Příloha č. 8a Příručky pro žadatele a konečné uživatele
Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu, verze 1.2

Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu

který se uchází o spolufinancování z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých
projektů Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
Dohoda uzavřená mezi účastníky dohody:
1. Žadatel/Konečný uživatel
název: ...................................... (dále jen Žadatel/Konečný uživatel)
sídlo: ................................................
zastoupený: ..........................................
IČ: ..........................................
2. Přeshraniční partner
název:.......................................... (dále jen Partner)
sídlo: ..................................
zastoupený: ..........................................
IČ: ..........................................
3. Partner(-ři) malého projektu
název:.......................................... (dále jen Partner 1, 2, 3,…)
sídlo: ..................................
zastoupený: ..........................................
IČ: ..........................................
(v případě, že se bude na realizaci malého projektu podílet více partnerů, tak uveďte do seznamu všechny partnery pod body
4., 5., 6. atd.)

§1
1. Předmětem dohody je realizace malého projektu s názvem: ................................................. ,
2. Malý projekt bude realizován dle termínů a aktivit uvedených v Žádosti o nenávratný finanční příspěvek.
§2
Celkové plánované výdaje, výše spolufinancování z prostředků EFRR a státního rozpočtu SR, vlastní zdroje žadatele
jsou uvedeny v Žádosti o nenávratný finanční příspěvek a Podrobném rozpočtu projektu.
§3
V případě schválení Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na výše uvedený malý projekt:
1. Žadatel se zavazuje1:

1

Je potřeba popsat rozsah činností, za které bude zodpovědný Žadatel.

1

1) řídit a implementovat celý malý projekt. Žadatel celkově zodpovídá za malý projekt ve vztahu
ke Správci;
2) zabezpečit řádnou a včasnou realizaci a dokončení malého projektu;
3) implementovat a koordinovat všechny aktivity naplánované v malém projektu, které jsou nezbytné
pro úspěšnou realizaci cílů malého projektu;
4) koordinovat realizaci aktivit Partnera/Partnerů, které vyplývají z ustanovení uvedených v Žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku;
5) zabezpečit vlastní finanční prostředky na realizaci malého projektu a zabezpečit vlastní finanční
vklad;
6) informovat účastníky malého projektu o původu přidělených prostředků na realizaci aktivit
uvedených v Žádosti o poskytnutí finanční příspěvku;
7) zabezpečit výstupy projektu (investice) tak, aby byly v době udržitelnosti primárně využívány pro
slovensko-českou spolupráci;
8) ….. 2
Žadatel současně prohlašuje a zavazuje se, že žádné výdaje naplánované v rámci výše uvedeného malého projektu
nebyly, nejsou a nebudou financovány z žádných jiných prostředků EU.
2. Partner(-ři) se zavazuje(-jí)3:
1) aktivně se účastnit a spolupracovat na aktivitách malého projektu;
2) řádně a včas uskutečnit úlohy a aktivity, za které je odpovědný, v souladu se Žádostí o poskytnutí
finančního příspěvku;
3) informovat žadatele o všech skutečnostech, které mohou vést k odchylkám v realizaci malého
projektu, včetně rizika ukončení realizace aktivit nebo o ohrožení nedosažení plánovaných
ukazatelů uvedených v Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku;
4) přijímat všechna nezbytná opatření, která umožní Žadateli plnit povinnosti vyplývající mu ze
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku;
5) ….. 4
§4
Platnost a účinnost této Dohody končí dnem ukončení účinnosti Smlouvy o NFP, kterou uzavře Žadatel se Správcem.

§5
V případě, že nebudou poskytnuty prostředky na spolufinancování uvedeného malého projektu na aktivity uvedené
v § 1 odst. 2, dohoda automaticky zaniká.

-------------------------------------Datum, podpis a razítko*/ Žadatele

--------------------------------------------------Datum, podpis a razítko*/ Přeshraničního partnera
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Další činnosti dohodnuté mezi Žadatelem a Partnerem(-y)
Je potřeba popsat rozsah činností, za které bude zodpovědný Partner(-ři)
4
Další činnosti dohodnuté mezi Žadatelem a Partnerem(-ry)
3

2

----------------------------------------------- --------Datum, podpis a razítko*/ Partnera 1

----------------------------------------------- --------Datum, podpis a razítko*/ Partnera 2

…

*/ je-li razítko vyžadováno právními předpisy či předpisy Žadatele či Partnera(-ů)
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