
Smlouva o dotaci 
 

Smlouva o dotaci k implementaci projektu Interreg CENTRAL EUROPE 
 

CE489 Forget heritage 
 
Následující smlouva mezi 
 
Městem Vídeň 
Zastupovaným: 
Komunální oddělení 27 
Evropské záležitosti 
 
Schlesinger Platz 2, A-1080 Vienna, 
Rakousko 
 
- jednající jako řídící orgán „European Territorial Cooperation Programme Interreg Central Europe“, 
dále pouze ŘO – jménem Rakouské republiky, Chorvatské republiky, České republiky, Spolkové 
republiky Německo, Maďarské republiky, Italské republiky, Polské republiky, Slovenské republiky a 
Slovinské republiky 
 
a 
 
Městem Genova se zastoupením v 
Piazza Matteotti 9 
16123 Genova 
Itálie 
Reprezentovaným Guido Gandino 
 
- dále pouze hlavní partner (HP), ve smyslu hlavní příjemce, jak je definováno v článku 13 (2) Nařízení 
(EU) 1299/2013 
 
se uzavírá na základě pravidel a dokumentů specifikovaných v § 1 tohoto kontraktu a stanovuje 
prováděcí opatření pro projekt CE489 - Inovativní, replikovatelné a udržitelné modely veřejného a 
soukromého řízení opuštěných historických památek zřízením kulturních a tvůrčích odvětví. / „Forget 
heritage“ 

 
§ 1 Právní rámec 

 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě následujících právních předpisů: 

 Evropské strukturální fondy a investiční regulace, přenesené pravomoci a prováděcí 
předpisy pro období 2014-2020, zvláště článek 125 (3) c Nařízení (EU) č. 1303/2013 
Evropského Parlamentu a Rady ze 17. prosince 2013 a článku 12 (5) Nařízení (EU) č. 
1299/2013 Evropského Parlamentu a Rady ze 17. prosince 2013 jak je specifikováno 
níže. 

 Program „European Territorial Cooperation Programme Interreg CENTRAL EUROPE“ 
schválený Evropskou Komisí dne 16. prosince 2014 (Rozhodnutí č. C(2014) 10023) 
nastavující strategii Programu (dále jen CENTRAL EUROPE CP); 

 Zákony Rakouské republiky aplikovatelné na tento smluvní vztah; 
2. Následující zákony a dokumenty představují právní rámec vztahující se na práva a povinnosti 

smluvních stran této smlouvy: 



 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady z 25. října 2012 o 
finančních pravidlech aplikovatelných na obecný rozpočet Unie rušící Regulaci Rady 
(EC, Euratom) č. 1605/2002 společně s přenesenými nebo prováděcími předpisy; 

 Předpisy evropských strukturálních a investičních fondy, přenesené a prováděcí 
předpisy pro období 2014-2020, a to zejména: 

i. Nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 17. 
prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o obecných ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropského námořního a rybářského fondu rušící nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006 a jakékoliv dodatky 

ii. Nařízení (EU) č. 1301/2013 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 17. 
prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Investic pro růst a zaměstnanost a o zrušení 
Nařízení (ES) č. 1080/2006 a jakýchkoliv dodatků. 

iii. Nařízení (EU) č. 1299/2013 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 17. 
prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského 
regionálního rozvojového fond na cíl Evropská územní spolupráce a případné 
změny 

iv. Prováděcí a přenesené pravomoci, zejména nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 48112014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje 
nařízení č. 1299/2013 ze zasedání Evropského Parlamentu a Rady, pokud jde 
o zvláštní pravidla o způsobilosti výdajů pro programy spolupráce, a jakékoliv 
dodatky 

 Články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) č. 
1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie o 
podporách malého rozsahu, přenesené a prováděcí předpisy, stejně jako všechna 
platná rozhodnutí a nálezy v oblasti státní podpory 

 Všechny ostatní právní předpisy EU a základní principy platné pro HP a partnery 
projektu (PP), včetně právních předpisů, kterými se stanoví předpisy o zadávání 
veřejných zakázek, hospodářské soutěže a vstupu na trh, ochrana životního prostředí 
a rovné příležitostí mezi muži a ženami 

 Národní pravidla pro HP a jejich PP a jejich činnost 

  Všechny příručky, pokyny a jiné dokumenty relevantní pro realizaci projektu (např. 
přihlašovací manuál a manuály k implementaci) ve svých posledních verzích tak, jak 
jsou zveřejněny na webových stránkách programu nebo předána HP přímo v průběhu 
realizace projektu. 

 
V případě změny výše uvedených právních norem a dokumentů a jakýchkoli jiných dokumentů 
významných pro smluvní vztah (např. přihlášky) bude použita nejnovější verze. 
 

§ 2 Přidělení dotace 
 

1. Na základě nejnovější verze přihlášky HP a doplňujících/dodatkových dokumentů ve svých 
posledních verzích (dále jen "přihlašovací dokumenty") a ve shodě s rozhodnutím 
monitorovacího výboru programu (dále jen MV), ze dne 15. dubna 2016, je účelová dotace 
projektu HP pro CE489 - "Inovativní, replikovatelné a udržitelné modely veřejného a 
soukromého řízení opuštěných historických památek zřízením kulturních a tvůrčích odvětví" 
udělena z prostředků CENTRAL EUROPE CP. 



ERDF= 
Evropský fond 
pro regionální 
rozvoj  

Maximální 
financování 
poskytnuté ERDF 

Schválené 
kofinancování 

celkový schválený 
způsobilý 
rozpočet 1 

míra grantu na 
financování 

mezisoučet PP 
uvnitř 
programu 

2.048.805,40 € 421.765,05 € 2.470.570,45 € 82,93 % 

mezisoučet PP 
vně programu 

0,00 Euro € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

součet 2.048.805,40 € 421.765,05 € 2.470.570,45 € 82,93 % 

 
2. Mírou grantu na financování se rozumí procentuální poměr, který je výsledkem dělení 

finanční podpory programu (ERDF financování) z rozpočtu projektu CENTRAL EUROPE (ERDF 
financování + národní spolufinancování členskými státy CENTRAL EUROPE). Míra grantu se 
může během implementace projektu měnit. Nicméně maximální výše příspěvku z ERDF, tak 
jak byla schválena MV, nemůže být překročena. 

 
Výše grantu na projekt může být až 80% způsobilých výdajů pro partnery ve Spolkové republice 
Rakousko, Spolkové republice Německo a Itálii a až do výše 85% způsobilých výdajů pro partnery 
se sídlem v Chorvatské republice, České republice, Maďarské republice, Polské republice, 
Slovenské republice a Republice Slovinsko. 
 

§ 3 Podmínky financování 
 
1. Dotace je udělena pouze projektu, jehož poslední verze přihlašovacích dokumentů je 

v souladu s podmínkami danými MV. Přihlašovací formulář a jeho přílohy ověřené MV tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. 

2. Čerpání dotace je podmíněno tím, že Evropská Komise zpřístupní prostředky v rozsahu, který 
je popsán výše a tím, že všechny aplikovatelná EU a národní pravidla jsou dodržena v rámci 
Partnerství. V případě že prostředky nebudou k dispozici, nemůže být ŘO považován 
odpovědným za pozdní nebo scházející platby 

3. Pokud Evropská Komise nezpřístupní prostředky z důvodů, které jsou mimo dosah vlivu 
programu, pak má ŘO právo ukončit tuto smlouvu a jakýkoliv nárok HP nebo PP vůči ŘO bude 
vyloučen. V takovémto případě bude HP ze strany ŘO řádně informován a instruován o 
krocích, které by měli být podniknuty. 

4. HP přijímá dotaci a souhlasí s vyhotovením projektu na svou vlastní odpovědnost tak, jak je 
uvedeno v Evropských strukturálních a investičních nařízeních, přenesených pravomocech a 
prováděcích předpisech nebo pravidlech programu na nich založených. 

5. Pokud by bylo evidentní, že projekt nespotřebuje maximální částku kofinancování ERDF 
udělenou MV, může MV rozhodnout o snížení odměny podle procedury popsané 
v Implementačním manuálu programu. 

6. Čerpání dotace podléhá podmínce, že tato smlouva o dotaci je podepsaná všemi stranami 
tohoto kontraktu. 

7. V případě, že jednoho nebo více výstupů či výsledků není dosaženo tak, jak je popsáno 
v poslední verzi přihlášky, mohou být použita nápravná opatření, aby byla zajištěna 
výkonnost projektu stejně jako minimalizování dopadu na program samotný (např. adaptace 
projektu na změnu situace). V těchto případech následujte procedury popsané 
v Implementačním manuálu programu. 

8. V případě, že se projektu nedaří dodržovat smluvní ujednání týkající se včasnosti, absorpce 
rozpočtu a dosahování výstupů a výsledků tak, jak je definováno v poslední schválené verzi 



přihlášky, může dojít k redukci zdrojů alokovaných z ERDF a pokud je to nutné, projekt může 
být zastaven zrušením smlouvy o dotaci. 

 
§ 4 Trvání projektu a smlouvy 

 
1. Doba trvání projektu odpovídá době uvedené v poslední potvrzené verzi přihlášky. 
2. Správní povinnosti HP a PP související s ukončením projektu budou probíhat po dobu tří 

měsíců od data ukončení projektu uvedeného v nejnovější verzi schváleného formuláře 
žádosti, není-li dohodnuto s ŘO jinak. Další specifikace k ukončení projektu jsou stanoveny v 
Manuálu implementace programu. 

3. Aniž by byla dotčena ustanovení týkající se realizace projektu a způsobilosti výdajů, jakož i 
pravidla upravující státní podporu, vyprší tato smlouva v souladu se závazky na dostupnost 
dokumentů, jak je definováno v článku 140 Nařízení (EU) č. 1303/2013. 

 
§ 5 Způsobilost nákladů 

 
1. Náklady, které se kvalifikují pro dotace podle § 2.1 této smlouvy, se musí výlučně skládat ze 

způsobilých nákladů, jak je uvedeno ve schválené žádosti. Způsobilost nákladů na ERDF 
spolufinancování je upravena v evropském nařízeními o strukturálních a investičních fondech 
(článek 6 a čl. 65 až 70 Nařízení (EU) č 1303/2013, článek 18 Nařízení (EU) č 1299/2013), 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014, jakož i v pravidlech způsobilosti 
programu, jak jsou zahrnuta v Implementačním manuálu programu. Všechna pravidla 
programu jsou zveřejněna na webových stránkách programu. 

2. HP se zavazuje pečlivě analyzovat a řídit se podle těchto pravidel způsobilosti a zásad a 
smluvně předávat tyto povinnost také svým PP. 

3. Nesoulad s příslušnými právními předpisy může vést programové orgány k tomu, aby přijaly 
nápravná opatření a vyloučily nezpůsobilé výdaje z rozpočtu na projekt. 

 
§ 6 Žádost o platby a vyplácení dotace 

 
1. HP může žádat jménem projektu o platby z ERDF pouze s tím, že poskytne důkaz o průběhu 

projektu směrem k dosažení výstupů a výsledků, které jsou stanovené ve schváleném 
formuláři žádosti, v souladu se zásadou řádného finančního řízení (podle zásad 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti) a tím, že demonstruje účelnost veškerých nákupů. K 
tomuto účelu musí HP předložit pravidelné zprávy o pokroku a závěrečnou zprávu pro ŘO 
prostřednictvím společného sekretariátu (dále jen SS), jak je popsáno v § 7 tohoto 
dokumentu a Manuálu implementace programu. 

2. Úhrada požadovaných nákladů, spolu s výše uvedenými zprávami se provádí s tím, že platba 
pohledávky je splatná v souladu s plánem, jak je uvedeno v § 7.1 tohoto dokumentu a že 
Evropská komise zaplatila odpovídající částky předem. 

3. Kromě toho je vyplácení finančních prostředků podmíněno tím, že legalitu a správnost 
činností souvisejících s deklarovanými výdaji lze dostatečně prokázat tak, jak je stanoveno v 
regulacích evropského strukturálního a investičního fondu, přenesených a prováděcích 
zákonech nebo v pravidlech programu a že všechny příslušné doklady a listiny potřebné pro 
posouzení ŘO/SS jsou podány včas. 

4. Řídící orgán si vyhrazuje právo nepřijmout - částečně nebo úplně - certifikace výdajů, jak je 
popsáno v § 8 této smlouvy, jestliže v důsledku výsledků svých vlastních kontrol a/nebo 
kontroly nebo auditu prováděných jiným orgánem se taková osvědčení nebo uvedená fakta 
ukážou jako nesprávná nebo pokud aktivity nejsou v souladu s právním rámcem, jak je 
stanoveno v § 1 tohoto dokumentu. V takovém případě může ŘO buď snížit požadovanou 
certifikovanou částky, požadovat o vrácení neoprávněně vyplacených prostředků nebo je 
odečíst od další žádosti o platbu předloženou HP, pokud je to možné. V souladu s článkem 



132 Nařízení (EU) 1303/2013, můžou být platby ve prospěch projektu zastaveny částečně 
nebo v plné výši v případě podezření z nesrovnalostí. Řídící orgán nebo certifikační orgán 
(dále jen CO)2 je oprávněn zadržovat jakoukoli platbu z ERDF na konkrétního příjemce (HP 
nebo PP) nebo projekt jako celek, dokud nejsou všechny nejasnosti týkající se plnění, řízení a 
podávání zpráv objasněny. 

5. Řídící orgán si prostřednictvím SS může vyžádat příslušné informace kdykoliv. Tyto informace 
musí být dodány HP v požadovaném časovém rámci. HP musí také poskytovat informace 
a/nebo požadované doklady jiným orgánům programu, účetním dvorům nebo jinými 
kontrolním orgánům činnými v rámci svých příslušných působností. 

6. V případě pozorování a/nebo vznesení výhrad v průběhu procesu programu jak je uvedeno v 
čl. 123 Nařízení (EU) č 1303/2013, zpoždění výše uvedeném postupu nebo v případě 
systémových chyb zjištěných během auditů, má ŘO a CO právo dočasně odmítnout platbu. 
Přerušení plateb musí být zrušeno, jakmile budou výhrady vznešené příslušnými orgány 
staženy. 

7. CO zajišťuje, že HP přijímá platby schváleného příspěvku z programu včas a v plné výši. Žádné 
další srážky, zadržení nebo další zvláštní poplatky, které by snížily výši platby, nesmí být 
provedeny, aniž by byla dotčena ustanovení, jak je uvedeno v tomto článku. Oproti tomu 
příspěvek z ERDF hrazený CO nesmí překročit podíl ERDF vyplývající ze způsobilé částky 
potvrzené všemi odpovědnými kontrolními orgány v souladu s § 8 tohoto dokumentu. 

8. Vyplácení finančních prostředků CO hlavnímu partnerovi je podmíněno těmito třemi 
informacemi3: Identifikací národních regulátorů (jak je uvedeno v § 8), partnerů žádajících 
náklady, bankovním účet HP, umístěním projektové dokumentace v prostorách HP a každého 
PP a důkazy, že došlo k podpisu dohody o partnerství (jak je uvedeno v § 10 tohoto 
dokumentu). 

9. Tyto prostředky budou vyplaceny pouze v Eurech (EUR, €). Jakákoliv rizika směnných kurzů 
budou hrazena HP. Dotace bude převedena na účet, který je hlavním partnerem uveden v 
sekci doplňujících informací formuláře žádosti. Tento účet by měl být používán pro účely 
projektu kdykoli je to možné. 

10. Vyplácením dotace v souladu s touto smlouvou ŘO plní své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy. 

11. V souladu s článkem 13 (3) Nařízení (EU) č. 1299/2013, HP zajistí, aby PP obdrželi celkovou 
částku jejich podílu z ERDF co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se neodečítá ani 
nezadržuje a žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky, které by snížily tuto částku pro PP 
nemohou být ukládány. 

12. Platby, které nebyly vyžádány včas a v plné výši nebo nebyly v souladu se splátkovým 
kalendářem, jak je uvedeno v § 7.1 a tabulce zpráv o cílech a termínech připojených k této 
smlouvě, mohou být ztraceny. 

 
§ 7 Vykazování 

 
1. Za účelem prokázání průběhu realizace projektu, jak je popsáno v § 6.1 tohoto dokumentu, 

HP musí předkládat pravidelné zprávy o pokroku a závěrečnou zprávu ŘO přes SS, podle 
časového rámce uvedeného v tabulce zpráv o cílech a termínech připojené k této smlouvě. 
Změny těchto období musí být v předstihu schváleny ŘO. Další podrobnosti o postupech 
podávání zpráv jsou uvedeny v Manuálu implementace programu. 

2. Každá pravidelná zpráva o pokroku se skládá z části o činnostech a finanční části. 
3. Závěrečná zpráva musí být zaslána prostřednictvím SS řídícímu orgánu nejpozději do tří 

měsíců po datu ukončení projektu uvedeného v § 4 tohoto dokumentu a ve zprávách o cílech 
a termínech připojených k této smlouvě. 

4. Další podrobnosti o obsahu zpráv a procesních pravidlech jsou stanoveny v Implementačním 
manuál, jehož obsah HP přijímá a smluvně předává jeho PP. 

 



§ 8 Potvrzení výdajů 
 
1. Každá zpráva o postupu HP předložená ŘO prostřednictvím SS musí být doprovázena 

certifikáty vydanými národními regulátory, které potvrzují způsobilost výdajů a to jak na 
úrovni HP, tak na úrovní PP, jak je uvedeno v článku 23 (4) Nařízení 1299/2013 podle systému 
stanoveného každým členským státem a v souladu s požadavky stanovenými právním 
rámcem uvedeným v § 1 této smlouvy. 

2. V případech HP a PP ze zemí, které mají stanoven decentralizovaný kontrolní systém, si ŘO 
vyhrazuje právo po dohodě s odpovědnou národní institucí, požadovat, aby kontrolní orgán 
přímo zvolený HP nebo PP byl vyměněn, pokud se objevily pochybnosti o nezávislosti 
regulátora nebo jeho profesních standardech, které nebyly známé v okamžiku podepsání 
smlouvy. 

3. HP upozorňuje ŘO prostřednictvím doplňujících informací v sekci formuláře žádosti o 
osobách či institucích vykonávajících kontrolní činnost a zajišťuje, aby byly vybrány v souladu 
se systémem zavedeným každým členským státem. HP dohlíží na to, že splňují požadavky na 
kvalifikaci a nezávislost předložené v Manuálu implementace programu. V případě, že 
regulátor nemůže být jmenován před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, musí být tato 
informace uvedena v sekci doplňujících informací ve formuláři žádosti, která je součástí 
smluvního vztahu. Podrobnosti o postupu oznamování jsou stanoveny v manuálu 
implementace. HP je přijímá a smluvně předává svým PP. 

4. Změny adresy, změny čísla účtu a změny kontrolního orgánu/instituce nebo jména regulátorů 
musí být řádně oznámeny v souladu s postupem uvedeným v Manuálu implementace. V 
případě, že má ŘO námitky vůči oznámeným změnám, může - po předchozím projednání s 
odpovědnou národní institucí - požádat o výměnu správce nebo nominované instituce. 

 
§ 9 Změny v projektu 

 
1. Změny v přidělování prostředků z rozpočtu pro jednotlivé rozpočtové položky, pracovních 

balíčků a partnerů, stejně jako změny v aktivitách/výstupech a době trvání projektu jsou 
povoleny, pokud maximální výše přidělených finančních prostředků nebude překročena, 
pokud jsou dodržována ustanovení týkající se kázně v oblasti státních podpor a v případě, že 
jsou dodržovány podmínky a postupy stanovené v manuálu implementace. 

2. V dokumentaci k žádosti jsou jasně definovány příspěvky HP a každého PP. Změny v projektu 
partnerství vyžadují předchozí souhlas příslušných orgánů programu, jak je uvedeno v 
Manuálu implementace. Avšak poté, co jsou schváleny, jsou platné zpětně od data, kdy byla 
písemná žádost předložena SS. 

 
§ 10 Zastoupení partnerů projektu, odpovědnost vedoucího partnera 

 
1. "Partneři projektu" jsou organizace uvedené v poslední schválené verzi přihlášky. Pouze 

výdaje vzniklé a zaplacené PP jsou způsobilé pro spolufinancování z ERDF, s výjimkou výdajů 
vypočítaných jako paušální částky nebo na paušálním základě. 

2. HP zaručuje, že je oprávněn zastupovat partnery účastnící se projektu a že zavedl dohodu o 
partnerství podle článku 13 (2) nařízení (EU) č 1299/2013, obsahující pravidla ze šablony 
dohody partnerství, které poskytuje program. Rozdělení úkolů, vzájemné odpovědnosti a 
povinností mezi HP a PP je uvedeno v této dohodě o partnerství. 

3. HP zaručuje, že dohoda o partnerství jako celek také stanoví jasné rozdělení (v souladu s 
aplikačními dokumenty) vzájemné odpovědnosti mezi všemi partnery a povinností každého 
PP převzít odpovědnost v případě jakékoli nesrovnalosti nebo nesprávnosti výdajů, který byly 
deklarovány. 

4. Podpis dohody o partnerství musí být prokázán nejpozději do tří měsíců poté, co vstoupí v 
platnost dotační smlouva, jak je stanoveno v Manuálu implementace. Řídící orgán si 



vyhrazuje právo ověřit dohodu o partnerství s cílem zjistit, zda byla podepsána a že je v 
souladu s minimálními požadavky, jak je uvedeno v § 10 (2) tohoto dokument. 

5. HP dále zaručuje, že je v souladu s právním rámcem podle § 1 této smlouvy a se všemi 
příslušnými právními a dalšími požadavky podle právních předpisů, které se vztahují na něj i 
na PP a jejich činnosti, a že všechny potřebná schválení (např. stavební povolení, výkazy pro 
posuzování dopadů na životní prostředí) byly získány. HP je smluvně povinen předat § 1 této 
smlouvy v plném rozsahu všem PP a zahrnout všechny závazky stanovené v tomto 
dokumentu do dohody o partnerství. 

6. HP poskytne PP všechny informace a dokumenty potřebné pro zdravou a právně správnou 
realizaci projektu, včetně požadavků týkajících se komunikace a publicity. 

7. V souladu s článkem 13 (2) Nařízení (EU) č. 1299/2013, HP nese celkovou finanční a právní 
zodpovědnost za celý projekt i za PP. Bude odpovědný, pokud povinnosti, které jsou uvedené 
v této smlouvě či platných právních předpisech Evropské unie nebo vnitrostátních 
předpisech, nebudou v rámci projektového partnerství splněny. 

8. HP je dále odpovědný vůči ŘO za zajištění toho, aby všichni PP plnili své povinnosti. Je 
odpovědný vůči ŘO za porušení plnění povinností podle této smlouvy ze strany PP stejným 
způsobem, jako za jeho vlastní jednání. 

9. V případě, že ŘO požaduje splacení dotačních prostředků v souladu s touto smlouvou, HP je 
odpovědný vůči ŘO za celkové množství těchto prostředků. HP je oprávněn požadovat 
vrácení prostředků od jeho PP, jak je uvedeno v článku 27 (2) Nařízení (EU) č 1299/2013. 

10. ŘO nemůže být za žádných okolností nebo z jakéhokoli důvodu odpovědný za škody nebo 
újmy způsobené zaměstnancům nebo majetku HP nebo některého z jeho PP během realizace 
projektu. ŘO proto nemůže uznat žádný nárok na náhradu škody nebo zvýšení platby v 
souvislosti s takovými škodami nebo zraněními. 

11. HP přebírá výhradní odpovědnost vůči třetím stranám, včetně odpovědnosti za škody nebo 
zranění jakéhokoli druhu, které jim vznikly při práci na projektu. HP zbavuje ŘO veškeré 
odpovědnosti spojené s jakýmikoli nároky nebo žalobami podanými v důsledku porušení 
pravidel či předpisů ze strany HP nebo některého z jeho PP, nebo v důsledku porušení práv 
třetích stran. 

 
§ 11 Projekt a finanční řízení 

 
1. HP zajišťuje profesionální správu projektu. 
2. HP stanovuje pravidla pro jeho vztah s ostatními partnery zapojenými do projektu v rámci 

dohody o partnerství, jak je uvedeno v § 10 této smlouvy. 
3. V souladu s článkem 65 (11) Nařízení (EU) č. 1303/2013 HP zaručuje, že výdajové položky 

zahrnuté v žádostech o úhradu neobdrží podporu ze stejného nebo jakéhokoli jiného 
programu EU, fondu EU nebo nástroje Unie. 

4. HP koordinuje zahájení a realizaci projektu dle časového harmonogramu, jak je uvedeno v 
této smlouvě a pracovním plánu zahrnutém v přihlášce. 

5. HP musí vytvořit oddělený účetní systém nebo odpovídající účetní zákoník vytvořený 
speciálně pro tento projekt a musí zajistit, že způsobilé náklady, jakož i přijaté dotace, lze 
jasně identifikovat. 

6. V souladu s článkem 13 (2), písmeno c a d, Nařízení Rady (EU) č. 1299/2013, HP zajišťuje, že 
výdaje vynaložené PP byly kontrolovány, aby se ověřilo, zda byly použity pro účely realizace 
projektu, a aby odpovídaly činnostem dohodnutým mezi HP a PP jak je stanoveno ve 
formuláři projektové žádosti. 

7. HP odpovídá za zajištění realizace celého projektu v souladu s pravidly a postupy 
stanovenými v Manuálu implementace programu (například pokud jde o sledování věcného a 
finančního pokroku projektu, zaznamenávání a ukládání dokumentů, písemných žádostí o 
změnách projektu, implementace informačních a propagačních opatření apod.) a za zajištění 
toho, že PP si jsou vědomi svých povinností. 



8. HP okamžitě informuje ŘO a SS o všech okolnostech, které odkládají, omezují nebo 
znemožňují realizaci projektu, jakož i o všech okolnostech, které znamenají změnu podmínek 
vyplácení a rámců, jak je stanoveno v této smlouvě (např. ztrátu projektového partnera nebo 
využití dodatečných dotací) nebo okolnostech, které zavazují ŘO snížit platbu nebo 
požadovat vrácení celé dotace nebo její části. 

9. HP poskytuje ŘO a SS veškeré vyžádané informace bez prodlení. 
10. HP realizuje projekt v souladu s národními právními předpisy a předpisy Evropské unie, stejně 

jako v souladu s požadavky programu (např. předpisy o veřejných zakázkách a státní 
podpoře) a zajišťuje, že i PP budou tato pravidla respektovat. 

11. HP poskytuje údaje pro program elektronického monitorovacího systému v souladu s touto 
smlouvou a podle pokynů ŘO a SS. 

12. Pokud je to možné, HP předkládá s příslušnou zprávou o pokroku hlavní výstupy a výsledky, 
jak je uvedeno v žádosti a postupech stanovených v Manuálu implementace programu. Jeden 
exemplář každého vyhotoveného materiálu musí být uložen u HP nebo PP kvůli kontrolním a 
auditním účelům. 

13. HP se řídí pokyny SS, je-li to nezbytné a účastní se mezinárodních seminářů pořádaných v 
rámci programu. 

14. HP zve ŘO/SS k účasti na projektovém zasedání řídícího výboru jako pozorovatele a zasílá 
zápisy z těchto schůzek ŘO/SS. 

15. HP podporuje program ve svých informačních, komunikačních a evaluačních aktivitách (např. 
se účastní výstav v rámci projektu, vytváří texty pro webové stránky a publikace o programu). 

16. Ve jménu všech PP, HP souhlasí, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 2000, 
Rakouského spolkového věstníku č. 165/1999 v platném znění, že ŘO je oprávněn používat 
osobní údaje, které jsou obsaženy v projektovém formuláři a které jsou získávány těmito 
orgány a oprávněnými zástupci orgánů a úřadů: národní kontrolní orgány a orgány zapojené 
do auditů prováděných v rámci programu, Evropská komise, kontrolními orgány Evropské 
unie a města Vídeň, federální ministerstvo financí Rakouské republiky nebo jakýkoliv jiný 
orgán odpovědný za provádění auditů či kontrol podle doporučení Evropské unie nebo 
vnitrostátních právních předpisů. Kromě toho je ŘO oprávněn použít tyto údaje a sdílet je s 
ostatními programy, aby plnily své úkoly spojené s evropskou politikou boje proti korupci a 
aby byly tyto údaje k dispozici orgánům pro hodnotící a monitorovací účely. 

17. Kromě toho HP souhlasí jménem všech PP, že jména a adresy všech partnerů projektu, účel a 
výše dotace mohou být použity orgány programu v rámci informačních a komunikačních 
opatření týkajících se programu, stejně jako podávání zpráv Evropské komisi 

18. V souladu s články 56 a 57 Nařízení (EU) 1303/2013, se HP a všichni PP zavazují, že poskytnou 
odborníky nebo subjekty registrované v programu CENTRAL EUROPE Interreg, aby prováděli 
hodnocení a/nebo vytvářeli projektové studie s jakýmikoli dokumenty nebo požadovanými 
informacemi pro hodnotící účely. Informace mohou být poskytnuty HP a PP také 
prostřednictvím průzkumů a/nebo rozhovorů. 

 
§ 12 Finanční kontroly, audity 

 
1. Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Evropský účetní dvůr (ECA) v 

rámci svých odpovědností, kontrolní orgány zúčastněných členských států EU nebo jiné 
národní kontrolními orgány, jakož i auditní orgán programu, ŘO nebo CO a SS jsou oprávněni 
kontrolovat správné využívání finančních prostředků HP nebo jeho PP nebo nařídit, aby byl 
takový audit proveden oprávněnými osobami. HP a PP budou včas informováni o všech 
auditech, které se mají zabývat jejich výdaji. 

2. HP se zavazuje, že podnikne všechna potřebná opatření k zajištění souladu se základními 
požadavky uvedenými v této smlouvě, platnými zákony a programovými dokumenty 
(aplikační a implementační manuály), které jsou nedílnou součástí této smlouvy, poskytne 



komplexní dokumentaci o souladu s těmito normami a zpřístupní tuto dokumentaci. Kromě 
povinností ohledně podávání zpráv a informací, musí HP zejména: 

a. zachovat všechny dokumenty a údaje požadované při kontrolách a auditech 
bezpečně a spořádaně jako je uvedeno v § 11 této smlouvy; 

b. činit veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že jakýkoli audit, řádně oznámený 
oprávněnou institucí, jak je uvedeno v § 12.1 může být proveden hladce; 

c. poskytuje těmto institucím veškeré požadované informace o projektu a umožňuje 
přístup do jeho obchodních prostor, zajišťuje a poskytuje přístup ke všem informacím 
a dokladům zahrnutým do auditu tak, jak to požadují evropské strukturální a 
investiční nařízení, přenesené a prováděcí zákony jakož i prováděcí manuál 
programu. 

3. HP neprodleně informuje SS o všech auditech, které byly provedeny subjekty uvedenými v § 
12.1 této smlouvy. 

4. Jestliže se v důsledku kontrol a auditů objeví jakýkoliv výdaj, který je považován za 
nezpůsobilý dle právního rámce v § 1 této smlouvy, vztahuje se na tuto situaci postup 
popsaný v §13 a § 6 (4) této smlouvy. 

 
§ 13 Odnětí nebo vymáhání neoprávněně vyplacených finančních prostředků 

 
1. V případě, že ŘO nebo CO objeví (např. při každodenním řízení nebo při kontrolách na místě) 

jakékoli neoprávněně vyplacené finanční prostředky, např. z důvodu administrativních chyb 
nebo nesrovnalostí, porušení smlouvy nebo porušení právních předpisů, které jsou 
stanoveny v § 1 tohoto dokumentu, nebo v případě, že je ŘO o takových případech 
informován, musí ŘO nebo CO v případě potřeby po konzultaci s dotyčným MS a po 
informování MV požadovat po HP částečné nebo úplné vrácení dotace. 

2. HP zajistí, aby v případě potřeby dotyčný PP splatil HP veškeré neoprávněně vyplacené částky 
v souladu s dohodou o partnerství a Manuálem implementace. Částka, která má být vrácena 
může být započtena z následující platby pro HP nebo, pokud je to možné, mohou být 
zbývající platby pozastaveny. V případě uzavřených projektů je HP povinen převést 
neoprávněně vyplacené finanční prostředky ŘO. Částka je splatná do jednoho měsíce ode 
dne obdržení dopisu, kterým ŘO uplatňuje nárok na vrácení; datum splatnosti bude výslovně 
uvedeno v příkazu k navrácení prostředků. V případě e-mailové korespondence je rozhodným 
dnem datum odeslání e-mailu, bez ohledu na datum obdržení dokumentů poštou v tištěné 
verzi. Je-li dopis zaslaný jen v tištěné verzi, předpokládá se, že bude dopis obdržen do tří dnů 
po dni, kdy byla zásilka odeslána. 

3. Jakýmkoli zpožděním při navracení platby vzniká nárok na úrok z prodlení, počínaje dnem 
splatnosti a konče dnem uskutečnění platby. Sazba úroků z prodlení z částky, která má být 
vrácena bude vypočtena v souladu s článkem 147 Nařízení (ES) č. 1303/2013. 

4. V případě, že procedura navrácení prostředků vykazuje známky porušení smlouvy o dotaci 
(viz § 18 této smlouvy), bude ŘO uvažovat o ukončení smlouvy jako o poslední možnost. V 
každém případě budou smluvní strany před přijetím konečného rozhodnutí o ukončení 
smlouvy vyslyšeny. 

 
§ 14 Publicita, komunikace a branding 

 
1. Nepožádá-li ŘO jinak, veškerá oznámení či zveřejnění ze strany projektu včetně prezentace 

na konferencích nebo seminářích, musí poukázat na to, že současný projekt byl realizován 
prostřednictvím finanční pomoci z prostředků ERDF CENTRAL CP, jak je požadováno v příloze 
XII nařízení (EU) 1313/2013. Všechny informační, komunikační a branding opatření projektu 
musí být provedeny v souladu s výše uvedenými pravidly, nejnovější verzí schválené žádosti, 
Implementačním manuálem programu a dalšími pokyny, které byly vydány v rámci programu 



v této oblasti. HP musí dbát na to, aby byli PP v souladu s těmito požadavky a poskytovat jim 
příslušné dokumenty a jakékoliv programové zásady. 

2. Jakékoli oznámení nebo publikace, týkající se projektu, provedená v jakékoli formě a 
jakýmikoli prostředky, včetně internetu, musí konstatovat, že odráží pouze názor autora a že 
programové orgány nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv použití, které může být 
vytvořeno z informací v programu obsažených. 

3. HP také nese plnou odpovědnost za obsah jakéhokoli oznámení, publikace nebo 
marketingového produktu, které jsou předávány ŘO a byly vyvinuty HP, některým z partnerů 
projektu nebo třetími stranami jménem HP nebo partnerů projektu. HP je odpovědný v 
případě, že třetí strana požaduje náhradu škody (například z důvodu porušení práv k 
duševnímu vlastnictví). HP odškodní ŘO v případě, že ŘO utrpí jakoukoli škodu kvůli obsahu 
propagačních či informačních materiálů. 

4. HP zajistí, že partnerský projekt splňuje všechny povinnosti publicity, komunikace a branding 
(např. používání programu loga, požadavky na informace, organizace událostí atd.), jak je 
dále upřesněno v Manuálu implementace programu. 

5. Programové orgány jsou oprávněny zveřejňovat jakékoli následující informace jakýmikoli 
způsobem: 

a. jméno HP a partnerů 
b. kontaktní údaje reprezentantů projektu 
c. jméno projektu 
d. souhrn aktivit projektu 
e. cíle projektu a dotace 
f. data startu a konce projektu 
g. informace o ERDF financování a celkové oprávněné výdaje 
h. geografické umístění realizace projektu 
i. výtažky ze zpráv o postupu a konečné zprávy 
j. zda a jak byl projekt v minulosti publikován 

6. ŘO je oprávněn využít tyto údaje pro informační a komunikační účely, jak je uvedeno v příloze 
XII nařízení (EU) č 1303/2013 a § 1 této smlouvy. 

7. ŘO je jménem MV a jiných subjektů podporujících Program na národní úrovni oprávněn 
používat výstupy projektu s cílem zajistit širokou distribuci výstupů projektu a zpřístupnit je 
veřejnosti. HP souhlasí s tím, že výstupy jsou předány ŘO a ostatními programovým orgánům, 
jakož i členských států, které se účastní programu, aby používali tento materiál jako ukázku, 
jak je dotace použita. Za účelem splnění cílů stanovených v § 6 této smlouvy, musí HP 
předložit důkazy o výstupech, jak je dále stanoveno v Manuálu implementace. 

8. Jakákoliv komunikační kampaň, mediální výstupy či jiná publicita projektu musí být 
konzultována s ŘO/SS pro potenciální aktualizaci webových stránek. 

 
§ 15 Vlastnictví - použití výstupů 

 
1. Vlastnictví, název a práva průmyslového a duševního vlastnictví ve výstupech projektu a 

zprávách a dalších dokumentech spojených s projektem musí podle platných národních 
právních předpisů a/nebo dohody o partnerství, udělovat HP a/nebo jeho PP. Partnerství je 
oprávněno stanovit vlastnická práva k výrobkům, které jsou výstupy projektu. 

2. Vlastnictví výstupů, které mají charakter investic do infrastruktury nebo investic do produkce 
realizované v rámci projektu musí zůstat dotyčnému HP a/nebo PP v závislosti na časovém 
období, stejně jako za podmínek stanovených v článku 71 Nařízení (EU) č 1303/2013. Pokud 
se některá z podmínek, stanovených podle uvedeného nařízení, nebude moct splnit v 
určitém časovém okamžiku, ŘO/SS musí být neprodleně informován dotčeným HP nebo PP. 
ŘO bude vymáhat neoprávněně vyplacené příspěvku z ERDF v poměru k období, pro které 
nebyly splněny požadavky. 



3. HP respektuje všechny platná pravidla a základní zásady týkající se práv hospodářské soutěže, 
jakož i zásad rovného zacházení a transparentnosti ve smyslu pravidel financování. Dále 
zajišťuje, že žádná neoprávněná výhoda, tj. poskytnutí jakékoliv výhody, která by narušila 
základní principy a cíle financování, není dána nikomu. Výstupy a výsledky, zejména studie a 
analýzy, které byly vypracované během realizace projektu budou zpřístupněny veřejnosti 
bezplatně a mohou být použity všemi zúčastněnými osobami a organizacemi stejným 
způsobem a za stejných podmínek jako HP a jeho PP. 

4. Řídící orgán si vyhrazuje právo na využití výstupů a výsledků pro informační a komunikační 
činnosti týkající se programu. V případě, že již existují práva duševního a průmyslového 
vlastnictví, které jsou dány k dispozici v projektu, jsou tato práva plně respektována. 

5. Jakékoli příjmy z práv k duševnímu vlastnictví musí být spravovány v souladu s platnými 
zákony EU, národními a programovými pravidly o příjmech a státních podporách. 

 
§ 16 Příjmy 

 
Výnosy dosažené v průběhu realizace projektu prostřednictvím prodeje výrobků a zboží, účastnických 
poplatků nebo jakýchkoli jiných služeb za úplatu, musí být odečteny od výše nákladů v rámci projektu 
vzniklých a to v souladu s čl. 61 nařízení 1303/2013 a ustanoveními v manuálu implementace 
programu. HP se smluvně zavazuje k předání těchto ustanovení svým projektovým partnerům. 
 

§ 17 Přidělení, právní nástupnictví 
 

1. ŘO má právo kdykoli převést svá práva vyplývající z této smlouvy. V případě postoupení práv 
bude ŘO neprodleně informovat HP. 

2. HP je ve výjimečných a odůvodněných případech oprávněn postoupit své povinnosti a práva 
vyplývající z této smlouvy. Vše ale pouze po předchozím písemném souhlasu ŘO a MV. Tento 
postup bude dále specifikován v Manuálu implementace. 

3. V případech, kdy se podle národních právních předpisů nemění právní subjektivita a kdy je 
veškerý majetek HP nebo PP převzat tak, že není třeba očekávat zhoršení finanční kapacity 
nabývající instituce (tedy v případech univerzálního nástupnictví), není předběžný souhlas 
MV nutný. HP, však bude předkládat související informace spolu se všemi dokumenty, které 
jsou nezbytné, k analýze právního případu včas ŘO/SS. V případě, že ŘO/SS dospěl k závěru, 
že nejsou splněny podmínky, jak je uvedeno výše (např. v případech singulárního 
nástupnictví), bude HP informován, že postup změny partnera, jak je uvedeno v § 17 (2), 
musí být zahájen. 

4. V případě postoupení nebo jakékoliv formy právního nástupnictví HP nebo PP, je dotčený HP 
nebo PP povinen postoupit všechna práva a povinnosti a všechny související projektové 
dokumenty každému zmocněnci nebo právnímu nástupci. Související zprávy pro ŘO/SS musí 
být zaslány HP tak, jak je požadováno v programových dokumentech. 

 
§ 18 Ukončení a vracení plateb 

 
1. Kromě práva na odstoupení jak je stanoveno v § 3, je ŘO oprávněn zcela nebo zčásti ukončit 

tuto smlouvu a/nebo požadovat o vrácení dotace v jakémkoli z těchto případů: 
a. HP získal dotaci na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo na základě 

padělaných dokladů; 
b. HP a partneři získají dodatečné finanční prostředky z Evropské unie na celý projekt 

nebo na část výdajů projektu vykázaných v rámci programu během období realizace 
projektu; 

c. Projekt nebyl nebo nemůže být realizován vůbec nebo nebyl ani nemůže být 
realizován v přiměřené době; 



d. Projekt nezačala včas a dokonce ani písemná upomínka od ŘO/SS zůstává 
nevyslyšena; 

e. došlo ke změně (např. v oblasti povahy, rozsahu, vlastnictví, načasování nákladů, 
partnerství nebo dokončení projektu), která ohrožuje dosažení plánovaných 
výsledků, které jsou uvedeny v nejnovější verzi schváleného Formuláře žádosti; 

f. výstupy a výsledky projektu nejsou v souladu s těmi, které jsou popsanými ve 
schválené žádosti; 

g. HP nepředložil požadované zprávy (například zprávy o pokroku podle přehledové 
tabulky podávání zpráv a termínů připojené k této smlouvě) nebo důkazy, nebo 
neposkytnul nezbytné informace za předpokladu, že HP obdržel písemnou upomínku 
nastavující přiměřenou lhůtu a explicitně určující právní důsledky v případě 
nedodržení požadavků a tuto lhůtu a požadavky nesplnil; 

h. HP porušil svou povinnost požádat o předchozí písemný souhlasu, pokud není touto 
smlouvou nebo v Manuálu implementace programu uvedeno jinak nebo okamžitě 
nehlásil události, které oddalují nebo znemožňují realizaci financovaného projektu 
nebo jakékoliv okolnosti, které by znamenaly změnu podmínek vyplácení a rámce jak 
je stanoveno v této smlouvě; 

i. HP a jeho PP omezují nebo zabraňují finančním kontrolám a auditům, jak je uvedeno 
v § 12 této smlouvy; 

j. objem přidělených finančních prostředků byl částečně nebo zcela využit k jiným než 
dohodnutým účelům; 

k. je zahájeno insolvenční řízení proti majetku HP nebo některého z PP nebo je 
insolvenční řízení pozastaveno pro nedostatek majetku pro úhradu nákladů nebo HP 
nebo některý z PP ukončí činnost. Předpokladem je, že výše uvedené události 
omezují nebo ohrožují dosažení cílů projektu; 

l. ustanovení týkající se příjmů a výdělků, jak je uvedeno v § 15 a 16 této smlouvy byly 
porušeny nebo HP nezpřístupnil - z jakýchkoli jiných důvodů - výstupy pro ŘO; 

m. překročení přípustných mezí předpisů o financování (např. článek 61 Nařízení (EU) č. 
1303/2013), HP zcela nebo zčásti prodá, pronajme nebo poskytne výstupy/výsledky 
třetím osobám; 

n. předpisy práva EU, včetně horizontálních zásad nebo národními předpisy států byly 
porušeny; 

o. vlastnictví výstupů projektu, které mají charakter investic do infrastruktury nebo 
produktivních investic nezůstaly s dotyčným HP a/nebo PP během časového rámce a 
za podmínek stanovených v článku 71 Nařízení (EU) č. 1303/2013; 

p. není možné ověřit, zda zpráva o pokroku odpovídá skutečnosti a tím i způsobilost 
projektu čerpat financování z Interreg CENTRAL EUROPE; 

q. HP a/nebo některý z jeho PP je v obtížích ve smyslu bodu 24 (ve spojení s bodem 20) 
ze "Směrnice o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci nefinančního podniku 
v obtížích" (sdělení Komise č. 2014/C 249/01 ze dne 31.07.2014 ), stejně jako v 
souladu s článkem 3 (3) d) nařízení č. 1301/2013; 

r. HP nesplnil jakékoli jiné podmínky nebo požadavky stanovené v této smlouvě a 
ustanoveních na ní založených, zejména pokud jsou tyto podmínky či požadavky 
určeny k zajištění úspěšného dosažení cílů programu; 

2. Před nebo namísto ukončení smlouvy, jak je stanoveno v tomto článku, může ŘO pozastavit 
platby jako preventivní opatření bez předchozího upozornění. Toto opatření musí být 
zrušeno, jakmile důvody pro přijetí takových opatření přestanou platit, nebo požadovaný 
důkaz může být ze strany HP poskytnut. 

3. V případě, že ŘO uplatní své právo na ukončení smlouvy a po HP je požadováno úplné nebo 
částečné vrácení již vyplacené částky, HP je povinen převést tuto částku ŘO. Výše splátky je 
splatná do jednoho měsíce od data doručení dopisu, kterým ŘO uplatňuje nárok na vrácení; 
datum splatnosti bude výslovně uvedeno v příkazu k navrácení prostředků. 



4. Pokud HP nebo PP nevrátí neoprávněně vyplacené prostředky v jiném projektu financovaném 
z INTERREG CENTRAL EUROPE CP, ŘO má právo stáhnout odpovídající financování ERDF z 
jakékoliv otevřené platby v rámci tohoto projektu. 

5. V případě, že ŘO vykoná své právo na ukončení smlouvy, zápočet HP je vyloučen, pokud jeho 
nárok není nesporný nebo uznaný určovacím rozsudkem. 

6. V případě, že ŘO použije své právo na ukončení smlouvy, po HP je požadováno úplné nebo 
částečné vrácení již vyplacených částek. V případě jakéhokoli zpoždění při navracení částky 
vzniká nárok na úrok z prodlení, počínaje dnem splatnosti a konče dnem uskutečnění platby. 
Sazba úroků z prodlení aplikovaná na částce, která má být navrácena bude vypočtena v 
souladu s článkem 147 Nařízení (ES) č 1303/2013. 

7. Po ukončení platnosti této smlouvy zůstávají povinnosti (mj. § 11, 12, 13, 18, 21) a závazky HP 
v platnosti. 

8. Bankovní poplatky vzniklé při vracení částek ŘO hradí v plné výši HP. 
9. Pokud se některá z okolností z výše uvedeného bodu 1 tohoto odstavce objeví dříve, než byla 

celá částka dotace vyplacena HP, mohou být platby přerušeny a nevznikají žádné nároky na 
vyplacení zbývající částky. 

10. Jak je stanoveno v § 3.3, ŘO je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Evropská 
komise není schopna poskytnout finanční prostředky z důvodů, které jsou mimo sféru vlivu 
programu. 

11. Jakékoliv další zákonné nároky zůstávají nedotčeny výše uvedenými ustanoveními. 
 

§ 19 Force majeure – Vyšší moc 
 

1. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná a výjimečná událost, která ovlivňuje splnění 
jakékoli povinnosti vyplývající z této smlouvy o dotaci, která je mimo kontrolu HP a PP a 
nemůže být překonána navzdory přiměřenému úsilí (např. podstatné změny v důsledku změn 
politické nebo finanční situace). Jakákoliv vada produktu nebo služby či prodlení v jejich 
zpřístupnění pro účely plnění této smlouvy nebo vady, mající vliv na výkonnost projektu, 
včetně například anomálií ve fungování nebo výkonu produktu nebo služby, pracovních 
sporů, stávek nebo finančních potíží nepředstavují zásah vyšší moci. 

2. V případě, že jsou HP nebo PP zasaženi vyšší moci, která může ovlivnit plnění jejích povinností 
podle této smlouvy o dotaci, musí HP neprodleně informovat ŘO přes SS, uvést povahu, 
pravděpodobné trvání a předpokládané dopady. 

3. V případě, že je ŘO vystaven vyšší moci, která by mohla nepříznivě ovlivnit plnění závazků v 
rámci této smlouvy o dotaci, oznámí to neprodleně HP, uvede povahu, pravděpodobné trvání 
a předpokládané dopady. 

4. Ani ŘO ani HP nebo PP nemohou být obviněni z porušení své povinnosti realizovat projekt, 
jestliže jim v tom zabránila vyšší moc. Tam, kde HP nebo PP nemohou plnit své povinnosti 
spojené s projektem v důsledku zásahu vyšší moci, může být udělen grant pouze za přijaté 
způsobilé výdaje za ty činnosti, které byly skutečně vykonány do data události označované 
jako vyšší moc. Musí být přijata veškerá nezbytná opatření k omezení škod na minimum. 

 
§ 20 Soudní spory 

 
1. Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákony Spolkové republiky Rakouska. To 

znamená, že zákony Rakouska se vztahují na všechny právní vztahy vzniklé ve spojení s touto 
dohodou. 

2. V případě sporu mezi ŘO a HP a za předpokladu dobré víry ze strany HP bude před právním 
sporem uspořádáno mediační řízení. 

3. V případě sporu bude místem konání příslušný soud v sídle Správy hlavního města Vídně 
(1010 Vídeň, radnice). Soudní řízení bude vedeno v němčině. 

 



§ 21 Závěrečná ustanovení 
 

1. Ustanovení uvedená v § 1 této smlouvy i práva a povinnosti z nich vyvozené se stávají 
součástí tohoto kontraktu. Všechny citované zákony a programové předpisy a dokumenty 
jsou použitelné v jejich aktuálně platném znění. HP prohlašuje, že bude respektovat uvedený 
právní rámec a smluvně předá tyto povinnost všem projektovým partnerům. 

2. Jazykem programu je angličtina. Tudíž veškerá korespondence s ŘO/SS v rámci této smlouvy 
musí být vedena v anglickém jazyce. Dokumenty musí být předloženy tak, jak je požadováno 
v této smlouvě nebo jiných programových dokumentech. 

3. Pokud není uvedeno jinak, veškerá komunikace s SS je odeslána na adresu, která je uvedená 
na webových stránkách programu. 

4. Pokud by mělo být některé ustanovení této smlouvy zcela nebo částečně neúčinné, strany 
této smlouvy se zavazují nahradit neplatné ustanovení účinným ustanovením, které se co 
nejvíce přiblíží účelu neúčinného ustanovení. 

5. V případě nesrovnalostí, které nejsou řešeny touto smlouvou, se strany dohodnou na 
nalezení společného řešení. 

6. Změny a doplňky této smlouvy a jakékoli prominutí požadavků musí být vyhotoveno v 
písemné formě a musí být označeno jako takové. Následně jsou jakékoliv změny této 
smlouvy účinné pouze tehdy, pokud byly dohodnuty písemně a byly označeny jako změna 
nebo doplněk smlouvy. 

7. Případné náklady, poplatky nebo daně, které nejsou způsobilými náklady nebo jiné 
povinnosti vyplývající z uzavření nebo provádění této dohody budou hrazeny HP a/nebo jeho 
PP. 

8. Budou vyhotoveny dvě kopie této smlouvy, z nichž každá strana obdrží jednu. HP může 
přijmout a podepsat tuto smlouvu do dvou měsíců poté, co byla obdržena od ŘO (datum 
podání prostřednictvím e-mailu). Po dvou měsících nabídka ŘO přestává platit, pokud nebylo 
s ŘO dohodnuto prodloužením této doby. 

9. Současná smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou stran této smlouvy. Zůstává v 
platnosti tak dlouho, dokud mohou být uplatněny veškeré povinnosti spojené s dotacemi z 
ERDF a zároveň minimálně do konce použitelného retenčního období podle komunikace ŘO s 
HP v souladu s Manuálem implementace programu. 

 
 
(místo + datum) 
 
Jméno zákonného zástupce hlavního partnera 
 
Jméno zákonného zástupce hlavního města Vídně (vedoucí Řídícího orgánu programu INTERREG 
CENTRAL EUROPE) 
 
Podpis + razítko 
 
Přílohy: 
 

- Schválená přihláška 
- Přehledová tabulka se zprávami o cílech a termíny 
- Finanční záruka (platí pouze v případě soukromých HP) 

 
Následující dokumenty 4 mohou být staženy z webových stránek programu www.interreg-central.eu 
 

- Přihlašovací manuál5 
- Implementační manuál 

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


1 Způsobilý rozpočet projektu ze schválené žádosti. Konečné číslo závisí na spotřebě rozpočtu 
partnerů s různými měrami spolufinancování. 
2 V souladu s článkem 21 (1) Nařízení (EU) č 1299/2013, je ŘO také zodpovědný za vykonávání funkce 
CO. Oba orgány jsou pod kontrolou smluvní strany, ale působí nezávisle na sobě. Proto jsou práva a 
povinnosti obou orgánů v tomto dokumentu uvedeny odděleně. 
3 Bude zahrnuto v sekci "doplňující informace" formuláře žádosti. 
4 Jak je stanoveno v § 1, tyto dokumenty tvoří součást právního rámce, který se HP/PP zavázal plnit. 
5 Manuál pro kolo přihlášek, v němž byl projekt schválen, je směrodatný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 1 
 
Přehledová tabulka se zprávami o cílech a termíny 
 

č. období datum počátku datum konce datum zprávy částka, která má 
být hlášena  

0 01. 02. 2016 01. 05. 2016 - 15.000,00 

1 01. 06. 2016 30. 11. 2016 30. 01. 2017 255.959,20 

2 01. 12. 2016 31. 05. 2017 31. 07. 2017 426.439,95 

3 01. 06. 2017 30. 11. 2017 30. 01. 2018 477.634,80 

4 01. 12. 2017 31. 05. 2018 31. 07. 2018 492.972,10 

5 01. 06. 2018 30. 11. 2018 30. 01. 2019 500.581,55 

6 01. 12. 2018 31. 05. 2019 31. 08. 2019 301.982,85 

 


