SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE PROJEKTU č. 2021/2/X
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění zákona č. 460/2016 Sb.
Článek I.
Smluvní strany
Poskytovatel dotace:
Název:

MAS České středohoří, z. s.

se sídlem:

Ploskovice 50, 411 42

IČ:

270 36 952

Zastoupený:

Alenou Vackovou, předsedkyní Správní rady MAS České středohoří, z.s.

bankovní účet:

3667699319/0800

Spisová značka L 5771 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Příjemce dotace:
Název:

XXX

se sídlem:

XXX

IČ:

XXX

zastoupený:

XXX

bankovní účet:

XXX.

(Poskytovatel dotace a Příjemce dotace dále také jako Poskytovatel nebo Příjemce, nebo
Smluvní strany)
Článek II.
Předmět a účel smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Příjemci účelovou neinvestiční
dotaci ve výši XX,XX Kč (dále jen Dotace). Dotace bude použita na financování realizace
níže uvedeného projektu Příjemce z Programu „Podpora komunitního života na venkově“.
Jedná se o projekt s názvem XXX, registrační číslo XXX (dále jen Projekt). Bližší údaje o
projektu jsou uvedeny v příloze (kopie žádosti o dotaci předložená žadatelem), která tvoří
nedílnou součást této smlouvy.

2. Celková výše Dotace představuje 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
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Článek III.
Převod Dotace
1.

Platbu Dotace uskuteční Poskytovatel formou bezhotovostního převodu na bankovní účet
Příjemce pod variabilním symbolem 27036952 (IČ Poskytovatele).

2.

Dotace je splatná po předložení Závěrečné zprávy o realizaci projektu včetně Vyúčtování
realizace projektu. Převod finančních prostředků na bankovní účet Příjemce se uskuteční
do 5 pracovních dnů po ověření způsobilosti výdajů Poskytovatelem.
Článek IV.
Prohlášení Příjemce

Příjemce prohlašuje, že:

-

bude spolupracovat s Poskytovatelem a informovat jej o všech zásadních skutečnostech
realizace projektu,

-

jako žadatel nebo jeho statutární zástupce (statutární zástupci žadatele, pokud
z příslušného zákona, statutů organizace apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více
než jeden) nebyl/i pravomocně odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisela s předmětem činnosti žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný
čin proti majetku,

-

v době podání žádosti o dotaci, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek
prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení
konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není
v úpadku či likvidaci.
Článek V.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje dle podmínek této smlouvy finanční prostředky tvořící Dotaci
poskytnout a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá.
2. Příjemce se zavazuje použít Dotaci výhradně pro účely a v přímé souvislosti s realizací
projektu.
3. Příjemce se zavazuje využít Dotaci co nejhospodárněji a vést o jejím čerpání řádnou
a oddělenou účetní evidenci.
4. Příjemce se zavazuje, že uplatňované výdaje budou skutečně zaneseny na účetních
dokladech, dle platných předpisů (tzn. identifikovatelné, ověřitelné a podložené prvotními
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podpůrnými účetními doklady). Uplatňované výdaje vzniknou od 8.11.2021 do
28.2.2022 a budou uhrazeny do konce realizace projektu.
5. Příjemce se zavazuje označovat originály účetních dokladů informací, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem a MAS České středohoří.
6. Příjemce se zavazuje předložit Poskytovateli řádně zpracovanou Závěrečnou zprávu o
realizaci projektu včetně vyúčtování realizace projektu na předepsaném tiskopisu v termínu
do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 30.3.2022.
7. Příjemce se zavazuje nepřevést Dotaci na jiný právní subjekt.
8. Příjemce se zavazuje uvádět sponzorský vzkaz v rozsahu minimálně loga Ústeckého kraje
a MAS České středohoří, z. s.
9. Smluvní strany se zavazují poskytovat si pravdivé a úplné informace o skutečnostech
týkajících se projektu a jeho realizace.
Článek VI.
Neposkytnutí/Krácení Dotace
1.

Pokud Příjemce nepředloží včas a řádně zpracovanou Závěrečnou zprávu o realizaci
projektu včetně vyúčtování realizace projektu podle článku V., odstavec č. 6, nárok na
poskytnutí Dotace podle článku II. a článku III. mu zaniká.

2.

Pokud Poskytovatel shledá některý náklady Projektu nezpůsobilými, provede alikvotní
krácení Dotace. Krácená Dotace bude poskytnuta Příjemci v souladu s článkem III.
Článek VI.
Závěrečné ustanovení

1.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou s jejím obsahem seznámeny a její
uzavření je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

2.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
Poskytovatel obdrží po dvou stejnopisech. Příjemce obdrží po jednom stejnopisu.

3.

Neplatnost části (i určitého ustanovení) této smlouvy se nedotýká platnosti smlouvy jako
celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy ustanovením
jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního
neplatného ustanovení.

4.

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou, a to pod sankcí
neplatnosti.
3

V …………………… dne ……………………

V …………………… dne ……………………

……………………………………………..….….

………………………………………………….….

Alena Vacková

Titul, jméno, příjmení

Předsedkyně Správní rady

XXX XXX

Poskytovatel

Příjemce

Příloha:
Žádost o podporu projektu
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