 8.3 odst. a) a b) této smlouvy, se odvod za porušení rozpočtové
kázně uloží ve výši 0,3 % až 0,5 % poskytnutých peněžních prostředků.

8.4

Odvod za porušení rozpočtové kázně nebude po příjemci vymáhán v případě, že
důsledkem takového porušení bude vznik nezpůsobilého výdaje a takový výdaj
nebude příjemci proplacen.

8.5

Odvod za porušení rozpočtové kázně se považuje za uhrazený dnem připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele. Příjemce bere na vědomí, že podle §
22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech je poskytovatel při podezření na
porušení rozpočtové kázně oprávněn pozastavit poskytnutí peněžních prostředků až
do výše předpokládaného odvodu. V takovém případě je tedy poskytovatel
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oprávněn snížit zbývající část dotace vyplácenou příjemci dle čl. 4.5 této smlouvy o
výši předpokládaného odvodu za porušení povinností příjemce, která poskytovatel
zjistil nebo na která má podezření.
8.6

Příjemce bere na vědomí, že výdaje vynaložené příjemcem v rozporu s touto
smlouvou a/nebo příručkou pro příjemce nebudou považovány za způsobilé výdaje
a takové výdaje nebudou příjemci proplaceny. V případě, že rozpor určitého výdaje
s touto smlouvou a/nebo příručkou pro příjemce vyjde najevo až poté, co takový
výdaj bude příjemci proplacen, bude příjemce povinen provést odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši takového výdaje.

8.7

Příjemce si je vědom, že porušení podmínek poskytnutí dotace a realizace projektu
stanovených touto smlouvou a relevantními právními předpisy může mít za
následek uložení sankcí poskytovateli ze strany Evropské komise, Výkonné agentury
pro výzkum (REA) nebo jiného orgánu Evropské unie včetně finančních postihů a
předčasného ukončení dohody o spolufinancování programu SoMoPro 3 ze strany
Evropské unie. Příjemce si je vědom, že uplatnění těchto sankcí může vést ke
vzniku škody značného rozsahu na straně poskytovatele a zavazuje se takovou
škodu nahradit poskytovateli, pokud taková škoda vznikne v důsledku porušení
povinností příjemce z této smlouvy.

8.8

Ustanovení čl. 8.7 této smlouvy se uplatní rovněž v případě, že kterýkoli orgán
Evropské unie nebo jiná osoba bude požadovat po poskytovateli náhradu škody
v důsledku porušení povinností příjemce z této smlouvy.

8.9

Příjemce se zavazuje, že odškodní poskytovatele v případě žaloby, stížnosti nebo
řízení zahájeného třetí stranou proti poskytovateli v důsledku škod způsobených
buď jednáním nebo opomenutím příjemce ve vztahu ke smlouvě nebo jakýmkoli
produktem, procesem nebo službou, které byly příjemcem vytvořeny na základě
nových znalostí vytvořených v rámci projektu (jak je termín nové znalosti
definován v příručce pro příjemce).
IX.
Předčasné ukončení Projektu

9.1

Příjemce i poskytovatel mohou ze závažných důvodů podat návrh na předčasné
ukončení realizace projektu, a to písemně druhé smluvní straně formou návrhu
dodatku ke smlouvě. Součástí návrhu musí být podrobné zdůvodnění a stanovení
lhůty pro uzavření aktivit projektu.

9.2

V případě akceptace návrhu na předčasné ukončení realizace projektu druhou
smluvní stranou a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě budou příjemci
proplaceny finanční prostředky za tu část projektu, která již byla provedena
v souladu s touto smlouvou, s tím, že poskytovatel může podmínit vyplacení
poměrné části dotace a/nebo ponechání si již vyplacené části dotace příjemcem
alespoň částečným dosažením cílů projektu odpovídajících vynaloženým
prostředkům. Akceptací návrhu na předčasné ukončení realizace projektu není
dotčeno právo poskytovatele dotace na náhradu škody plynoucí z takového
předčasného ukončení realizace projektu.

9.3

Poskytovatel je oprávněn jednostranně ukončit financování projektu na základě této
smlouvy v případě, že dojde k přerušení nebo zastavení financování programu
SoMoPro 3 z rozpočtu EU. V takovém případě je příjemce povinen uzavřít aktivity
projektu do jednoho měsíce od doručení oznámení poskytovatele o ukončení
financování projektu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ustanovení čl. 9.2
této smlouvy se použije obdobně.

9.4

Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu, tj. takové jeho ukončení, při
kterém nebudou dodrženy výše uvedené podmínky předčasného ukončení projektu,
bude považováno za porušení podmínek této smlouvy ze strany příjemce a
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poskytovatel je oprávněn postupovat v souladu s čl. VIII a/nebo X této Smlouvy.
V takovém případě bude příjemce povinen vrátit poskytovateli poskytnutou dotaci
ve výši všech doposud vyplacených finančních prostředků.
X.
Výpověď smlouvy a její ukončení dohodou
10.1 Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět, pokud bude naplněn kterýkoli z níže
uvedených výpovědních důvodů:
a) Příjemce poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených ve smlouvě a
nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně poskytovatelem,
která nebude kratší než 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude písemná výzva
poskytovatele k plnění porušené povinnosti doručena příjemci;
b) Příjemce je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci směřující
k jeho zániku;
c) Příjemce změní právní formu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke
smlouvě;
d) Příjemce uvedl v této smlouvě nepravdivé nebo neúplné údaje, které mohou mít
podstatný vliv na dosažení účelu této smlouvy;
e) Příjemce se dopustí finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání;
f)

Příjemce, jeho statutární orgán nebo zaměstnanec bude pravomocně odsouzen
za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s realizací projektu.

g) Příjemce poruší etické principy uvedené v čl. 10.4 příručky pro příjemce.
10.2 Výpověď této smlouvy musí být písemná, musí v ní být uveden výpovědní důvod
a musí být doručena příjemci. Výpovědní lhůta činí sedm kalendářních dnů ode dne
doručení výpovědi příjemci.
10.3 Uplynutím výpovědní lhůty tato smlouva zaniká. V takovém případě je příjemce
povinen vrátit poskytovateli poskytnutou dotaci ve výši všech doposud vyplacených
finančních prostředků po odečtení všech odvodů za porušení rozpočtové kázně
uložených dle čl. VIII této smlouvy, a to ve lhůtě, kterou poskytovatel písemně určí
ve výpovědi této smlouvy nebo ve zvláštním písemném vyrozumění. Výpovědí této
smlouvy nezaniká právo poskytovatele na náhradu škody ani povinnost příjemce
provést odvod za porušení rozpočtové kázně dle čl. VIII této smlouvy.
10.4 Smlouvu lze ukončit rovněž dohodou smluvních stran. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a závazků.
XI.
Použití údajů o projektu a výstupů projektu
11.1 Příjemce dává touto smlouvou poskytovateli souhlas s využíváním údajů o projektu
a poskytování informací o projektu třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely
administrace, informovanosti a publicity specifikovaných v příslušných právních
předpisech, především v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu veškerých údajů
uvedených v této smlouvě. Příjemce dává touto smlouvou poskytovateli a
administrátorovi souhlas s uveřejněním této smlouvy a s dalším nakládáním s údaji
uvedenými v této smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR a
EU.
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11.2 Poskytovatel a administrátor jsou oprávněni předané výstupy projektu uchovávat,
využívat, zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezplatně, a to v časově, územně a
množstevně neomezeném rozsahu. Příjemce je povinen umožnit volné využití
těchto výstupů projektu.
11.3 Poskytovatel a administrátor jsou dále oprávněni použít informace o projektu za
podmínek stanovených v příručce pro příjemce.
11.4 Příjemce souhlasí se zveřejněním informací o průběhu realizace projektu, jeho cílech
a výsledcích jako nástrojích pro zajištění informovanosti o přínosech poskytované
dotace.
XII.
Závěrečná ustanovení
12.1

Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že
a) všechny údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a úplné;
b) je si vědom následků vzniklých uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů,
které by vedly k případnému neoprávněnému čerpání dotace.

12.2

Předčasně ukončit projekt může příjemce nebo poskytovatel pouze z důvodů a za
podmínek stanovených v této smlouvě.

12.3

Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou
písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Tím
nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o změnách projektu.

12.4

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

12.5

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž
jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

12.6

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým
podpisem.

12.7

Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření
této smlouvy rozhodlo dne [doplnit] Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém
[doplnit]. zasedání usnesením č. [doplnit].

12.8

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
A.

Zkrácená verze podrobného popisu projektu v anglickém jazyce.

B.

Příručka pro příjemce

Za Poskytovatele:

Za Příjemce:

V

V

dne

JUDr. Michal Hašek
hejtman

dne

[doplnit jméno a funkci]
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