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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

(Plzeňského podnikatelského voucheru)

I.

lo
u

podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.

Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
00075370
CZ00075370
Komerční banka, a. s., Plzeň - město
1120311 / 0100

sm

1. Poskytovatel:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

áv

rh

2. Příjemce:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

N

uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č…… ze dne ………..
tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Plzně.
II.
Základní pojmy

Programem je míněn Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské
metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva
města Plzně č……ze dne……….. (dále jen „Program“), a který je vyhlašován v rámci výzev.
Zprostředkujícím subjektem je BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČ: 45354774, se sídlem
Riegrova 1, 301 00 Plzeň (dále jen „Zprostředkovatel“).

Výzkumnou organizací, tj. organizací pro výzkum a šíření znalostí, je organizace uvedená v seznamu
výzkumných organizací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a mající
sídlo nebo pracoviště na území Plzeňské metropolitní oblasti, která bude Příjemci poskytovat služby na
základě Nabídky poskytnutí služeb, jež byla přílohou Žádosti o dotaci.
III.
Předmět smlouvy
1. Za podmínek stanovených touto smlouvou poskytne město Plzeň v rámci Programu podpory
spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské
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podnikatelské vouchery“- výzvy č. ……….. Příjemci dotaci ve výši ………………Kč
(slovy……….. korun českých). Dotace je poskytována na ……………… .

lo
u

2. Dotace může být použita pouze na částečnou úhradu výdajů na nákup služeb v souladu
s podmínkami Programu a příslušné výzvy a s Žádostí o dotaci.
3. Dotace je poskytnuta v rámci Programu, který je součástí projektu ………………

sm

IV.
Práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce zajistí, že čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace bude probíhat v souladu s platnými
Zásadami poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně QS 61-27 (dále jen „Zásady“),
zveřejněnými na webových stránkách poskytovatele (http://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-adotace), a v souladu s Programem a výzvou. Podpisem této smlouvy Příjemce potvrzuje, že se
seznámil se zněním Zásad a zavazuje se podmínkami v nich uvedenými řídit.

rh

2. Příjemce doručí nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy Zprostředkovateli
originál nebo ověřenou kopii Smlouvy o poskytnutí služeb s Výzkumnou organizací, jejíž obsah
bude odpovídat údajům uvedeným v Žádosti o dotaci a v Nabídce poskytnutí služeb.
3. Příjemce zaplatí za realizaci služeb Výzkumné organizaci a převezme jejich výsledky v souladu
se Smlouvou o poskytnutí služeb s tím, že realizace služeb založených na znalostech
poskytnutých Výzkumnou organizací musí být ukončena nejpozději do …………....

áv

4. Příjemce nejpozději do …………... do 12 hod. doručí Žádost o proplacení dotace
Zprostředkovateli.
5. Příjemce je povinen oznámit do 15 dnů od vzniku každou změnu údajů a skutečností majících
vliv na poskytnutí dotace (zejména číslo bankovního účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu
statutárních zástupců, sídla atp.).

N

6. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků v souladu s účely,
pro které byly poskytnuty, přičemž za hlavní zásadu hospodárnosti a efektivity se považují ceny
v místě a čase obvyklé.

7. Příjemce je povinen účtovat čerpání přidělených finančních prostředků celého realizovaného
projektu odděleně na samostatných analytických účtech nákladů nebo poskytnuté finanční
prostředky vést odděleně v účetní evidenci (na zvláštním středisku či zakázce).
8. Příjemce bere na vědomí, že v souvislosti s poskytnutím dotace je Poskytovatel oprávněn
vykonávat u Příjemce veřejnosprávní finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění, a zavazuje se poskytnout k tomu Poskytovateli veškerou vyžádanou
součinnost, včetně umožnění kontroly originálních účetních písemností vztahujících se
k účtování dotace, plnění účelu a dalších podmínek stanovených v této Smlouvě o poskytnutí
dotace. Kontrolu dokladů týkajících se využití dotace jsou oprávněni provádět Ekonomický úřad
MMP a Odbor kontroly a interního auditu MMP.
9. Příjemce je povinen již poskytnutou dotaci vrátit v případě, že neumožní Poskytovateli vykonat
u něj veřejnosprávní finanční kontrolu nebo neposkytne-li k tomu Poskytovateli veškerou
vyžádanou součinnost. Dotaci je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli na jeho bankovní účet do
15 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dotace.
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10. Příjemce se zavazuje, že poskytnutá dotace ani její část nebude použita jinou právnickou nebo
fyzickou osobou, s výjimkou případů, kdy půjde o úhradu spojenou s realizací účelu dotace.

lo
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11. Příjemce bere na vědomí, že užití dotace v rozporu s touto smlouvou může být postihováno jako
trestný čin dotačního podvodu podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném
znění.
12. Příjemce bere na vědomí informační povinnost Poskytovatele vůči veřejnosti a souhlasí se
zveřejněním této smlouvy v síti Internet, případně též jiným místně obvyklým způsobem.

sm

13. Příjemce prohlašuje, že nemá vůči Poskytovateli, jeho organizačním složkám a jeho
příspěvkovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a že není s městem
nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení
správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti.
14. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v Žádosti o dotaci včetně údajů uvedených v Čestném
prohlášení jsou platné a pravdivé i ke dni podpisu této smlouvy.

rh

15. Poskytovatel/zprostředkovatel může zveřejnit údaje charakterizující projekt, zejména název
(obchodní firmu) příjemce dotace, popis projektu, specifikaci služeb a výši poskytnuté dotace za
účelem informování veřejnosti o poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města
Plzně v programu Plzeňské podnikatelské vouchery.

V.
Platební podmínky

áv

1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci podle čl. III. odst. 1. této
smlouvy do 21 pracovních dnů poté, co Zprostředkovatel potvrdí, že Žádost o proplacení dotace
splňuje všechny podmínky stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace, výzvou a Programem.

2. Poskytovatel si vyhrazuje dotaci neposkytnout, pokud:

N

a) použití dotace bude v rozporu s platnými právními předpisy,
b) použití dotace není v souladu s touto smlouvou,
c) Příjemce bude jednat proti zájmům Poskytovatele nebo poškodí jeho dobrou pověst,

d) bude zjištěna protiprávní propagace činnosti Příjemce nebo propagace jeho činnosti
nerespektováním vlastnických práv jiných osob či místně uznávaných pravidel slušnosti.

3. Příjemce je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoli v průběhu trvání smlouvy, zejména
v případě, pokud projekt, na který je dotace poskytována, nebude realizován. Příjemce se
zavazuje, že případné odstoupení od smlouvy písemně oznámí Poskytovateli bez zbytečného
odkladu.
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VI.
Veřejná podpora

lo
u

1. Poskytovatel tímto upozorňuje Příjemce, že tato smlouva obsahuje prvek veřejné podpory de
minimis ve výši…………………Kč (slovy………….. korun českých).

2. Právní vztahy při poskytování této podpory de minimis se řídí ustanoveními Nařízení Evropské
komise č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis ze dne 18. 12. 2013, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie L
352 dne 24. 12. 2013.

sm

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru město jako poskytovatel
dotace.

rh

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.
Účinnosti nabývá ke dni splnění poslední podmínky nutné pro vznik nároku na dotaci za
předpokladu jejího předchozího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

áv

3. Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami
podepsanými dodatky.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v počtu tří výtisků, z nichž dva obdrží Poskytovatel a jeden
Příjemce.

N

5. Obě strany této smlouvy prohlašují, že rozumí jejímu obsahu a jsou s ním srozuměny,
a uzavírají smlouvu na základě své svobodné vůle prosty jakékoli tísně či nátlaku. Strany tak
považují tuto smlouvu, stejně jako podmínky, za nichž je sjednána, za oboustranně výhodnou.

V Plzni dne ………………………

V ………………………..dne …………………

Statutární město Plzeň
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