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; Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova CR

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

(dale jen ‘Dohoda )

I.

Smluvní strany

1.

Název: Státní zemědělský intervenční fond
(dále jen “SZIF“)

Sídlo: Ve Smečkách 801/33
110 00
Hlavní město Praha - Nové Město

Identifikační číslo: 48 133 981

Regionální odbor SZIF: RO SZIF Praha
(dále jen “RO SZIF“)

Adresa: Slezská 100/7, Praha 2 - Vinohrady, 120 00

Oprávněný jednat ve věcech této Ing. Zdeněk Procházka
Dohody: ředitel RO SZIF Praha

Dále jen “poskytovatel dotace‘.

2.

Název KMAS: Posázaví o.p.s.

Sídlo: Jemniště 1
257 01
Postupice - Jemniště

Identifikační číslo: 27129772

Název PMAS 1 Rakovnicko ops.

Sídlo: Lubenská 2250
269 01
Rakovník II

Identifikační číslo: 28238435

Název PMAS 2 Lípa pro venkov z.s.

Sídlo: Zbraslavice 7
285 21
Zb raslavi ce

Identifikační číslo: 27035565
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Název PMAS 3 Region Pošembeří o.p.s.

Sídlo: Hradešín 73
282 01
H radešín

Identifikační číslo: 27863492

Název PMAS 4 MAS Mezí Hrady, z.s.

Sídlo: Železná 28
266 01
Železná

Identifikační číslo: 01383892

Název PMAS 5 Brdy - Vltava o.p.s.

Sídlo: Mírové náměstí 119
263 01
Dobříš

Identifikační číslo: 27586481

Název PMAS 6 MAS Zálabí, z. s.

Sídlo: náměstí Komenského 235
281 26
Týnec nad Labem

Identifikační číslo: 27036588

Název PMAS 7 MAS Jihozápad o.p.s.

Sídlo: Náměstí 5. května 19
252 25
Jinočany

Identifikační číslo: 02586878

Název PMAS 8 MAS Vyhlídky,z.s.

Sídlo: Nebužely 92
277 34
N ebužel y

Identifikační číslo: 26676184

Název PMAS 9 MAS Brdy, z.ú.

Sídlo: Čsl. dělostřelců 172
262 23
Jince

Identifikační číslo: 02760932
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Osoba/y podepisující tuto Dohodu za příjemce dotace tímto vůči poskytovateli dotace
prohlašuje/í, že je ve věcech projednání a uzavření této Dohody oprávněna/y za příjemce

dotace právoplatné jednat a podepisovat z titulu své uvedené funkce či zmocnění.

II.

Žádost

1.
Dotace se poskytuje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, o

financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.

352/78, (ES) č. 165/94, (ES) Č. 2799/98, (ES) Č. 814/2000, (ES) Č. 1290/2005 a (ES) Č.

485/2008, v platném znění, na základě nařízení Rady (ES) Č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj

venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění,

resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES)

č. 1698/2005, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů EU, podle zákona č.

256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, na

základě Programu rozvoje venkova CR na období 2007-2013 (dále jen “PRV“) a na základě

Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje

venkova CR na období 2007-2013 opatření IV.2.1. (dále jen Pravidla) platných pro 22.kolo

příjmu žádostí včetně následných aktualizací a změn vybraných částí Pravidel. Dotace se

poskytuje pouze v souladu s těmito dokumenty.

2.
Nedílnou součástí této Dohody je příjemcem dotace řádně vyplněná, podepsaná a

zkompletovaná Zádost o dotaci z PRV skládající se ze standardizovaného formuláře a příloh

podle podmínek stanovených v Pravidlech.

SZIF
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Název PMAS 10 MAS - Střední Polabí, z.s.

Sídlo: Rybářská 154
250 88
Čelákovice

Identifikační číslo: 01350935

Název PMAS 11

Sídlo:

MAS Sedlčansko, o.p.s.

Identifikační číslo:

Krásná Hora nad Vltavou 172
262 56
Krásná Hora nad Vltavou

27408116

Název PMAS 12 MAS Nad Prahou o.p.s.

Sídlo: Mělnická 275
250 65
Líbeznice

Identifikační číslo: 01398717

Každý jednotlivě dále jen “příjemce dotace“.
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3.
Dotace se poskytuje na následující Žádost o dotaci z PRV:

Opatření I podopatření / záměr: IV.2.1/a

Registrační číslo žádosti: 15/022/4210a/120/000007

Název projektu: Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském
kraji

Dále jen “žádost“.

lIL

Výše podpory příjemce dotace

1.

Poskytovatel dotace se zavazuje přiznat a poskytnout příjemci dotace podporu formou dotace
na výše uvedenou žádost po splnění podmínek této Dohody a podmínek stanovených v
Pravidlech dle následujícího členění:

Celkové výdaje projektu (Kč) 6.500.000,00 Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč) 6.500.000,00 Kč

Celková výše přiznané dotace (Kč) 6.500.000,00 Kč

Příspěvek Společenství (EU) (Kč,
ob) 5.200.000,00 Kč

80 %

Příspěvek z národních zdrojů (Kč, Ob) 1.300.000,00 Kč
20 %

2.
Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu.

3.
Konečná výše dotace každého příjemce dotace se určí na základě jím skutečně vynaložených,

odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, na které může být poskytnuta dotace, avšak

celková výše přiznané dotace na celý projekt uvedená v bodu 1. tohoto článku nesmí být
překročena.

IV.

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace

1.
Dotace bude poskytnuta pouze na následující výdaje

1

Kód Výdaje celého projektu, ze kterých je stanovena dotace Částka v Kč

001 Mzdy 6.108.286,00 Kč

002 Provozní výdaje 326.714,00 Kč

003 Služby 65.000,00 Kč

Součet výdajů (Kč) 6.500.000,00 Kč

2.
Do výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nelze zahrnout výdaje přesahující omezení

stanovená Pravidly.
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V.

Termíny

1.
Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a předložit Žádost o proplacení nejpozději do 30.

6. 2015.

VL

Platební podmínky poskytnutí dotace

1.
Přiznaná dotace se poskytuje na základě Zádosti o proplacení a příslušné dokumentace dle

podmínek stanovených v Pravidlech.

2.
Závazek SZIF poskytnout dotaci příjemci dotace a pohledávka poskytovatele dotace

poskytnout dotaci příjemci dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Zádosti o

proplacení poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu “Oznámení o schválení platby“.

3.
Přiznaná dotace bude jednotlivým příjemcum dotace poskytnuta v Kč na účet ve vlastnictví

příjemce dotace uvedený v Zádosti o proplacení výdaju. Poskytovatel dotace má právo

poskytnout dotaci ve více platbách.

4.
Každá MAS projektu Spolupráce zpracovává a podává Zádost o proplacení samostatně na svůj

místně příslušný RO SZIF. Zádost o proplacení musí být předložena nejpozději do 30. 6. 2015.

5.
V rámci kontroly Žádosti o proplacení vč. příslušných příloh prováděné při jejím podání, může

RO SZIF uložit lhůtu pro doplnění chybějící dokumentace k Zádosti o proplacení, a to nejméně

14 kalendářních dnů.

6.
V případě, že jsou Žádosti o proplacení podány před stanoveným termínem, je na ně

pohlíženo, jako by byly předloženy v termínu uvedeném v této Dohodě v článku V.

VIL

Obecné povinnosti příjemce dotace

1.
Příjemce dotace musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech, musí pracovat na základě

principů Leader dle Čl. 61 a 62 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře rozvoje venkova z

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a čl.37 odst. 3 nařízení Komise (ES) Č.

1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) Č. 1698/2005.

2.
a) Příjemce dotace nesmí být v likvidaci.

b) U příjemce dotace není či v posledních 3 letech zpětně od data registrace Zádosti o dotaci

nebyl zjištěn úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

strana 5 z 10



SZIF
Dohoda

3.
a) Příjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím v souvislosti s touto Dohodou vůči

poskytovateli dotace uvedené nebo předané údaje či informace jsou po dobu trvání závazku

pravdivé, platné a úplné.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že bude poskytovateli dotace poskytovat požadované

informace, dokladovat mu svoji činnost a poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci

vztahující se k projektu po stanovenou dobu trvání závazku.

4.
a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti, cíl vybrané oblasti podpory opatření a

splní veškeré další specifické podmínky uvedené v článku VIII. této Dohody po celou

stanovenou dobu trvání závazku.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z

dotace nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat

další zástavní právo (netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).

5.
a) Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace

nejméně 10 let od předložení žádosti o proplacení.
b) Tímto ustanovením článku VII., bodu 5., písm. a) není nijak dotčena povinnost příjemce

podpory uchovávat potřebné dokumenty delší dobu podle zvláštních právních předpisů ES a

ČR.

6.
Příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s

Pravidly.

7.
a) Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR a Pravidly.

b) Příjemce dotace dále musí být schopen průkazně vše dokladovat dle Čl. 75 písm. c) nařízení

Rady (ES) Č. 1698/2005, v platném znění, resp. Čl. 66 bodu 1. písm. c) nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) Č. 1305/2013, v platném znění, při následných kontrolách a auditech.

8.
a) Příjemce dotace si je vědom, že údaje z Žádosti o dotaci budou zveřejněny v souladu s či.

111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění a

zpracováváním subjekty Unie a Ceské republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za

účelem ochrany finančních zájmů Unie.
b) Příjemce dotace souhlasí s tím, aby údaje ze Zádosti o dotaci, Dohody a Zádosti o

proplacení byly vedeny Státním zemědělským intervenčním fondem jednak v listinné podobě,

jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování Zádosti o dotaci, Dohody a Zádosti o

proplacení a dále souhlasím, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro

statistické, evidenční a účetní účely;
c) Tímto ustanovením není omezena povinnost smluvních stran poskytnout informace třetí

osobě podle platných právních předpisů.

9.
Příjemce dotace je povinen realizovat veškeré výdaje, na které může být poskytnuta dotace, v

souladu s Pravidly.

VIII.

Specifické povinnosti příjemce dotace
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1.
Příjemce dotace se zavazuje v souvislosti s realizací projektu dodržet níže uvedená preferenční

kritéria. Projekt musí splnit minimální bodovou hranici, tj. musí dosáhnout min. 15 bodů.

Č. Název preferenčního kritéria Bodový zisk

1.1 Na projektu spolupracuje 5 - 8 místních akčních skupin 0,00

1
1.2 Na projektu spolupracuje více než 8 místních akčních skupin 5,00

2

2.1 Projektu spolupráce se účastní 1 - 2 místní akční skupiny, které 0,00

3 byly vybrány k podpoře dle Čl. 63, písm. a) nařízení Rady (ES) Č.
1698/2005

2.2 Projektu spolupráce se účastní 3 a více místních akčních skupin, 5,00

4 které byly vybrány k podpoře dle čI. 63, písm. a) nařízení Rady (ES)

Č. 1698/2005

3. Koordinační pracovní skupina se v rámci projektu sejde min. 5 5,00

5 krát

4.1 Z metodiky vyplyne minimálně 10 ukazatelů pro stanovení 0,00

6 přidané_hodnoty_spolupráce

4.2 Z metodiky vyplyne minimálně 10 ukazatelů pro nastavení 5,00

7 účinného mechanismu monitoringu a evaluace

4.3 Z metodiky vyplyne minimálně 10 doporučení pro nastavení 0,00

8 transparentních postupů při procesu výběru projektů

Ix.

Kontroly

1.
Příjemce dotace je povinen umožnit vstup osobám, které jsou pověřeny kontrolou

poskytovatelem dotace, MZe, Evropskou komisí, Certifikačním orgánem, Kompetentním

orgánem, Evropským účetním dvorem a jimi určenými zmocněnci k ověřování plnění podmínek

této Dohody a Pravidel. Dále je povinen jim poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k

žádosti.

2.
Kontrola ze strany poskytovatele dotace může být prováděna po celou dobu trvání závazku

stanoveného v Dohodě. O kontrole poskytovatele dotace bude sepsán protokol ve třech

vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný příjemce dotace, dvě vyhotovení

poskytovatel dotace.
1

3.
Kontroly prováděné podle platných právních předpisů nejsou touto Dohodou dotčeny.

4.
Příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z

kontrolní činnosti pověřených pracovníků uvedených v bodu 1. a dodržet stanovené termíny

pro odstranění nedostatků a závad.

5.
Sankce vyplývající z pochybení zjištěného při kontrole se vztahuje na toho příjemce dotace,

který pochybení zavinil, pokud se sankce nevztahuje na celý projekt.
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X.

Změny

1.
Postup ohlašování změn se řídí platnými Pravidly.

2.
Změny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě nebo Vyrozuměním o administraci
Hlášení o změnách nebo předložením úplné Zádosti o proplacení na RO SZIF u změn, které se
nemusí oznamovat Hlášením o změnách.

3.
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě změn, které je příjemce dotace povinen
zaznamenat na formuláři Zádosti o proplacení, není nutné vyhotovoyat Dodatek k této Dohodě.
V případě, že jsou změny řádně zaznamenány na formuláři Zádosti o proplacení, jsou
podmínky této Dohody splněny, jako by se jednalo o Dodatek k Dohodě uzavřený ke dni
předložení formuláře Zádosti o proplacení poskytovateli dotace.

4.
Poskytovatel dotace navrhne změnit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke změně
příslušných zákonů, daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena
do souladu s těmito dokumenty.

XI.

Snížení výše dotace, sankce za nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace a
odstoupení od projektu

1.
Korekce při administraci žádosti o proplacení - pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl mezi
částkou uvedenou v žádosti o proplacení a částkou, která má být příjemci vyplacena po
přezkoumání způsobilosti žádosti:
- do 3% (včetně) je příjemci vyplacena částka odpovídající výdajům, ze kterých je stanovena
dotace, po přezkoumání,
- o více než 3%, je příjemci vyplacena zjištěná částka po přezkoumání snížena ještě o sankci
odpovídající rozdílu mezi částkou požadovanou a zjištěnou částkou po přezkoumání
způsobilosti výdajů.

2.
Postup stanovování výše sankcí se řídí platnými Pravidly.

3.
V případě, že bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly uměle vytvořeny
ze strany příjemce dotace a tento tak získal výhodu, která není v souladu s cíli a podmínkami
opatření, Pravidel či Dohody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovněž v
případě, pokud bylo úmyslně nebo z vědomé nedbalosti podáno nepravdivé prohlášení. V
kterémkoli z těchto obou případů je příjemce dotace navíc vyloučen z poskytování dotace v
rámci téhož opatření během daného a následujícího roku.

4.
V případě nedodržení příslušných podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávněného čerpání
dotace bude zahájeno vymáhání dlužné částky a případného penále v souladu s platnou právní
úpravou (podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění
pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 1306/2013 ze dne 17.
prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) Č. 2799/98, (ES) Č. 814/2000, (ES) Č.
1290/2005 a (ES) Č. 485/2008., v platném znění.
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5.
Příjemce dotace, který nemůže dokončit nebo udržet projekt po stanovenou dobu z vážných
důvodů, jejichž existenci věrohodně prokáže, je povinen písemnou formou neprodleně
informovat příslušný RO SZIF a odstoupit od žádosti. V takovém případě je povinen již
poskytnutou dotaci neprodleně vrátit.

XII

Výpověd‘ Dohody

1.
Tuto Dohodu je poskytovatel dotace oprávněn písemně vypovědět v případě, že:
- se podstatně změní poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu Dohody - např.
změna či zrušení právních předpisů, na základě kterých byla příjemci dotace poskytnuta
dotace, a zároveň tuto situaci nelze řešit Dodatkem k Dohodě (viz Čl. X. této Dohody);
- příjemce dotace poruší kteroukoliv povinnost stanovenou Pravidly a označenou sankcí “C“,
či stanovenou touto Dohodou, přičemž Pravidly či Dohodou stanovené sankce tímto
ustanovením nejsou dotčeny.

2.
Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověd‘ této
Dohody poskytovatelem dotace doručena příjemci dotace. Po uplynutí výpovědní lhůty je
příjemce dotace povinen ve lhůtě 15 dní vrátit poskytovateli dotace veškerá plnění, která mu
byla na základě Dohody Či žádosti o dotaci poskytnuta, v opačném případě bude s příjemcem
dotace zahájeno vymáhání dlužné částky a případného penále v souladu s platnou právní
úpravou (podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění
pozdějších předpisů).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1.
Příjemce dotace prohlašuje, že byl již při zaregistrování žádosti o dotaci seznámen s Pravidly,
souhlasí s nimi a zavazuje se k jejich plnění. Příjemce dotace si je vědom požadavků týkajících
se poskytování údajů a zaznamenávání výstupů a výsledků. Příjemce dotace dále prohlašuje,
že veškeré úkony spojené s realizací projektu, které učinil před podpisem této Dohody jsou v
souladu s těmito Pravidly. Dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že nedošlo ke změnám
oproti této Dohodě a stav realizace akce je ke dni podpisu v souladu s žádost o dotaci z PRV.

2.
Příjemce dotace prohlašuje, že si je vědom svých práv, které mu poskytuje zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v
platném znění.

3.
Dohoda je platná a závazná po celou dobu realizace projektu, kromě povinností uvedených v
Článku VII. bodu 5, které se řídí sjednanou zvláštní lhůtou.

4.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni ani pod nátlakem.

5.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno
vyhotovení Dohody obdrží za příjemce dotace KMAS a jedno vyhotovení Dohody obdrží za
poskytovatele dotace RO SZIF.
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