METODICKÝ POKYN
Vzor smlouvy o spolupráci při
realizaci integrovaného projektu
V 25 MP VSIGP 5.0

Metodický pokyn – Vzor smlouvy o spolupráci při realizaci
Integrovaného projektu

Obsah:
1.

ÚVOD ............................................................................................................................................ 3

2.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI INTEGROVANÉHO PROJEKTU ............ 4

3.

SMLOUVA O KOORDINACI A REALIZACI INTEGROVANÉHO PROJEKTU ............. 10

Datum vydání:
20. 6. 2011

V 25 VSIGP 5.0

Stránka 2 z 16

Metodický pokyn – Vzor smlouvy o spolupráci při realizaci
Integrovaného projektu

1.

Úvod

Tento metodický pokyn obsahuje dva vzory smlouvy:
- Smlouvu o spolupráci při realizaci integrovaného projektu a
- Smlouvu o koordinaci a realizaci integrovaného projektu.
Tyto vzory smluv jsou uplatňovány pouze pro integrovaný projekt a související individuální
projekty, které jsou sdruženy do integrovaného projektu.
První vzor, tj. Smlouvu o spolupráci při realizaci integrovaného projektu, uzavře předkladatel
integrovaného projektu do ROP Střední Morava (dále jen „Koordinátor) se subjektem (dále
jen „Partner“), který je zároveň předkladatelem individuálního projektu v rámci příslušné
vyhlášené výzvy. Tento typ smlouvy je partner povinen předložit již k projektové žádosti na
individuální projekt. Tato smlouva upravuje kompetence a vztahy mezi předkladatelem
integrovaného projektu a předkladatelem individuálního projektu.
Druhý vzor, tj. Smlouva o koordinaci a realizaci integrovaného projektu, bude uzavřena mezi
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava a předkladatelem Integrovaného
projektu (dále jen „Koordinátor“). Tuto smlouvu Koordinátor uzavírá poté, co bude
integrovaný projekt vybrán jako úspěšný a vhodný k financování z ROP Střední Morava.
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2.

Smlouva o spolupráci při realizaci integrovaného
projektu
s názvem: „………………….“

uzavřená na základě ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi:
Předkladatelem integrovaného projektu
Název včetně právní formy/jméno a příjmení:
se sídlem

e-mail:

tel:

IČ
DIČ
Zastoupený
ve věcech realizace projektu zastoupený
dále jen „Koordinátor“

a

Předkladatelem individuálního projektu naplňujícího integrovaný projekt
Název včetně právní formy/jméno a příjmení:
se sídlem

e-mail:

tel:

IČ
DIČ
Zastoupený
ve věcech realizace projektu zastoupený
dále jen „Partner“
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Článek I.
Pojmy
1. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava je Řídicím orgánem Regionálního
operačního programu Střední Morava (dále jen „ŘO ROP Střední Morava“ nebo též
„Regionální rada“).
2. Integrovaným projektem se rozumí integrovaný projekt s názvem ……………… blíže
specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy. Integrovaný projekt představuje logicky
propojené a vzájemně podmíněné projekty, jež dohromady vytváří vzájemné vazby.
Integrovaný projekt propojuje individuální projekty. Předkladatel integrovaného projektu,
který předkládá integrovaný projekt do ROP Střední Morava (v rámci této smlouvy dále
jen „Koordinátor“) bude následně zajišťovat koordinaci jednotlivých individuálních
projektů z důvodu zajištění jejich návaznosti a sladění požadavků na potřebnost
uvedenou v konceptu řešení uvedeného v integrovaném projektu Koordinátora.
Koordinátor z tohoto důvodu uzavírá s Regionální radou po tom, co bude integrovaný
projekt vybrán jako úspěšný a vhodný k financování z ROP Střední Morava, Smlouvu
o koordinaci a realizaci integrovaného projektu.
3. Individuální projekt představuje jednu z částí integrovaného projektu. Každý příslušný
individuální projekt předkládá k financování do ROP Střední Morava jednotlivý Partner.
Individuální projekt musí být v souladu s předloženým integrovaným projektem.
4. Partner je předkladatelem individuálního projektu v rámci integrovaného projektu. Jde
o subjekt, který se uchází o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava a následně bude
mezi ním a poskytovatelem dotace uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci
individuálního projektu, na základě které obdrží na realizaci individuálního projektu
finanční prostředky z ROP Střední Morava. Partner je povinen již k projektové žádosti na
individuální projekt přiložit tuto Smlouvu o spolupráci při realizaci integrovaného projektu,
kterou uzavřel s Koordinátorem.
5. Poskytovatelem dotace se rozumí Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
jako poskytovatel dotace na realizaci individuálních projektů naplňujících integrovaný
projekt. V rámci této smlouvy dále jen „Poskytovatel“.
Článek II.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci
integrovaného projektu a individuálních projektů naplňujících integrovaný projekt.
2. Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci
individuálních projektů v souladu s předloženým integrovaným projektem, kdy úspěšnou
realizaci integrovaného projektu nelze dosáhnout jinak než při vzájemné spolupráci
všech Partnerů integrovaného projektu.
3. Smlouva o spolupráci při realizaci integrovaného projektu mezi partnery jednotlivých
individuálních projektů v rámci integrovaného projektu vyjadřuje vzájemný závazek
jednotlivých partnerů realizovat individuální projekty, které tvoří jeden celek.
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Článek III.
Povinnosti Koordinátora
1. Koordinátor je povinen zajišťovat koordinaci jednotlivých individuálních projektů z důvodu
zajištění jejich návaznosti a sladění požadavků na potřebnost uvedenou v konceptu
řešení uvedeného v integrovaném projektu Koordinátora.
2. Koordinátor se zavazuje v maximální míře spolupracovat s Partnerem.
3. Koordinátor se zavazuje po dohodě s Partnerem projednat s Poskytovatelem případné
změny této smlouvy přede dnem jejich uskutečnění
4. Koordinátor jako předkladatel integrovaného projektu je povinen vůči Partnerovi zajistit:
a)

informovat jednotlivé Partnery o dalších či nových Partnerech zařazených do
realizace integrovaného projektu,

b)

sladění požadavků na výstupy a výsledky dílčích individuálních projektů,

c)

sladění požadavků na technické podmínky a zajištění vzájemné kompatibility
technického řešení projektů,

d)

koordinace výběrových řízení na zakázky a veřejné zakázky v souladu s platným
metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek, vydaným
poskytovatelem dotace

e)

koordinaci časového harmonogramu při realizaci integrovaného projektu,

f)

koordinaci realizační návaznosti jednotlivých individuálních projektů,

g)

koordinaci finančních rámců jednotlivých individuálních projektů,

h)

další koordinaci, která bude realizována prostřednictvím této smlouvy.
Článek IV.
Povinnosti Partnera

1. Partner předloží tuto smlouvu o spolupráci Regionální radě regionu soudržnosti Střední
Morava, a to jako přílohu k projektové žádosti (tj. individuálního projektu) naplňujícího
integrovaný projekt.
2. Partner realizuje svůj individuální projekt svým jménem, za podmínek stanovených ROP
Střední Morava (tj. zejména Smlouvou o poskytnutí dotace, příslušnými příručkami
a metodickými pokyny vztahujícími se k příslušné výzvě) a je příjemcem dotace z ROP
Střední Morava.
3. Partner garantuje a podřizuje realizační detaily individuálního projektu požadavkům,
definovaných Koordinátorem, jedná se především o:
a) garantování výstupů a výsledků projektu ve vztahu k integrovanému projektu,
b) koordinaci realizační návaznosti jednotlivých aktivit projektů a na ně navazující
koordinaci časového harmonogramu realizace integrovaného projektu,
c) zajištění sjednocení požadavků na technické podmínky a zajištění vzájemné
kompatibility technického řešení projektů s ostatními individuálními projekty
zařazenými do integrovaného projektu,
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d) tam, kde to bude vhodné, koordinaci a realizaci společných výběrových řízení na
zakázky a veřejné zakázky v souladu s platným metodickým pokynem Zadávání
zakázek a veřejných zakázek vydaným poskytovatelem dotace,
e) sjednocení realizační návaznosti u vzájemně navazujících projektů,
f)

dodržení finančního rámce individuálního projektu v rámci integrovaného projektu.

4. Partner se zavazuje v maximální míře spolupracovat s koordinátorem při realizaci
individuálního projektu naplňujícího integrovaný projekt, zejména respektovat metodické
vedení Koordinátora, poskytovat případné konzultace ostatním Partnerům k realizaci
jednotlivých individuálních projektů v rámci integrovaného projektu v rozsahu potřebném
pro realizaci jednotlivých projektů tvořících integrovaný projekt,
5. Partner se zavazuje vůči Koordinátorovi dále zejména:
a) poskytovat čtvrtletně/pololetně údaje nezbytné pro sledování výsledků projektu
a monitorovacích ukazatelů, a umožnit tak průběžné sledování přínosů projektu;
b) zajistit, aby všechny údaje, které uvádí, byly vždy úplné a pravdivé;
c) neprodleně informovat o změnách, které ovlivňuji jeho ekonomickou situaci (např.
změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení
konkursu, zahájení insolvenčního řízení, výkon rozhodnutí, apod.), nebo které mají
nebo i mohou mít na realizaci jednotlivých individuálních projektů či integrovaného
projektu vliv;
d) učinit nezbytná opatření k zamezení střetu zájmů, finančních podvodů a korupčního
jednání ze strany Partnera či jeho zaměstnanců;
e) oznamovat neprodleně jakékoli zpoždění při realizaci jednotlivého individuálního
projektu nebo jakoukoli událost, která může mít vliv na integrovaný projekt (jako např.
dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace) a informovat Koordinátora o relevantních
skutečnostech či informacích ve vztahu k integrovanému projektu, které obdrží.
Článek V.
Prohlášení Partnera
1. Partner bere na vědomí, že v případě, že s jedním z předkladatelů individuálního projektu
v rámci integrovaného projektu, resp. ostatních Partnerů nebude uzavřena Smlouva
o poskytnutí dotace, vyhrazuje si ŘO ROP Střední Morava právo neuzavřít Smlouvu
o poskytnutí dotace s ostatními žadateli v rámci integrovaného projektu, resp. od již
uzavřené Smlouvy odstoupit.
2. Partner bere na vědomí, že bude na základě příslušné Smlouvy o poskytnutí dotace
povinen oznamovat jak Koordinátorovi, tak poskytovateli dotace nedodržení jakéhokoliv
ze závazků uvedených v této smlouvě.
Článek VI.
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva je platná dnem podpisu všemi smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabyde výběrem integrovaného projektu jako úspěšného a vhodného k financování
z ROP Střední Morava.
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2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Tato smlouva pozbývá platnosti dnem, kdy
bude poskytovatelem definitivně rozhodnuto o tom, že integrovaný projekt nebude z jeho
prostředků financován, v opačném případě trvání smlouvy končí vypořádáním všech
vzájemných práv a závazků vyplývajících z této smlouvy a z realizace (tj. předložení
závěrečné monitorovací zprávy) posledního individuálního projektu naplňujícího
integrovaný projekt.
3. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět druhé straně v případě
dlouhodobého (tj. více jak šest měsíců) nebo opakovaného (tj. více jak třikrát) vážného
porušování povinností druhou smluvní stranou. Výpovědní lhůta je … jednoměsíční
a počíná běžet od prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď
doručena druhé straně. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si k datu ukončení
spolupráce své závazky vůči sobě navzájem, a to včetně případné náhrady škody, která
by některé ze smluvních stran vznikla.
Článek VII.
Ostatní ustanovení
1. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu
a jeho financováním po dobu 10 let od ukončení této smlouvy, nejméně však do
31. 12. 2021. Smluvní strany se zavazují k tomu, že:
a) doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou
evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená
lhůta,
b) umožní poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena
ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU
(např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr,
Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi
určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU,
c) poskytnou potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady,
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým
a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
d) umožní na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace o průběhu zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
e) poskytnou veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský
účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům jsou smluvní strany
povinny poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako
poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám
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2. Smluvní strany jsou dále povinny své případné dodavatele u dodávek souvisejících
s projektem prokazatelně informovat či zavázat přímo ve smluvních vztazích k povinnosti
poskytnout součinnost při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo
z veřejné finanční podpory.
3. Informace a podklady (zprávy, apod.) podle této smlouvy jsou poskytovány elektronickou
formou na příslušné elektronické adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Dle věty první
se postupuje i v případě, že je v této smlouvě stanovena písemná forma, či mají-li být
zasílány kopie dokumentů.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků
podepsaných zástupci všech smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje:

……………………….

Datum a číslo jednací:

……………………….

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem obce:

……………………….

Datum a číslo jednací:

……………………….

V…………………… dne …………….

…………………………………………
Za Kordinátora

V…………………… dne …………….

…………………………………………
Za Partnera
Příloha č. 1 : „FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaného projektu
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3.

Smlouva o koordinaci a realizaci integrovaného
projektu
s názvem: „………………….“

uzavřená na základě ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
se sídlem: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
e-mail: podatelna@rr-strednimorava.cz
tel: 587333301
IČ: 75084911
DIČ: CZ75084911
zastoupená jednajícím předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava:
Ing. Martinem Tesaříkem,
ve věcech realizace projektu zastoupená:
dále jen „Regionální rada“

a

Předkladatelem integrovaného projektu
Název včetně právní formy/jméno a příjmení:
se sídlem

e-mail:

tel:

IČ
DIČ
Zastoupený
ve věcech realizace projektu zastoupený
dále jen „Koordinátor“
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Článek I.
Pojmy
1. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava je Řídicím orgánem Regionálního
operačního programu Střední Morava (dále jen „ŘO ROP Střední Morava“ nebo též
„Regionální rada“).
2. Integrovaným projektem se rozumí integrovaný projekt s názvem ……………… blíže
specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy. Integrovaný projekt představuje logicky
propojené a vzájemně podmíněné projekty, jež dohromady vytváří významné vzájemné
vazby. Integrovaný projekt propojuje individuální projekty. Předkladatel integrovaného
projektu, který předkládá integrovaný projekt do ROP Střední Morava (v rámci této
smlouvy dále též „Koordinátor“) bude následně zajišťovat koordinaci jednotlivých
individuálních projektů z důvodu zajištění jejich návaznosti a sladění požadavků na
potřebnost uvedenou v konceptu řešení uvedeného v integrovaném projektu
Koordinátora.
3. Individuální projekt představuje jednu z částí integrovaného projektu. Každý příslušný
individuální projekt předkládá k financování do ROP Střední Morava jednotlivý Partner.
Individuální projekt musí být v souladu s předloženým integrovaným projektem
4. Partner je předkladatelem individuálního projektu v rámci integrovaného projektu. Jde
o subjekt, který se uchází o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava a následně bude
mezi ním a poskytovatelem dotace uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci
individuálního projektu, na základě které obdrží na realizaci individuálního projektu
finanční prostředky z ROP Střední Morava. Partner je povinen již k projektové žádosti na
individuální projekt přiložit Smlouvu o spolupráci při realizaci integrovaného projektu,
kterou uzavřel s Koordinátorem.
5. Poskytovatelem dotace se rozumí Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
jako poskytovatel dotace na realizaci individuálních projektů naplňujících integrovaný
projekt. V rámci této smlouvy dále též „Poskytovatel“.
Článek II.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění
koordinace a realizace integrovaného projektu (název).
2. Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci
individuálních projektů v souladu s předloženým integrovaným projektem, kdy úspěšnou
realizaci integrovaného projektu nelze dosáhnout jinak než při vzájemné spolupráci
všech Partnerů integrovaného projektu.
3. Smlouva o koordinaci a realizaci integrovaného projektu mezi smluvními stranami
vyjadřuje vzájemný závazek koordinovat a zajistit realizaci integrovaného projektu za
účelem dosažení maximální efektivity a vzájemných vazeb při realizaci individuálních
projektů.
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Článek III.
Povinnosti Regionální rady
1. Regionální rada se zavazuje metodicky vést Koordinátora ve věci zajištění realizace
integrovaného projektu.
2. Regionální rada se zavazuje informovat Koordinátora o problémech zjištěných při
realizaci individuálních projektů naplňujících integrovaný projekt.
3. Regionální rada bude spolupracovat s Koordinátorem v oblasti monitorování postupů
realizace individuální projektů sdružených do integrovaného projektu.
Článek IV.
Povinnosti Koordinátora
1. Koordinátor je povinen zajišťovat koordinaci jednotlivých individuálních projektů z důvodu
zajištění jejich vzájemné návaznosti a dosažení maximální efektivity výstupů, výsledků
a rozpočtu a odpovídá za výkon řádné a pečlivé koordinace Regionální radě.
2. Koordinátor se zavazuje spolupracovat a dodržovat nařízení a doporučení Regionální
rady ve věci koordinace integrovaného projektu.
3. Koordinátor uzavřel s jednotlivými Partnery jako předkladateli individuálních projektů
naplňujících integrovaný projekt Smlouvu o spolupráci při realizaci integrovaného
projektu.
4. Koordinátor je povinen zajistit zejména:
a) sjednocení požadavků na výstupy a výsledky dílčích individuálních projektů,
b) sjednocení požadavků na technické podmínky a zajištění vzájemné kompatibility,
c) koordinace výběrových řízení na zakázky a veřejné zakázky v souladu s platným
metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek, vydaným
poskytovatelem dotace,
d) koordinaci časového harmonogramu realizace integrovaného projektu,
e) koordinaci realizační návaznosti jednotlivých aktivit projektů,
f)

koordinaci finančních rámců jednotlivých individuálních projektů,

g) další koordinaci, která bude realizována prostřednictvím smlouvy o spolupráci při
realizaci integrovaného projektu (tj. mezi Koordinátorem a Partnerem),
h) poskytovat Regionální radě čtvrtletně/pololetně údaje nezbytné pro sledování
výsledků integrovaného projektu a monitorovacích ukazatelů, a to ve formě
jednoduchých výkazů, které Koordinátor zpracuje na základě podkladů od Partnerů,
a umožnit tak průběžné sledování přínosů integrovaného projektu,
i)

zajistit, aby všechny údaje, které uvádí Regionální radě, byly vždy úplné a pravdivé,
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j)

bez zbytečného odkladu doplnit či dodat na vyžádání Regionální rady informace
o integrovaném projektu, údaje či doklady, které bude Regionální rada nezbytně
potřebovat,

k) neprodleně informovat poskytovatele o změnách, které ovlivňuji ekonomickou situaci
partnerů koordinátora a Koordinátora (např. prohlášení konkursu, zahájení
insolvenčního řízení, výkon rozhodnutí, apod.), nebo které mají nebo i mohou mít na
realizaci jednotlivých individuálních projektů vliv,
l)

učinit nezbytná opatření k zamezení střetu zájmů a korupčního jednání ze strany
Koordinátora a jeho zaměstnanců,

m) oznámit neprodleně Regionální radě jakékoli zpoždění při realizaci jednotlivých
individuálních projektů nebo jakoukoli událost, která může mít vliv na integrovaný
projekt a informovat Regionální radu o relevantních skutečnostech či informacích ve
vztahu k integrovanému projektu, které obdrží od třetí strany.
Článek VI.
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu všemi smluvními stranami.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Tato smlouva končí vypořádáním všech
vzájemných práv a závazků vyplývajících z této smlouvy a z realizace (tj. předložení
závěrečné monitorovací zprávy) posledního individuálního projektu naplňujícího
integrovaný projekt.
3. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět druhé straně v případě
dlouhodobého (tj. více jak šest měsíců) nebo opakovaného (tj. více jak třikrát) vážného
porušování povinností druhou smluvní stranou. Výpovědní lhůta je … jednoměsíční
a počíná běžet od prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď
doručena druhé straně. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si k datu ukončení
spolupráce své závazky vůči sobě navzájem, a to včetně případné náhrady škody, která
by některé ze smluvních stran vznikla.
Článek VII.
Ostatní ustanovení
1. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu
a jeho financováním po dobu 10 let od ukončení trvání této smlouvy, nejméně však do
31. 12. 2021. Koordinátor se zavazuje k tomu, že:
a) doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou
evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená
lhůta,
b) umožní Regionální rady nebo jí pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena
ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU
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(např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr,
Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi
určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU,
c) poskytne potřebnou součinnost Regionální radě nebo jí pověřeným osobám při
kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady,
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým
a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
d) umožní na výzvu Regionální rady kontrolu dokumentace o průběhu zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
e) poskytne veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský
účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je Koordinátor dále
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako
Regionální radě nebo jim pověřeným osobám
2. Smluvní strany jsou dále povinny své případné dodavatele u dodávek souvisejících
s projektem prokazatelně informovat či zavázat přímo ve smluvních vztazích k povinnosti
poskytnout součinnost při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo
z veřejné finanční podpory.
3. Informace a podklady (zprávy, apod.) podle této smlouvy jsou poskytovány elektronickou
formou na příslušné elektronické adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Dle věty první
se postupuje i v případě, že je v této smlouvě stanovena písemná forma, či mají-li být
zasílány kopie dokumentů.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků
podepsaných zástupci všech smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží
dvě vyhotovení.
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Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje:

……………………….

Datum a číslo jednací:

……………………….

V…………………… dne …………….

…………………………………………
Za Regionální radu

V…………………… dne …………….

…………………………………………
Za Koordinátora
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Příloha č. 1: „FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaného projektu
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