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Smlouva o poskytnutí dotace na implementaci projektu Interreg 

CENTRAL EUROPE 

«Index»; «Název» 

 

Následující smlouva mezi  

Městem Vídeň (City of Vienna)  

zastoupeným  

Obecní úřad 27  

(Magistratsabteilung 27) 

Evropské záležitosti  

Schlesinger Platz 2, A-1080 Vídeň,  

Rakousko 

- které jedná ve funkci řídícího orgánu Evropské územní spolupráce, dále jen MA - 

za Federální republiku Rakousko, Republiku Chorvatsko, Českou republiku, Federální republiku 

Německo, Republiku Maďarsko, Republiku Itálii, Republiku Polsko, Slovenskou republiku a Republiku 

Slovinsko.  

 

a 

 

«Vedoucím partnerem» s kanceláří na 

«Adrese» 

zastoupeným  

«Právním zástupcem» 

- dále jen Vedoucí partner (LP), což znamená právní příjemce, jak je definován v článku 13 (2) Nařízení 

(EU) 1299/2013 -  

 

se uzavírá na základě pravidel a dokumentů uvedených v § 1 této smlouvy a stanoví implementační 

opatření projektu # 00XX,  název projektu / zkratka 

 

§ 1 

 Právní rámec 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě následujících právních ustanovení: 

 Nařízení o Evropských strukturálních a investičních fondech, Delegované a implementační zákony 
na období 2014-2020, obzvláště Článek 125 (3) c Nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského 
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parlamentu a Rady ze 17. prosince 2013 a Článku 12 (5) Nařízení (EU) č. 1299/2013 Evropského 
parlamentu a Rady z 1. prosince 2013, jak je specifikováno dále; 

 Evropský program územní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, schválený Evropskou komisí 16. 
prosince 2014 (Rozhodnutí č. C(2014) 10023 konečné), který stanoví strategii Programu (dále jen 
CENTRAL EUROPE CP); 

 Zákony Republiky Rakousko použitelné pro tento smluvní vztah; 

2. Následující zákony a dokumenty tvoří právní rámec aplikovaný na práva a povinnosti stran této 
smlouvy: 

 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady z 25.října 2012 o finančních 
pravidlech aplikovaných na obecný rozpočet Unie a který ruší Nařízení Rady (EC, Euratom) č. 
1605/2002 spolu s příslušnými delegovanými nebo implementačními zákony; 

 Nařízení Evropských strukturálních a investičních fondů, delegované a implementační zákony na 
období 2014-2020, obzvláště: 
o Nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady ze 17.prosince 2013, který definuje 

společná ustanovení o Evropském regionálním rozvojovém fondu, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu a který uvádí obecná ustanovení o Evropském regionálním rozvojovém 
fondu, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a který ruší Nařízení Rady (EC) č. 1083/2006 a všechny pozměňovací návrhy 

o Nařízení (EU) č. 1301/2013 Evropského parlamentu a Rady ze 17.prosince 2013 o Evropském 
regionálním rozvojovém fondu a specifických ustanovení týkající se Investic do růstu a 
pracovních míst a rušící Nařízení (EC) č. 1080/2006, a všechny pozměňovací návrhy 

o Nařízení (EU) č. 1299/2013 Evropského parlamentu a Rady ze 17.prosince 2013 o specifických 
ustanovení na podporu z Evropského regionálního rozvojového fondu cíle Evropské územní 
spolupráce a všechny pozměňovací návrhy  

o Implementační a delegované zákony, obzvláště Nařízení Komise (EU) č. 481/2014 ze 4.března 
2014 doplňující Nařízení č. 1299/2013 Evropského parlamentu a Rady s ohledem na specifická 
pravidla ohledně oprávněnosti nákladů na programy spolupráce a všechny pozměňovací návrhy 

 Články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ohledně 
aplikace článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie pro pomoc de minimis, delegované 
a implementační zákony a aplikovaná rozhodnutí v oblasti státní pomoci; 

 Všechna ostatní legislativa EU a základní principy použitelné pro LP a jeho PP včetně legislativy, 
která uvádí ustanovení o zadávání veřejných zakázek, konkurenci a vstupu na trhy, ochraně 
životního prostředí, rovné příležitosti mezi muži a ženami; 

 Národní pravidla použitelná pro LP a jeho projektové partnery (dále jen PP) a jejich činnosti 

 Všechny manuály, pokyny a další dokumenty týkající se projektové implementace (např. Návody k 
použití, Implementační manuály) v jejich poslední verzi, jak byly publikovány na programové 
webové stránce nebo předány LP přímo během implementace projektu. 

V případě pozměňovacího návrhu shora uvedených právních norem a dokumentů a dalších dokumentů 

příslušných pro tento smluvní vztah (např. žádost), platí poslední verze. 
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§ 2 

Udělení dotace 

1. Na základě žádosti LP v její poslední verzi a doplňujících/upravujících dokumentů v jejich poslední 
verzi (spolu dále jen “dokumenty žádosti”), v souladu s rozhodnutím Monitorovacího výboru programu 
(dále jen MC), ze dne <datum> (a možné pozměňovací rozhodnutí) byla vyhrazená dotace udělena LP 
projektu «Index», «název» z fondů CENTRAL EUROPE CP. 

 

Maximální udělená částka financování ERDF: xxxxx Euro (€) 

Schválené spolufinancování partnery  xxxxx Euro (€) 

Schválený rozpočet projektu 1: xxxxxx Euro (€) 

Míra financování:      «Míra spolufinancování» 

 

2. Míra grantu financování je procentní sazba, která vznikne vydělením financí přidělených z programu 
(financování ERDF) způsobilého rozpočtu projektu CENTRAL EUROPE (financování ERDF + národní 
spolufinancování členskými státy CENTRAL EUROPE). Míra dotace se může měnit v průběhu 
implementace projektu. Avšak maximální částka podílu ERDF schválená MC nesmí být překročena.  

Míra grantu na projekt je až 80% oprávněných nákladů pro partnery nacházející se ve Federální 

republice Rakousko, Federální republice Německo a Itálii a až 85% oprávněných nákladů pro 

partnery nacházející se v Republice Chorvatsko, České republice, Republice Maďarsko, Republice 

Polsko, Slovenské republice a Republice Slovinsko.  

 

§ 3 

Podmínky financování 

1. Dotace se uděluje exkluzívně na projekt, jak je popsáno v poslední verzi žadatelských dokumentů 
v souladu s podmínkami stanovenými MC. Žádost a její přílohy schválené MC tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. 

2. Podmínkou vyplacení dotace je, že Evropská komise finance uvolní do té míry popsané shora a že jsou 
Partnerstvím splněna všechna příslušná pravidla EU i národní pravidla. V případě nedostupnosti financí 
není MA zodpovědná za pozdní nebo chybějící platby.   

3. Pokud Evropská komise neuvolní finance díky důvodům, které jsou mimo sféru vlivu programu, je MA 
oprávněná ukončit tuto smlouvu a jakékoli nároky LP nebo PP proti MA z jakéhokoli důvodu se vylučují. 
V takovém případě bude LP řádně obeznámen MA a naveden na příslušné kroky, které lze provést. 

                                                           

 

 

 

 
1 Způsobilý projektový rozpočet schválené žádosti. Finální číslo v závislosti na spotřebě partnerů rozpočtu s různými sazbami spolufinancován. 
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4. LP přijímá dotaci a zavazuje se realizovat projekt ve své odpovědnosti, jak je stanoveno nařízeními 
Evropských strukturálních a investičních fondů, delegovanými a implementačními zákony nebo 
programovými pravidly na základě tohoto.  

5. Pokud bude zřejmé, že se na projekt neutratí maximální částka spolufinancování ERDF udělená MC, 
může MC rozhodnout o příslušném snížení přidělené částky podle postupu uvedeného v programovém 
implementačním manuálu. 

6. Podmínkou vyplacení dotace je, že bude tato smlouva o dotaci podepsána smluvními stranami této 
smlouvy. 

7. V případě, že nedojde k úspěšnému dosažení jednoho nebo více výstupů a výsledků, jak jsou stanoveny 
v poslední schválené verzi žádosti, budou zavedena nápravná opatření k zajištění implementace 
projektu i k minimalizování dopadu na programové úrovni (např. přizpůsobení projektu na změněnou 
situaci) podle postupů uvedených v programovém implementačním manuálu. 

8. V případě že projekt nebude respektovat smluvní uspořádání ohledně časového harmonogramu, 
absorpci rozpočtu a dosažení výstupů a výsledků, jak jsou definované v poslední verzi žádosti, může 
také program snížit ERDF přidělené na projekt nebo, pokud bude třeba, zastavit projekt ukončením 
této smlouvy o dotaci. 

 

§ 4 

Trvání projektu a smlouvy 

1. Trvání projektu je uvedeno v poslední verzi schválené žádosti.  

2. Administrativní povinnosti LP a PP týkající se uzavření projektu se budou plnit v období tří měsíců po 
datu skončení projektu uvedenému v poslední verzi schválené žádosti, pokud nebude dohodnuto MA 
jinak. Další specifikace ukončení projektu jsou uvedeny v programovém implementačním manuálu. 

3. Aniž je dotčeno ustanovení týkající se implementace projektu a oprávněnosti nákladů i pravidla, 
kterými se řídí státní pomoc, tato smlouva vyprší v souladu s povinnostmi o dostupnosti dokumentů, jak 
je definováno v Článku 140 Nařízení (EU) č.1303/2013. 

 

§ 5 

Oprávněnost nákladů 

1. Náklady oprávněné k dotaci podle § 2.1 této smlouvy se budou exkluzívně skládat z oprávněných 
nákladů, jak jsou uvedeny ve schválené žádosti. Oprávněnost nákladů na spolufinancování ERDF se 
upravuje v nařízení Evropských strukturálních a investičních fondů (Článek 6 a 65 až 70 Nařízení (EU) 
č. 1303/2013, Článek 18 Nařízení (EU) č. 1299/2013), Nařízení Komise (EU) č. 481/2014 i v pravidlech 
oprávněnosti nákladů, jak jsou uvedeny v programovém implementačním manuálu. Všechna 
programová pravidla jsou uveřejněna na programových webových stránkách. 

2. LP se zavazuje pečlivě analyzovat a dodržovat tato pravidla a principy oprávněnosti a smluvně 
postupovat tuto povinnost projektovým partnerům. 

3. Nesoulad s příslušnými pravidly by mohl vést programové orgány k zavedení nápravných opatření a 
vyřazení neoprávněným nákladů z projektového rozpočtu. 
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§ 6 

Žádost  o platbu a vyplacení dotace 

1. LP může pouze žádat vyplacení podílu ERDF na projekt při poskytnutí důkazu o postupu projektu 
směrem k dosažení výstupů a výsledků, jak jsou stanoveny ve schválené žádosti v souladu s principem 
řádného finančního řízení (jak je stanoveno principy ekonomiky, účinnosti a efektivnosti) a ukázkou 
nástroje odvozenou od jakýchkoli nákupů. K tomuto účelu musí LP předkládat periodické zprávy o 
postupu a závěrečnou zprávu MA prostřednictvím Společného sekretariátu (dále jen JS), jak je popsáno 
v § 7 tohoto dokumentu a implementačním manuálu.  

2. Proplacení nákladů nárokovaných spolu se shora uvedenými výkazy je předmětem ustanovení, že platba 
částky je splatná podle harmonogramu, jak je uvedeno v § 7.1 tohoto dokumentu, a že Evropská komise 
vyplatila odpovídající částky předem. 

3. Dále je podmínkou výplaty financí, že zákonnost a pravidelnost aktivit podkladových výdajů lze 
dostatečně vykázat, jak je stanoveno v Nařízení Evropských strukturálních a investičních fondů, 
delegovaných a implementačních zákonech nebo programových pravidlech na základě tohoto a že 
všechny podpůrné dokumenty a osvědčení nezbytná pro posouzení MA/MJ budou předloženy 
v příslušném termínu.  

4. MA si vyhrazuje právo neakceptovat – částečně nebo plně – osvědčení o výdajích, jak je popsáno v § 8 
této smlouvy, pokud výsledky vlastních kontrol a/nebo kontrol či audity provedené jiným orgánem 
prokážou toto osvědčení nebo údaje v něm uvedené za nesprávné nebo jestliže uvedené aktivity nejsou 
v souladu s právním rámcem stanoveným v § 1 tohoto dokumentu. V takovém případě MA buď sníží 
požadovanou osvědčenou částku, bude požadovat vrácení financí vyplacených neoprávněně nebo je 
započte proti další žádosti o platbu předloženou LP, pokud to bude možné. V souladu s Článkem 132 
Nařízení (EU) 1303/2013 mohou být platby částečně nebo plně pozastaveny v případě podezření na 
nesrovnalost. MA nebo osvědčující orgán (dále pouze CA)2 má nárok na zadržení jakékoli platby ERDF 
určitému příjemci (LP nebo PP) projektu jako celku, dokud se nejasné otázky týkající se implementace, 
řízení a výkaznictví neobjasní. 

5. MA, prostřednictvím JS, může žádat kdykoli o jakékoli informace. Tyto informace musí být dodány LP 
v požadovaném časovém rámci. LP musí také poskytnout informace a/nebo požadované dokumenty 
ostatním programovým orgánům, auditorům nebo jiným kontrolním institucím, které jednají v rámci 
své příslušné sféry odpovědnosti. 

                                                           

 

 

 

 
2 V souladu s Článkem 21 (1) Nařízení (EU) č. 1299/2013 je MA také zodpovědná za provádění funkcí CA. Oba orgány jsou pod kontrolou smluvní 
strany, ale jednají nezávisle na sobě. Proto jsou práva a povinnosti obou orgánů uvedeny v tomto dokumentu odděleně. 
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6. V případě zjištění a/nebo výhrad vznesených během procesu specifikace procesu, jak je stanoveno v Čl. 
123 Nařízení (EU) č. 1303/2013, zpoždění v řečeném procesu nebo v případě systémových chyb 
zjištěných během auditů má MA a CA také právo na dočasné pozastavení plateb. Pozastavení plateb 
bude zrušeno, jakmile budou zjištění a/nebo výhrady vznesené orgány staženy.  

7. CA zajistí, aby LP obdržel platby schváleného podílu z programu včas a plně. Žádné odpočty, zadržení 
nebo další specifické poplatky, které by snížily částku platby, nebudou provedeny, aniž jsou dotčena 
ustanovení v tomto článku. Naproti tomu podíl ERDF vyplacený CA nesmí překročit podíl ERDF vzniklý 
z uznatelné částky ověřené každým odpovědným kontrolním orgánem v souladu s § 8 tohoto dokumentu. 

8. Vyplacení financí CA je v ustanovení LP obsahující přinejmenším následující informace3: identifikaci 
národních kontrolorů (jak je uvedeno v § 8) nákladů požadovaných partnery, bankovní účet LP, umístění 
projektových dokumentů v sídle LP a jednotlivých PP, doklad o existenci podpisu partnerské dohody 
(jak je uvedeno v § 10 tohoto dokumentu). 

9. Finance budou vyplaceny pouze v Euro (EUR; €). Jakékoli riziko směny ponese LP. Dotace bude 
převedena na účet uvedený LP v části doplňkových informací žádosti. Pokud to bude možné, měl by být 
tento účet určen pouze na tento projekt. 

10.Vyplacením dotace podle této smlouvy MA splní své povinnosti vyplývající ze současné smlouvy. 

11.V souladu s Článkem 13 (3) Nařízení (EU) č. 1299/2013) LP zajistí, aby PP obdrželi celkovou částku 
svého příslušného podílu ERDF co nejdříve a v celé míře. Žádná částka nebude odečtena nebo zadržena 
a nebude vybrán žádný specifický poplatek či jiný poplatek se stejnou účinností, který by snížil částku 
PP.  

12.Platby nevyžádané v čas a plně nebo které nejsou v souladu s platebním harmonogramem uvedeným v 
§ 7.1 a přehledná tabulka výkazových cílů a termínů připojená k této smlouvě se mohou ztratit. 

 

§ 7 

Výkaznictví  

1. K vykázání postupu implementace projektu, jak je popsáno v § 6.1 tohoto dokumentu musí, LP 
předkládat pravidelné zprávy o postupu a konečnou zpráv MA prostřednictvím JS podle časového rámce 
uvedeného v přehledné tabulce výkazových cílů a termínů přiložené k této smlouvě. Změny těchto 
období vyžadují nejdříve schválení MA. Další podrobnosti o výkazových postupech jsou uvedeny 
v programovém implementačním manuálu. 

2. Každá pravidelná zpráva o postupu obsahuje část o aktivitách a konečnou část.  

3. Konečnou zprávu je třeba zaslat MA prostřednictvím JS alespoň tři měsíce po konečném datu projektu, 
jak je uvedenou v § 4 tohoto dokumentu, a přehlednou tabulku výkazových cílů a termínů přiloženou 
k této smlouvě.  

4. Další podrobnosti o obsahu zpráv a procedurální pravidla jsou uvedeny v implementačním manuálu. 
Jejich obsahy musí LP akceptovat a smluvně zaslat svým PP. 

                                                           

 

 

 

 
3 Bude zahrnuto do oddílu “doplňkových informací” žádosti. 
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§ 8  

Ověřování výdajů 

1. Každá zpráva o postupu předložená LP MA prostřednictvím JS musí být doplněna o osvědčení potvrzující 
oprávněnost nákladů, jak na úrovni LP, tak PP, vydaná národními kontrolory, jak je uvedeno v článku 
23 (4) Nařízení 1299/2013 podle systému, který stanoví každý členský stát a v souladu s požadavky 
stanovenými právním rámcem uvedeným v §1 této smlouvy. 

2. V případech, kdy LP a PP jsou ze zemí s decentralizovaným kontrolním systémem, si MA vyhrazuje 
právo, po dohodě s národní odpovědnou institucí, vyžadovat, aby byl kontrolor přímo vybraný LP nebo 
PP vyměněn, pokud úvahy, které nebyly známy, když byla smlouva podepsána, zpochybňují 
kontrolorovu nezávislost nebo profesionální standardy. 

3. LP oznámí MA prostřednictvím oddílu doplňujících informací žádosti, osoby nebo instituce provádějící 
kontrolní činnosti a zajistí, aby byly vybrány v souladu se systémem stanoveným jednotlivými členskými 
státy a splňovaly požadavky na kvalifikaci a nezávislost prezentovanou v programovém implementačním 
manuálu. V případě, že kontrolora nelze jmenovat před podepsáním smlouvy o dotaci, je třeba 
informace uvést v oddílu doplňujících informací žádosti, který tvoří součást smluvního vztahu. 
Podrobnosti o procesu oznamování jsou uvedeny v implementačním manuálu, který LP schvaluje a 
smluvně postoupí svým PP. 

4. Změny v adrese, změny v čísle účtu a změny v kontrolním orgánu/instituci nebo jménech kontrolora(ů) 
musí být řádně oznámeny podle postupu uvedeného v implementačním manuálu. Pokud by měla MA 
nějaké námitky k oznámeným změnám – po předchozí diskusi s národní odpovědnou institucí – požádá 
o výměnu kontrolora nebo jmenované instituce. 

 

§ 9 

Změny v projektu 

1. Změny v přidělení rozpočtu na rozpočtové položky, pracovní balíčky a partnera i změny 
v činnostech/výstupech a trvání projektu jsou povoleny, pokud nebude překročena maximální částka 
přidělených financí, pokud jsou respektována ustanovení příslušná pro disciplinu státní pomoci a pokud 
se jedná dle podmínek a postupů, stanovených v implementačním manuálu.  

2. V žadatelských dokumentech je jasně definován podíl LP a každého PP. Změny v projektovém 
partnerství vyžadují nejdříve schválení příslušných programových orgánů, jak je uvedeno 
v implementačním manuálu. Avšak jakmile budou schváleny, platí retrospektivně ode dne, kdy byla 
předložena písemná žádost JS. 

 

§ 10 

Zastoupení projektových partnerů, odpovědnost Vedoucího partnera 

1. „Projektoví partneři” jsou organizace uvedená v poslední schválené verzi žádosti. Pouze výdaje vzniklé 
a placené PP jsou oprávněné pro spolufinancování ERDF s výjimkou výdajů vypočítaných jako paušální 
částky nebo paušálně. 

2. LP zaručuje, že je oprávněn zastupovat partnery, kteří se účastní projektu a že vytvořil partnerskou 
dohodu podle Článku 13 (2) Nařízení (EU) č. 1299/20133, která obsahuje minimálně pravidla, jak je 
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stanoveno v šabloně partnerské dohody poskytované programem. Přidělení úkolů, vzájemných 
odpovědností a závazků mezi LP a PP je specifikováno v partnerské dohodě.  

3. LP zaručuje, že partnerská smlouva jako celek stanoví jasné rozdělení v souladu s dokumenty žádosti 
vzájemných odpovědností mezi všemi partnery a závazky každého PP k převzetí odpovědností v případě 
jakékoli nesrovnalosti nebo nesprávnosti ve výdajích, které byly deklarovány. 

4. Podpis partnerské dohody bude proveden alespoň do tří měsíců po uvedení v planost smlouvy o dotaci, 
jak je uvedeno v implementačním manuálu. MA si vyhrazuje právo na kontrolu partnerské dohody, aby 
ověřila, že byla podepsána a že je v souladu s minimálními požadavky uvedenými v § 10 (2) tohoto 
dokumentu. 

5. LP dále zaručuje, že byl splněn právní rámec podle § 1 této smlouvy a všechny příslušné právní a jiné 
požadavky podle zákona, který se na ní vztahuje, na PP i jejich aktivity a že byla získána všechna 
nezbytná schválení (např. stavební povolení, prohlášení o posouzení vlivu na životní prostředí). LP je 
povinen smluvně postoupit § 1 této smlouvy ve své celistvosti PP a zahrnout všechny závazky, jak je 
stanoveno v tomto dokumentu, do partnerské dohody.  

6. LP poskytne PP všechny informace a dokumenty potřebné pro řádnou a právně správnou projektovou 
implementaci včetně požadavků, které se týkají komunikace a zveřejňování. 

7. V souladu s Článkem 13 (2) Nařízení (EU) č. 1299/2013 LP nese celkovou finanční a právní odpovědnost 
za celý projekt a za PP. Bude odpovědný i v případě, pokud projektové partnerství nebude plnit 
závazky, uvedené v této smlouvě nebo v příslušných národních zákonech a zákonech EU. 

8. LP je dále zodpovědný MA za zajištění, že všichni PP plní svoje závazky. Je zodpovědný MA za porušení 
závazků PP plynoucích z této smlouvy stejně jako za své vlastní chování.  

9. Pokud MA vyžaduje splacení dotačních fondů v souladu se smlouvou, je LP odpovědný MA za celou 
částku těchto financí. LP má nárok požadovat splacení od svých PP, jak je stanoveno v Článku 27 (2) 
Nařízení (EU) č. 1299/2013. 

10.MA nemůže za žádných okolností nebo z žádného důvodu vůbec být zodpovědná za poškození nebo 
zranění způsobená zaměstnanci nebo majetkem LP nebo jedním z jeho PP při realizaci projektu. MA 
proto nemůže akceptovat žádné nároky na náhradu škody nebo zvýšení v platbě ve spojení s takovou 
škodou nebo zraněním. 

11.LP předpokládá výhradní odpovědnosti směrem k třetím stranám včetně odpovědnosti za škodu nebo 
zranění jakéhokoli druhu jimi způsobené při realizaci projektu. LP zbavuje MA odpovědnosti spojené 
s nárokem nebo činností způsobenou důsledkem porušení pravidel nebo nařízení LP nebo jedním z jeho 
PP nebo jako důsledek porušení práv třetí strany.   

 

§ 11 

Finančí řízení projektu 

1. LP zajistí profesionální řízení projektu. 

2. LP stanoví pravidla svého vztahu s ostatními partnery zúčastněnými v projektu v partnerské dohodě, 
jak je uvedeno v § 10 této smlouvy.  

3. V souladu s Článkem 65 (11) Nařízení (EU) č. 1303/2013 LP zajistí, aby nákladové položky zahrnuté do 
požadavků na proplacení, neobdržely podporu ze stejného nebo nějakého jiného programu EU, fondu 
EU nebo nástroje Unie.  

4. LP koordinuje spouštění a implementaci projektu podle časového harmonogramu, jak je uvedeno v této 
smlouvě a pracovním plánu zahrnutým do žádosti. 
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5. LP instaluje zvláštní účetní systém nebo odpovídající účetní kód nastavený specificky na tento projekt 
a zabezpečí, aby byly oprávněné náklady i přijaté dotace jasně identifikovány.  

6. V souladu s Článkem 13 (2) odstavec c a d Nařízení (EU) č. 1299/2013 LP zajistí, aby byly náklady 
uplatněné PP kontrolovány a ověřeny, že byly použity za účelem implementace projektu a že odpovídají 
aktivitám dohodnutým mezi LP a PP, jak je stanoveno v projektové žádosti.  

7. LP je odpovědný za zajištění implementace celého projektu v souladu s pravidly a postupy stanovenými 
v programovém implementačním manuálu (např. s ohledem na monitorování projektového fyzického a 
finančního postupu, zaznamenávání a ukládání dokumentů, písemných žádostí na projektové změny, 
implementaci informací a opatření pro zveřejňování atd.) a zajištění, že si PP budou vědomi svých 
povinností. 

8. LP okamžitě informuje MA a JS o všech okolnostech, které zpožďují, překážejí nebo znemožňují 
realizaci projektu i o okolnostech, které znamenají změnu podmínek nebo rámce vyplacení, jak je 
stanoveno v této smlouvě (např. ztrátu projektového partnera, využití dalších dotací) nebo 
okolnostech, které zavazují MA ke snížení platby nebo vyžadují vrácení celé nebo částečné dotace.  

9. LP poskytne MA a JS požadované informace bez prodlení. 

10.LP implementuje projekt v souladu s legislativou Evropské unie a národní legislativou a v souladu 
s programovými požadavky, např. ohledně zadávání veřejných zakázek a státní pomoci a zajistí, aby 
také PP tato pravidla respektovali. 

11.LP poskytuje údaje do programového elektronického monitorovacího systému v souladu s touto 
smlouvou a podle instrukcí MA a JS.  

12.Pokud to bude možné LP předloží příslušnou zprávu o postupu hlavních výstupů a výsledků, jak je 
uvedeno v žádosti a následných postupů stanovených v programovém implementačním manuálu. Jedna 
kopie každého vytvořeného materiálu musí být uložena v sídle LP nebo PP pro kontrolu a účely auditu. 

13.LP žádá o radu JS, když je třeba, a účastní se nadnárodních seminářů organizovaných programem. 

14.LP zve MA/JS k účasti na schůzích Řídicího výboru jako pozorovatele a zasílá zápisy z těchto schůzí 
MA/JS. 

15.LP podporuje program ve svých informačních, komunikačních a hodnotících aktivitách (např. účastní se 
projektových exhibic, předkládá texty na programové webové stránky a publikace). 

16.V souladu s ustanovením Nařízení (EU) 2016/679 (Nařízení o ochraně obecných údajů) ve své platné 
verzi má MA nárok na zpracování osobních data LP i všech PP, které jsou uvedeny v projektové žádosti 
a které získají orgány a pověření zástupci následujících orgánů a úřadů: národní kontrolní orgány a 
orgány a úřady zapojené do auditů prováděných pro program, Evropskou komisi, auditorské orgány 
Evropské unie a Města Vídeň, Federální ministerstvo financí Republiky Rakousko nebo kterákoli jiná 
instituce odpovědná za provádění auditů nebo kontrol podle zákonů Evropské unie nebo národních 
zákonů. Navíc má MA nárok na zpracování takových údajů a sdílet je s ostatními programy při 
implementaci svých úkolů spojených s evropskou anti-korupční politikou a poskytnout tyto údaje 
orgánům a úřadům pro posouzení a monitorovací procesy.  

17.Dále LP souhlasí za všechny PP, že mohou být použita všechna jména a adresy všech projektových 
partnerů, účel i částka dotace programovými orgány v rámci informačních a komunikačních opatření 
týkající se programu i výkaznictví Evropské komisi. 

18.V souladu s Článkem 56 a 57 Nařízení (EU) 1303/2013 se LP a všichni PP zavazují poskytnout odborníkům 
nebo orgánům pověřeným programem Interreg CENTRAL EUROPE a provádějícím hodnocení projektu 
a/nebo studie jakýkoli dokument nebo informaci požadovanou pro proces hodnocení. Informace mohou 
být poskytnuty LP nebo PP prostřednictvím průzkumů a/nebo interview. 
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19.(pro příslušné projekty státní pomoci) 

LP zajistí, aby v případě pomoci přidělené v režimu de minimis LP a jeho PP respektovali všechny 

nezbytné požadavky vyplývající z Nařízení (EU) č. 1407/2013 a zajistí jejich respektování, kde je 

to nezbytné, těmi orgány, které mají prospěch z činností/výstupů projektu. LP je povinen smluvně 

podstoupit tuto celou doložku PP. 

Obzvláště byl projekt požádán, aby: 

(specifické smluvní podmínky pro státní pomoc vypracované pro projekt na základě projektového 

posouzení) 

 

20.(Všechny následující odstavce včetně tohoto platí pouze pro soukromé LP) 

Jako zabezpečení povinností LP a PP prováděných ve spojení s dotací a/nebo touto dotační 

smlouvou LP již poskytl finanční záruku xxxxxxxxxxxxxxxxx na garanční částku EUR LXXX, jejíž trvání 

je do xxxxxxx (dále pouze datum ukončení záruky).   

21.Pokud z jakéhokoli důvodu LP nepředloží konečnou zprávu v rámci časového rámce stanoveného v § 7 
a přehledné tabulce výkazových cílů a termínů připojené k této smlouvě, musí LP – pokud nelze 
konečnou zprávu schválit alespoň 3 měsíce před datem ukončení záruky – poskytnout novou nebo 
rozšířenou záruku na stejnou částku jako úvodní záruku na období končící jeden rok po ukončení 
schváleného procesu závěrečné zprávy. MA bude informovat LP o novém či prodlouženém období. 
Prodloužené nebo nové období přiměřeně stanoví MA na základě očekávaného zpožděného procesu 
schválení. 

22.Prodloužené nebo nové období přiměřeně stanoví MA na základě očekávaného zpoždění schválení 
končené zprávy projektu.  

23.Podobně poskytne LP novou záruku na stejnou částku, pokud neproběhl audit 3 měsíce před datem 
skončení záruky v souladu s § 12. Trvání této prodloužené nebo nové záruky bude přiměřeně stanoveno 
MA na základě prodlouženého trvání auditu plus přiměřené bezpečností rozpětí. Pokud stále nebude 
proveden audit do konce tohoto prodlouženého období, LP nahradí záruku prodlouženou zárukou podle 
tohoto. 

24.V případě, že LP nesplní povinnost poskytnutí prodloužené nebo nové záruky stanovené ve shora 
uvedených odstavcích, může MA podle svého uvážení rozhodnout plně nebo částečně čerpat záruku a 
požadovat platbu na ručiteli. MA má právo v celku nebo částečně ukončit tuto smlouvu a požadovat 
vrácení dotace (viz § 18 této smlouvy). 

25.Pokud bude během trvání projektu zřejmé, že nebude dotace vyplacena v maximální částce podle § 
2.1, a za předpokladu, že to není důsledek nedodržení povinností LP nebo kteréhokoli PP ve spojení 
s dotací a/nebo touto dotační smlouvou, může MA, na žádost LP, dovolit LP nahradit současnou záruku 
zárukou nižší hodnoty. Takové povolení by nemělo být bezdůvodně zamítnuto MA. V případě zvýšení 
maximální částky dotace LP musí LP poskytnout zvýšenou záruku v souladu s ustanoveními změněné 
smlouvy o dotaci. 

 

§ 12 

Finanční kontroly, audity  

1. Evropská komise, Úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Evropský soud auditorů (ECA) a v rámci jejich 
odpovědnosti, auditorské orgány zúčastněných členských států EU nebo další národní veřejné auditorské 
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orgány i auditorský orgán programu, MA nebo CA a JS jsou oprávněny zkontrolovat správné využití 
financí LP nebo jeho PP neb zařídit provedení takového auditu oprávněnými osobami. LP a PP budou 
obeznámeni v příslušném termínu o jakémkoli auditu jejich nákladů, který bude proveden. 

2. LP se zavazuje, že všechny nezbytné aktivity budou v souladu se základními požadavky uvedenými ve 
smlouvě, příslušnými zákony a programovými dokumenty (Žádost a implementační manuály), které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy, že zajistí kompletní dokumentaci v souladu s těmito normami a 
přístupnost k této dokumentaci. Kromě povinnosti s ohledem na výkaznictví a informace, musí LP 
obzvláště:  
a) uchovávat všechny dokumenty a údaje pro kontroly a audity bezpečně a řádně, jak je dále uvedeno 

v § 11 této smlouvy;  
b) přijme všechna nezbytná opatření, aby zajistil, že jakýkoli audit, oznámený řádně oprávněnou 

institucí, jak je uvedeno v § 12.1, mohl být proveden hladce a 
c) poskytne všechny požadované informace těmto institucím o projektu a umožní přístup do jejich 

obchodních prostor, poskytne a dá přístup ke všem informačním dokumentům k podpoře auditorské 
stopy, jak požadují nařízení Evropských strukturálních a investičních fondů, delegovaných a 
implementačních zákonů a programového implementačního manuálu. 

3. LP neprodleně informuje JS o jakýchkoli auditech, které byly provedeny orgány uvedenými v § 12.1 
této smlouvy. 

4. Pokud, jako důsledek kontrol a auditů, budou jakékoli výdaje považovány za neoprávněné podle 
regulatorního rámce uvedeného v § 1 této smlouvy, bude použit postup popsaný v § 13 a § 6 (4) této 
smlouvy. 

 

§ 13 

Odnětí nebo navrácení neoprávněně vyplacených prostředků 

1. V případě, že MA nebo CA objeví (např. během každodenního řízení nebo během kontrol na místě) 
jakékoli nepřiměřeně vyplacené financí, např. díky administrativním chybám nebo nesrovnalostem, je 
v takových případech oznámeno porušení smlouvy nebo porušení právních ustanovení uvedených v § 1 
tohoto dokumentu, nebo v případě, že jsou MA oznámeny takové případy, MA nebo CA, pokud to bude 
nezbytné s konzultací s příslušným MS a s informací poskytnutou MS, bude požadovat od LP vrácení 
dotace jako celku nebo její části.  

2. LP zajistí, pokud to bude relevantní, aby dotčený PP splatil jakékoli částky neoprávněně vyplacené 
v souladu s Partnerskou dohodou a implementačním manuálem. Částka k vrácení může být odečtena 
z další platby LP, podle potřeby, zbývající platby mohou být pozastaveny. V případě uzavřeného 
projektu je LP povinen převést neoprávněně vyplacené finance MA. Vrácení částky je splatné do 
jednoho měsíce od data přijetí dopisu, kterým MA potvrzuje nárok na vrácení; datum splatnosti bude 
uvedeno explicitně v pořadí vracení. V případě e-mailové korespondence bude příslušné datum zaslání 
e-mailu, bez ohledu na datum přijetí jakéhokoli emailu zaslaného dodatečně v papírové kopii. Pokud 
je dopis zaslán pouze papírově, předpokládá se, že bude tato pošta obdržena tři dny od data, kdy byla 
zaslána.  

3. Jakékoli zpoždění ovlivňující vrácení způsobí úrok z důvodu pozdní platby vymáhané částky, počínaje 
datem splatnosti a končící dnem vlastního splacení. Sazba z pozdní platby použitá na vrácenou částku 
bude vypočítána v souladu s Článkem 147 Nařízení (EC) č. 1303/2013. 

4. V případě, že faktory postupu vymáhání ukážou porušení Dotační smlouvy (viz § 18 této smlouvy), bude 
MA považovat ukončení smlouvy jako poslední možnost. V každém případě partnerství bude o tomto 
zpraveno před konečným rozhodnutím o ukončení smlouvy. 
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§ 14 

Publicita, komunikace a branding 

1. Pokud nebude MA vyžadovat jinak, jakékoli oznámení nebo publikace projektem včetně prezentací na 
konferencích nebo seminářích, musí zdůrazňovat, že byl současný projekt implementován 
prostřednictvím finanční pomoci fondů ERDF CENTRAL EUROPE CP, jak je požadováno v Příloze XII k 
Nařízení (EU) 1313/2013. Všechny informace, komunikace a opatření branding budou prováděny v 
souladu se shora uvedenými pravidly, poslední verzí schválené Žádosti, programovým implementačním 
manuálem a dalšími pokyny vydanými programem v této záležitosti. LP zajistí, aby PP plnili tyto 
požadavky, a poskytne jim příslušné dokumenty a programové pokyny. 

2. Jakékoli oznámení nebo zveřejnění týkající se projektu, provedené v jakékoli formě či prostředky 
včetně Internetu, musí uvádět, že pouze odráží autorův pohled a že programové orgány nejsou 
zodpovědné za jakékoli použití informací, které jsou v něm obsaženy. 

3. LP také přijímá plnou odpovědnost za obsah jakéhokoli oznámení, zveřejnění či marketingový produkt 
poskytnutý MA, který byl vytvořen LP, kterýmkoli projektovým partnerem nebo třetími stranami za LP 
nebo projektové partnery. LP je také zodpovědný v případě nároků na kompenzaci třetí strany za škody 
(např. z důvodu porušení duševních vlastnických práv). LP odškodní MA v případě, že MA utrpí poškození 
z důvodu obsahu zveřejněné zprávy či informačního materiálu. 

4. LP zajistí, aby projektové partnerství bylo v souladu se všemi povinnostmi publicity, komunikace a 
brandingu (např. co se týče programového loga, požadavků na informace, organizace akcí atd.) 
uvedených v programovém implementačním manuálu. 

5. Programové orgány mají oprávnění publikovat, v jakýchkoli a jakýmikoli prostředky, následující 
informace: 
a) Název Vedoucího partnera a jeho partnerů  
b) Kontaktní údaje projektových zástupců  
c) Název projektu  
d) Shrnutí projektových činností  
e) Cíle projektu a dotace 
f) Počáteční a konečné datum projektu 
g) Financování ERDF, celkové oprávněné náklady projektu 
h) Geografické umístění implementace projektu 
i) Abstrakty zpráv o postupu a závěrečná zpráva 
j) Zdali a jak byl projekt dříve publikován 

6.  MA má nárok dále použít tyto údaje pro informační a komunikační účely uvedené v Příloze XII Nařízení 
(EU) č. 1303/2013, citované v § 1 této smlouvy. 

7. MA za MC a ostatní programové propagátory na národní úrovni je oprávněn používat výstupy projektu, 
aby zaručil rozšíření projektových výsledků a výstupů a zpřístupnil je veřejnosti. LP souhlasí, že budou 
výstupy postoupeny MA ostatním programovým orgánům i členským státům, které se účastní 
v programu, aby použili tento materiál k prezentaci, jak se dotace používá. 

Za účelem splnění cílů stanovených v § 6 této smlouvy musí LP poskytnout důkaz o vytvořených 

výstupech a výsledcích, jak je dále specifikováno v implementačním manuálu.  

8. O jakékoli komunikační kampani, prezentaci v médiích nebo jiné publicitě projektu je třeba obeznámit 
MA/JS pro potenciální aktualizaci webových stránek nebo prezentace. 
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§ 15 

Vlastnictví – Použití výstupů 

1. Vlastnictví, název a průmyslová a duševní vlastnická práva na výsledky projektu a výkazy a další 
příslušné dokumenty budou použity v závislosti na aplikovaném národním zákonu a/nebo partnerské 
smlouvě, ať je jejich původce LP a/nebo PP. Partnerství má nárok stanovit vlastnická práva produktů 
odvozených z projektu. 

2. Vlastnictví výstupů, které má charakter investic do infrastruktury nebo produktivních investic 
realizovaných v projektu, musí zůstat u příslušného LP a/nebo PP podle časového rámce i podle 
podmínek stanovených v Článku 71 Nařízení (EU) č. 1303/2013. Pokud nebudou podmínky stanovené 
uvedeným Nařízením splněny v určitém termínu, musí být MA/JS neprodleně informovány příslušným 
LP nebo PP. MA vybere zpět neoprávněně vyplacený podíl ERDF v poměru na období, za které nebyly 
požadavky splněny.  

3. LP respektuje všechna příslušná pravidla a základní principy týkající se zákona o konkurenci i principy 
rovného přístupu i transparentnosti v rámci významu finančních předpisů a zajistí, aby nebyla nikomu 
dána nepatřičná výhoda, tj. udělení jakékoli výhody, která by podkopala základní principy a politické 
cíle režimu financování. Výstupy a výsledky, obzvláště studie a analýzy, vytvořené během 
implementace projektu, jsou k dispozici obecné veřejnosti zdarma, a mohou být využity všemi lidmi i 
organizacemi, které o ně mají zájem, stejným způsobem a za stejných podmínek jako LP nebo jeho PP.  

4. MA si vyhrazuje právo použít výstupy a výsledky pro informační a komunikační akce s ohledem na 
program. V případě že již existují nějaká duševní a průmyslová vlastnická práva, která byla projektu 
k dispozici, musí být plně respektována. 

5. Jakýkoli příjem generovaný duševními vlastnickými právy musí být řízen v souladu s příslušnými 
národními, programovými pravidly i pravidly EU týkající se výnosů a státní pomoci. 

 

§ 16 

Výnosy  

Zisk generovaný během implementace projektu prostřednictvím prodeje produktů a zboží, 

účastnických poplatků nebo dalších poskytovaných služeb za úplatu musí být odečten z částky nákladů 

vzniklých v projektu v souladu s Čl. 61 Nařízení 1303/2013 a ustanovení v programovém 

implementačním manuálu. LP se zavazuje smluvně postoupit tato ustanovení svým projektovým 

partnerům. 

 

§ 17 

Postoupení, právní nástupnictví 

1. MA je oprávněna kdykoli postoupit svá práva v rámci této smlouvy. V případě postoupení bude MA bez 
prodlení informovat LP.  

2. LP má povoleno ve výjimečných případech a za opodstatněných okolností postoupit své povinnosti a 
práva z této smlouvy pouze po písemném souhlasu MA a MC. Postup bude dále specifikován 
v implementačním manuálu.  
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3. Tam, kde podle národních zákonů se právní osoba nemění a kde jsou všechna aktiva LP a PP převzata, 
takže se nečeká zhoršení finanční kapacity pořizující instituce (např. v případech univerzálního 
nástupnictví), není třeba předchozího souhlasu MC. Avšak LP předloží příslušné informace spolu se všemi 
dokumenty, které jsou nezbytné k analýze právního případu včas MA/JS. Pokud MA/JS dojde k závěru, 
že podmínky stanovené dříve nejsou splněny (např. v případech singulární sukcese), bude LP 
informován, že je třeba iniciovat postup změny partnera uvedený v § 17 (2). 

4. V případě postoupení nebo jakékoli formy sukcese LP nebo PP je dotčený LP nebo PP povinen postoupit 
všechny práva a povinnosti a všechny dokumenty týkající se projektu každému a kterémukoli nabyvateli 
nebo právními nástupci. Příslušné výkazy pro MA/JS, které vyžadují programové dokumenty, musí LP 
předat.  

 

§ 18 

Ukončení a splácení 

1. Podle práva na ukončení, jak je uvedeno v § 3, má MA nárok, jako celek nebo částečně, ukončit tuto 
smlouvu a/nebo požadovat vrácení dotace za jakýchkoli následujících okolností:  
a) LP získal dotaci prostřednictvím nepravdivých nebo nekompletních prohlášení nebo 

prostřednictvím zfalšovaných dokumentů; 
b) LP a jeho partneři obdrží další financování od Evropské unie na celé nebo část nákladů projektu 

uvedených v rámci programu během období implementace projektu; 
c) Projekt nebyl nebo nemůže být realizován nebo nebyl či nemůže být implementován včas; 
d) Projekt nezačal včas a dokonce i písemná upomínka MA/JS byla neúspěšná;  
e) Objevila se změna, např. s ohledem na povahu, rozsah, vlastnictví, náklady, načasování, 

partnerství nebo dokončení projektu, která ohrozila dosažení plánovaných výsledků uvedených 
v poslední verzi schválené Žádosti;  

f) Projektové výsledky a výstupy nejsou v souladu s těmi popsanými ve schválené žádosti; 
g) LP nepředložil požadované výkazy (např. zprávy o postupu podle přehledné tabulky výkazových 

cílů a termínů připojené k této smlouvě) nebo důkazy nebo nepředložil nezbytné informace za 
předpokladu, že LP obdržel písemnou upomínku stanovující adekvátní termín a explicitně uvádějící 
právní důsledky neposkytnutí v souladu s požadavky a nepodařilo se mu splnit tento termín; 

h) LP porušil svou povinnosti požádat o předběžné písemné schválení, které je uvedeno ve smlouvě 
nebo v programovém implementačním manuálu nebo neprodleně nevykázal události zpožďující 
neb bránící implementaci financovaného projektu nebo jakýchkoli okolností, které znamenají 
změnu podmínek a rámce vyplacení, jak je stanoveno v této smlouvě; 

i) LP nebo jeho PP brání nebo zabránili finanční kontrole a auditům, jak je uvedeno v § 12 této 
smlouvy;  

j) Částka přiděleného financování byla částečně nebo zcela chybně použita na účely jiné než ty 
schválené;   

k) Proti majetku LP nebo jednoho z PP je zahájeno úpadkové řízení nebo je na ně uvaleno insolvenční 
řízení z důvodu nedostatku majetku na vrácení nákladů nebo LP či jeden z jeho PP končí nebo je 
v likvidaci za předpokladu, že to zabrání nebo ohrozí dosažení projektových cílů;  

l) Předpisy týkající se příjmů a výnosů, jak je uvedeno v § 15 a 16 této smlouvy jsou porušeny nebo 
LP – z jakýchkoli důvodů – výstupy nepředá MA;  

m) Překročení povolených limitů předpisů financování (např. Článek 61 Nařízení (EU) č. 1303/2013)  
LP zcela nebo částečně prodá, pronajme nebo nechá projektové výstupy/výsledky třetí straně;  

n) Nařízení práva EU včetně horizontální politiky nebo národních předpisů byla ohrožena;  
o) Vlastnictví projektových výsledků, které mají charakter investic do infrastruktury nebo 

produktivních investic, nezůstalo u zmíněného LP a/nebo PP pro období a podle podmínek 
stanovených v Článku 71 Nařízení (EU) č. 1303/2013; 

p) Pokud je nemožné ověřit, že je zpráva o postupu správná, a tak oprávněnost projektu financování 
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z programu Interreg CENTRAL EUROPE; 
q) LP a nebo kterýkoli PP je v tíživé situaci, v rámci významu bodu 24 (ve spojení s bodem 20)  

„Pokynů o státní pomoci pro záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v problémech” 
(Sdělení Komise č. 2014/C 249/01 z 31.07.2014) i v souladu s Článkem 3(3) d) Nařízení č. 
1301/2013;  

r) LP nesplnil žádnou další podmínku nebo požadavek na pomoc uvedenou v této smlouvě a 
ustanovení, na kterých je založena, zejména pokud jsou tyto podmínky nebo požadavky míněny 
jako záruka úspěšného dosažení programových cílů;  

2. Před nebo místo ukončení smlouvy, jak je uvedeno v tomto článku, může MA pozastavit platby jako 
preventivní opatření bez předchozího oznámení. Toto opatření bude zrušeno, jakmile důvody pro 
taková opatření skončí nebo lze požadovaný důkaz poskytnout.  

3. Pokud MA uplatní své právo na ukončení a LP je požádán o plné či částečné vrácení již vyplacených 
částek, je LP povinen převést vrácenou částku na MA. Vrácená částka je splatná do jednoho měsíce po 
datu dopisu, kterým MA potvrzuje nárok na vrácení; datum splatnosti bude explicitně uvedeno 
v rozhodnutí o vrácení.  

4. Pokud se LP nebo PP nepodaří vrátit neoprávněné zaplacené finance v jiném projektu financovaném 
Interreg CENTRAL EUROPE CP, má MA právo odstoupit odpovídající ERDF od jakékoli otevřené platby 
v tomto projektu. 

5. Pokud MA uplatní své právo na ukončení, kompenzace LP je vyloučena, pokud nebude jeho nárok 
nesporný nebo uznán deklaratorním rozhodnutím. 

6. Pokud MA uplatní své právo na ukončení, a LP má provést celé či částečné vrácení již vyplacených 
částek, jakékoli zpoždění v uskutečnění splacení způsobí vznik úroků na účet pozdní platby, počínaje 
datem splatnosti a konče datem vlastní platby. Sazba za pozdní úrok aplikovaná na částku, která má 
být vrácena, bude vypočítán podle článku 147 Nařízení (EC) č. 1303/2013. 

7. Po ukončení této smlouvy přetrvávají závazky a povinnosti LP (inter alia §§ 11, 12, 13, 18, 21).  

8. Bankovní poplatky způsobené vrácením částek MA zcela ponese LP. 

9. Pokud se objeví jakékoli okolnosti zmíněné ve shora uvedeném bodě 1 tohoto odstavce před vyplacením 
celé částky dotace LP, platby mohou být přerušeny a nebudou žádné nároky na vyplacení zbývající 
částky. 

10.Jak je uvedeno v § 3.3, MA má nárok ukončit tuto smlouvu, pokud se Evropské komisi nepodaří uvolnit 
finance z důvodů, které jsou mimo sféru vlivu programu. 

11.Každé další právní nároky nebudou dotčeny shora uvedenými ustanovení. 

 

§ 19 

 Vyšší moc 

1. Vyšší moc znamená jakoukoli nepředvídatelnou a výjimečnou událost, která ovlivní plnění jakýchkoli 
povinností vyplývajících z této smlouvy o dotaci, která je mimo kontrolu LP a PP a nemůže být 
překonána ani jejich rozumným úsilím (např. podstatné změny díky změnám v politických nebo 
finančních podmínkách). Jakákoli neplnění produktu nebo služby nebo zpoždění v dostupnosti za 
účelem výkonu této smlouvy a ovlivňující projektovou implementaci, včetně například anomálií ve 
fungování nebo realizaci produktu nebo služeb, pracovních sporů, stávek nebo finančních problémů, 
netvoří vyšší moc. 
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2. Pokud jsou LP nebo PP předmětem vyšší moci ovlivňující plnění jeho/jejich závazků v rámci této 
dotační smlouvy, LP to oznámí MA prostřednictvím JS bez prodlení, s uvedením povahy, 
pravděpodobného trvání a předpokládaných účinků. 

3. Pokud je MA předmětem vyšší moci ovlivňující plnění závazků v rámci této dotační smlouvy, oznámí to 
LP neprodleně s uvedením povahy, pravděpodobného trvání a předpokládaných účinků.  

4. Ani MA či LP nebo PP nebudou porušovat své závazky při realizaci tohoto projektu, pokud jim v tomto 
zabránila vyšší moc. Když LP nebo PP nemohou plnit své závazky při realizaci tohoto projektu díky vyšší 
moci, grant pro přijaté oprávněné vzniklé náklady může být udělen jen na ty aktivity, které byly 
realizovány ke dni události identifikované jako vyšší moc. Budou přijata všechna nezbytná opatření 
k omezení škod na minimum. 

 

§ 20 

Soudní spory 

1. Tato smlouva se řídí a interpretuje v souladu se zákony Federální republiky Rakousko. Tím se použijí 
zákony Rakouska na všechny právní vztahy, které vzniknou ve spojení s touto dohodou. 

2. V případě sporů mezi MA a LP bude dána přednost předpokladu dobré víry LP předtím, než budou 
uplatněny soudní spory, mediační postupy. 

3. V případě sporu bude místem konání soud příslušné jurisdikce v sídle Správy Města Vídně (adresa 

4.  1010 Vienna, City Hall). Právní postupy budou v němčině. 

 

§ 21 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení uvedená v § 1 této smlouvy lze uplatnit a práva a povinnosti z nich odvozené se stávají 
součástí této smlouvy. Všechna citovaná práva, předpisy a uvedené programové dokumenty jsou 
použitelné ve svých současně platných verzích. LP se zavazuje respektovat uvedený právní rámec a 
smluvně jej postoupit projektovému partnerství. 

2. Jazykem programu je angličtina. Proto veškerá korespondence s MJ/MS v rámci této smlouvy musí být 
v angličtině. Dokumenty musí být předloženy, jak je uvedeno v této smlouvě nebo jiných programových 
dokumentech.  

3. Pokud není uvedeno jinak, všechna komunikace se zasílá JS se sídlem, jak je uvedeno na webových 
stránkách. 

4. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy celé nebo částečně neúčinné, zavazují se strany této smlouvy 
zaměnit neúčinné ustanovení účinným ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat účelu neúčinného 
ustanovení. 

5. V případě rozdílů, které nejsou řízeny touto smlouvou, se strany zavazují najít společné řešení. 

6. Přílohy a dodatky k této smlouvě a jakékoli prominutí požadavku písemné verze musí být písemné a i 
tak označeno. Následně jakékoli změny současné smlouvy budou účinné pouze, pokud byly dohodnuty 
písemně a byly označeny za změnu nebo dodatek smlouvy.  

7. Jakékoli neoprávněné náklady, poplatky nebo daně nebo jakékoli povinnosti vzniklé ze závěru nebo 
implementace této dohody ponese LP a/nebo jeho PP. 

8. Tato smlouva bude vydána ve dvou kopiích; každá strana obdrží jednu kopii. LP může přijmout a 
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podepsat tuto smlouvu do dvou měsíců po její nabídce MA (datum předložení emailem). Po dvou 
měsících ztrácí tato nabídka MA jakoukoli příslušnost, pokud MA nebude souhlasit s jejím prodloužením 
o toto časové období. 

9. Současná smlouva vstoupí v platnost podpisem obou stran této smlouvy. Zůstává v platnosti, pokud lze 
nárokovat kterékoli povinnosti spojené s dotací ERDF alespoň do konce použitelné doby uchování, jak 
byla uvedena MA pro LP v souladu s programovým implementačním manuálem.   

 

 

.....................................   ..................................... 

(Místo + Datum)     (Místo + Datum) 

 

 

 

.....................................   ..................................... 

Název právního zástupce   Název právního zástupce    

 vedoucího partnera  Města Vídně 

(Vedoucí řídícího orgánu programu Interreg CENTRAL 

EUROPE) 

 

 

 

.......................................  ..................................... 

(Podpis + razítko)     (Podpis + razítko)  

 

Přílohy: 

- Schválená žádost 

- Přehledná tabulka o vykazovaných cílech a termínech 

- Finanční záruka (Použitelná pouze v případě soukromého Vedoucího partnera) 

 



 

 

 

       

Strana 18 

 

 

Následující dokumenty4 lze stáhnout z programových webových stránek www.interreg-central.eu  

- Návod k použití5 (Manuál na vyplnění žádosti) 

- Implementační manuál  

                                                           

 

 

 

 
4 As laid out in § 1 these documents form part of the legal framework that the LP/PP declare to observe. 
5 The specific Manual of the application round in which the project has been approved applies. 

http://www.interreg-central.eu/

