
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.6

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
RFC – partnerské smlouvy

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení projektových dokumentů k uzavření mezinárodního partnerství v rámci projektu RFC – Recapture
the Fortress Cities z programu meziregionální spolupráce Interreg EUROPE

Nárok na rozpočet:
výdaje projektu RFC na část projektu uskutečněného v Ústeckém kraji – 369 650 EUR (9 610 900 Kč),
spolufinancování ÚK 15% 55 477,5 EUR (1 441 635 Kč), dotace EU 85% 314 202,5 EUR (8 169 265 Kč)
Předfinancování celkových výdajů a vlastního podílu Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v
letech 2019 – 2022

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.6-1 Název: Bod 11.6 Priloha 1.pdf

Žádost o financování projektu 
Recapture the Fortress Cities, vedené 
pod č. PGI05866, z Evropského fondu 
regionálního rozvoje pro Evropský 
program územní spoupráce Interreg 
EUROPE, která bude schválená 
řídícím orgánem (JS)
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11.6-2 Název: Bod 11.6 Priloha 2.pdf
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace 
na implementaci projektu Intrerreg 
EUROPE (Subsidy contract) - AJ
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11.6-3 Název: Bod 11.6 Priloha 3.pdf
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace 
na implementaci projektu Intrerreg 
EUROPE (Subsidy contract) - ČJ
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11.6-4 Název: Bod 11.6 Priloha 4.pdf

Modelová projektová smlouva o 
partnerství mezi vedoucím partnerem 
a partnery projektu pro implementaci 
projektu Interreg EUROPE 
(Partnership agreement) - AJ

U

11.6-5 Název: Bod 11.6 Priloha 5.pdf

Modelová projektová smlouva o 
partnerství mezi vedoucím partnerem 
a partnery projektu pro implementaci 
projektu Interreg EUROPE 
(Partnership agreement) - ČJ

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

předloženou informaci o schválené poslední verze žádosti o financování projektu Recapture the Fortress 
Cities, vedené pod č. PGI05866 z Evropského fondu regionálního rozvoje pro Evropský program územní 
spolupráce Interreg Europe

B) rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o mezinárodní spolupráci při realizaci projektu Recapture the Fortress Cities, vedeném pod č. PGI05866, v 
rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg EUROPE takto:

1. veškeré podstatné náležitosti projektu Recapture the Fortress Cities jsou popsány v poslední verzi 
žádosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. maximální udělená částka financování ERDF (dotace) je 369 650 EUR (9 610 900 Kč), z toho dotace 
ERDF 85% je 314 202,5 EUR (8 169 265 Kč) a výše spolufinancování Ústeckého kraje (15 %) je 55 477,5 
EUR (1 441 635 Kč),

3. Ústecký kraj je vedoucím partnerem (LP) projektu a je mu dotace poskytována ze strany řídícího orgánu 
- Région Hauts-de-France, Hotel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 LILLE Cedex, 
Francie, se kterým je uzavírána smlouva o poskytnutí dotace na implementaci projektu dle závazného 
vzoru dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Vzorová smlouva obsahuje minimální povinné požadavky, jež jsou 
podstatnými podmínkami spolupráce mezi oběma subjekty.

4. Ústecký kraj jako vedoucí partner uzavírá s každým jednotlivým partnerem projektovou smlouvu o 
partnerství, jejímž předmětem je realizace projektu dle modelové projektové smlouvy o partnerství dle 
přílohy č. 4 tohoto usnesení. Modelová projektová smlouva o partnerství obsahuje minimální povinné 
požadavky, jež jsou podstatnými podmínkami spolupráce mezi vedoucím partnerem a projektovými 
partnery s tím, že ostatní podmínky mohou být přizpůsobeny na míru specifickým potřebám projektových 
partnerů a vždy v souladu s programovými cíli a právním rámcem smlouvy o poskytnutí dotace a 
modelové projektové smlouvy o partnerství.

5. Ústecký kraje bude při realizaci (implementaci) projektu spolupracovat s těmito schválenými partnery: 
Regional Landscapes Antwerp – Regionální krajina Antverpy (Belgie), Municipality of Komotini – Město 
Komotini (Řecko), North-West Regional Development Agency - Agentura pro regionální rozvoj 
Severozápad (Rumunsko), The Prešov Self-Governing Region – Prešovský samosprávný kraj 
(Slovensko), Provincial Government of Teruel – Provinční vláda Teruelu (Španělsko), City of Magdeburg – 
Město Magdeburg (Německo), European Federation of Fortified Sites – Evropská federace opevněných 
měst (Belgie), se kterými bude uzavírána dohoda dle písm. 5.

6. S ohledem na to, že dosud nejsou finalizovány výše popsané smluvní dokumenty, bude jejich obsah (tj. 
závazné vzory) doplněn o údaje z poslední verze žadatelských dokumentů (příloha č. 1 předloženého 
usnesení) a případně další podmínky (odpovídajícími specifickým potřebám projektových partnerů), jež 



jsou nepodstatnými náležitostmi smluvních dokumentů. Finální verze smluvních dokumentů budou 
schvalovány Radou Ústeckého kraje, a to včetně jejich změn, které se mohou týkat pouze nepodstatných 
náležitostí s tím, že mohou být doplněny, musí odpovídat podmínkám realizace (implementace) projektu a 
mezinárodní spolupráce vymezené tímto usnesením.

7. V rámci působnosti vedoucího partnera je třeba provádět ve vztahu k řídícímu orgánu a projektovým 
partnerům dílčí úkony/jednání (např. Ústecký kraj jediný komunikuje s řídícím orgánem, podává souhrnné 
zprávy, hlídá celkový rozpočet projektu, komunikuje a koordinuje věcné i finanční řízení partnerů projektu), 
které lze svěřit Radou Ústeckého kraje hejtmanovi kraje nebo krajskému úřadu. Vše musí odpovídat 
podmínkám realizace (implementace) projektu a mezinárodní spolupráce vymezené tímto usnesením.



Důvodová zpráva:
Rada Ústeckého kraje dne 5. 6. 2018 na základě usnesení č. 037/41R/2018 schválila přípravu a podání 
projektového záměru Recapture the Fortress Cities (dále jen „RFC“) do 4. výzvy programu meziregionální 
spolupráce Interreg Europe. Žádost byla podána dne 22. 6. 2018. Dne 26. 3. 2019 v Bruselu zasedal 
monitorovací výbor programu Interreg Europe, který doporučil žádost k financování. Dne 5. 6. 2019 Rada 
Ústeckého kraje na základě usnesení projednala a doporučila schválení projektových dokumentů k uzavření 
mezinárodního partnerství v rámci projektu RFC z programu Interreg Europe.

Celkový rozpočet projektu: 1 518 683 EUR (39 485 758 Kč), dotace z ERDF 84,29 % 1 280 063,5 EUR (33 
281 651 Kč), podíl všech partnerů 238 619,95 EUR (6 204 118,7 Kč)

Rozpočet Ústeckého kraje: 369 650 EUR (9 610 900 Kč), spolufinancování ÚK 15% 55 477,5 EUR (1 441 
635 Kč), dotace EU 85% 314 202,5 EUR (8 169 265 Kč)

Datum realizace projektu: srpen 2019 – červenec 2023

Popis projektu:

Projekt RFC

Prioritní osa 4 - Životní prostředí a podpora účinného čerpání zdrojů (odpovídající tematickému cíli 6)
Specifický cíl 4.1: Zlepšování implementace politik a programů regionálního rozvoje, zejména programů 
Investic pro růst a vytváření pracovních míst a, v relevantních případech, programů Evropské územní 
spolupráce, na poli ochrany a rozvoje přírodního a kulturního dědictví.

Aktivity a cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení koexistence historických památek a sousedících měst. Na území EU se nachází 
řada objektů, které dříve sloužily jako pevnosti, často se jedná o rozsáhlé stavby historického významu, 
vystavěných v různých historických obdobích, které dnes vytvářejí image měst, která vznikla v jejich blízkosti 
nebo je dnes již přímo obklopují. Údržba těchto objektů je nákladná a města se tak často potýkají s 
problémem jejich zachování, údržby a možností využití, problémem je i roztříštěnost umístění těchto objektů 
ve městě a jeho blízkosti.

Navrhovaný projekt se zaměřuje na globální přístup a zpracování inovativních způsobů využívání pevností s 
cílem usnadnit jejich údržbu, zapojit tyto objekty do života města a využívání tohoto kulturního dědictví.

Cílem projektu je integrovaný přístup k problematice pevnostních staveb, neboť na tyto je často pohlíženo 
jako na oddělené stavby, jako na objekty pouze historické a určené k údržbě a zachování.

Stručná charakteristika:

Připravovaný projektový záměr se věnuje problematice historických památek – pevností a jejich společné 
existence a fungování se sousedícími městy, oživení těchto měst i památek. Ústecký kraj se zaměří na 
historickou pevnost Terezín.

Aktivity projektu:

- zlepšení spolupráce a komunikace město-pevnost, zapojení místních institucí, zpracování plánů a strategií 
dalšího rozvoje a využívání objektu
- vzájemné interakce a dopady koexistence město-pevnost – pozitivní a negativní
- inovativní způsoby využití, další rozvoj, využívání stávajících zdrojů, kulturní a sociální význam památky
- propagace, dostupnost místa pro veřejnost, zvýšení atraktivity pro cestovní ruch a vzdělávání
- podpora veřejné správy,
- financování péče o kulturní památku, sbírkových fondů,
- technické zázemí,
- plnohodnotné využití, zatraktivnění:
o zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,
o restaurování památky,
o rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
- využívání památky pro komerční účely, zapojení regionálních MSP



Aktivity budou realizovány formou:

- zpracování analytických dokumentů, akčního plánu za podpory zahraničních expertů, strategie rozvoje a 
plán využívání pevnosti
- výměna zkušeností, příklady dobré praxe ze zahraničí, technické workshopy a semináře, zlepšení 
komunikace klíčových institucí a jejich zapojení do aktivit projektu
- propagační akce

Soulad se strategiemi:

Projekt je v souladu se strategií IROP: INVESTIČNÍ PRIORITA 6c prioritní osy 3: Zachování, ochrana, 
propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

2.3.4 Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

SPECIFICKÝ CÍL 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 – 2020

Cíl 1: Rozšířit povědomí obyvatel ÚK o nezbytnosti uchovávat historické dědictví minulosti jako přirozenou 
součást života každého občana
Priorita: 1.2 Zvýšit povědomí veřejnosti o problematice PP a možnostech pomoci a záchrany památek
Opatření 1.2.2 Pořádat pravidelná setkání s aktéry PP zaměřená na konkrétní problematiku v dané oblasti
1.2.3 Podporovat využívání kulturních památek pro kulturní a společenské akce

Cíl 4: Pokračovat v již započatém procesu k zapsání 3 souborů kulturních památek na Seznam světového
přírodního a kulturního dědictví UNESCO
Priorita: 4.2 Barokní pevnostní město Terezín
Opatření: 4.2.1 Pokračovat v komunikaci s vlastníky památky a posílit tak zájem o zápis
4.2.2 Pokračovat v přípravě a zpracování materiálů, které jsou nezbytné k zápisu
4.2.3 Využít možností dotačních programů na aktivity spojené se zápisem

Průběh financování:

Předfinancování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, průběžné financování (ex-post) na základě předkládání 
monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Partneři projektu:
- Ústecký kraj, vedoucí partner projektu
- Regionální správa Antverpy, Belgie - Regional Landscapes Antwerp
- Město Komotini, Řecko - Municipality of Komotini
- Regionální rozvojová agentura severozápad, Rumunsko - North-West Regional Development Agency
- Samosprávný region Prešov, Slovensko - The Prešov Self-Governing Region
- Provincie Teruel, Španělsko - Provincial Government of Teruel
- Město Magdeburg, Německo - City of Magdeburg
- European Federation of Fortified Sites (EFFORTS), Belgie – Evropská federace opevněných měst

Na základě vydaného rozhodnutí bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace (Subsidy contract) dle přílohy 
č. 2 mezi Ústeckým krajem a řídícím orgánem. Poté uzavře Ústecký kraj partnerskou smlouvu (Partnership 
agreement) příloha č. 4 s partnery projektu: Regional Landscapes Antwerp, Municipality of Komotini, 
North-West Regional Development Agency, Prešov Self-Governing Region, Provincial Government of Teruel, 
Provincial Government of Teruel, European Federation of Fortified Sites, kde budou naplněny podmínky pro 
mezinárodní spolupráci.

Stanovisko odboru legislativně-právního:

Schválená žádost o dotace ve své poslední podobě (příloha č. 1 tohoto usnesení) je jedním z hlavních 
dokumentů, od kterého se odvíjí podstatné náležitosti smluvního kontraktu, a to je výše celkově poskytnuté 
dotace, cíle a činnosti v rámci projektu, partneři projektu, podíly jednotlivých partnerů na financování projektu 
a činnosti na projektu ze strany Ústeckého kraje.



Smlouva o poskytnutí dotace představuje právní rámec pro uskutečnění projektu, kdy jde o přenesený 
závazek k financování z Evropského fondu pro program Evropské územní spolupráce Interreg CENTRAL 
EUROPE, schválený Evropskou komisí 11. 6. 2015 (Rozhodnutí č. C(2015) 4053), který stanoví strategii 
Programu. Pravidla pro poskytnutí dotace, její vykazovaní a vyúčtovaní se řídí unijním právem, zejména 
Nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady ze 17. prosince 2013 a Nařízení (EU) 
č.1299/2013 Evropského parlamentu a Rady z 1. prosince 2013. Jedná o návrh smlouvy o poskytnutí dotace, 
do které je včleněna zásada vedoucího partnera Ústeckého kraje (dále jen „LP“) vůči řídícímu orgánu (dále 
jen „ŘO“).

Právní režim smlouvy o poskytnutí dotace se řídí francouzským právem a pracovním jazykem je angličtina, 
ale smlouva musí být vždy i ve francouzském jazyce. S ohledem na krátkost času (materiál přeložen LP 24. 
5.) a fakt, že se jedná o typově „formulářovou“ smlouvu uzavíranou s řídícím orgánem nejeví se nám účelné 
předkládat tuto smlouvu specializovaným advokátním kancelářím na francouzské právo.

Vedoucí partner v souladu s čl. 13 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013 a v souladu s ustanovením čl. 9 
smlouvy o poskytnutí dotace povinen uzavřít smlouvu o partnerství se všemi projektovými partnery 
obsaženými ve schválené žádosti o dotaci, kdy minimální povinné požadavky na obsah této smlouvy jsou 
obsaženy ve vzorové šabloně smlouvy podle předloženého vzoru dle přílohy č. 4. a 5. Obsah smlouvy je v 
souladu s cíli projetu, na který je poskytována dotace a respektuje právní rámec smlouvy o poskytnutí dotace.

Doporučujeme, aby samotná partnerská dohoda se řídila právem České republiky.
Odbor legislativně-právní upozorňuje na povinnosti plynoucí pro LP ze smlouvy o poskytnutí dotace, které
jsou zejména následující:
- zajištění profesionálního řízení projektu
- koordinace spuštění celého projektu a uskutečňování projektu podle časového harmonogramu
- analýza a kontrola dodržování pravidel programu
- kontrola a osvědčení výdajů projektovými partnery, a to prostřednictvím osob nebo institucí provádějící 
kontrolní činnost
- instalace zvláštního účetního sytému
- pokud možno zřízení bankovního účtu pouze pro účely projektu, který bude veden v EURO
- podávání pravidelných zpráv o postupu při plnění cílů projektu a podání konečné zprávy ŘO v určených 
termínech.

LP vystupuje vůči ŘO jako hlavní příjemce dotace a nese celkovou finanční a právní odpovědnost za celý 
projekt i za projektové partnery. LP je odpovědný i v případě, že projektový partner nebude plnit své závazky.
V případě požadavku ŘO na vrácení dotace je LP odpovědný k celkové výši dotace. Dále má LP výhradní 
odpovědnost i směrem ke třetím stranám včetně odpovědnosti za škodu nebo za škodu na zdraví způsobené 
při realizaci projektu. LP taktéž nese riziko směny Eur vyplácené dotace. Smlouva o poskytnutí dotace taktéž 
obsahuje ustanovení o úroku pro případ, že se LP octne v prodlení s vrácením neoprávněně vyplacené 
dotace.

S ohledem na budoucí obsah smluvního ujednání Smlouvy o poskytnutí dotace, kdy cílem programu, ze 
kterého budou finance čerpány, je především mezinárodní spolupráce, kdy při uskutečňování projektu jsou 
řešeny společné cíle a problémy minimálně 2 partnerů z různých států. Byť smlouva je uzavírána pouze mezi 
ŘO a LP, je LP taktéž v pozici oprávněného zástupcem všech projektových partnerů, kdy toto oprávnění již 
musel doložit při podání žádosti o přidělení financí. Projekt bylo možné získat pouze za předpokladu, že LP 
byl schopný předjednat a zorganizovat budoucí spolupráci. Již ze samotné smlouvy o poskytnutí o dotaci pak 
plynou tyto formy mezinárodní spolupráce: Společné financování projektu, společná realizace a společný 
personál.

V rámci usnesení jsou nastaveny mechanismy, aby rámec mezinárodní spolupráce, o kterém rozhodne 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje, nebyly změněny jiným orgánem kraje a nedošlo tak k zásahu do této 
kompetence.

Závěrem svého stanoviska odbor legislativně-právní uvádí, že žádosti a další informace mu byly předloženy 
pouze v anglickém jazyce, kdy dokumenty a veškeré materiály posuzoval ve značné časové tísni. Další část 
informací byla odborem SPRP poskytnuta pouze ústně 28. 5. 2019 a proto jsme v dobré víře ve správnost a 
úplnost poskytnutých informací.
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