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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY PROJEKTU č. ML/2022/1/X 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany 
Poskytovatel:  
Název: MAS Vladař o. p. s.  
se sídlem:  
kontaktní adresa:  
IČ:  
Zastupující:  
bankovní účet:  
    
(jako strana poskytující dotaci projektu, dále jen „poskytovatel“) 
 
Žadatel:      
Jméno a příjmení: XXX 
Datum narození: XXX 
Rodné číslo:  XXX 
Trvalé bydliště:  XXX 
 
(jako strana přijímající dotaci projektu, dále jen „žadatel“) 
 

 

I. 
Předmět a účel smlouvy. 

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele financovat realizaci projektu žadatele: …………… 
(dále jen „projekt“) z Grantové výzvy MAS Vladař - Podpora mládeže na území MAS Vladař - výzvy 
„Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022“ (dále jen „výzva“) a to až do výše ….… Kč (dále 
jen „dotace“). 

2. Dotace je poskytována na základě žádosti o podporu č. ML/2022/1/x ze dne xx. 03. 2022, která je 
přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
 

II. 
Podmínky použití dotace, doba realizace projektu, způsob poskytnutí dotace 

 
1. Dotace je žadateli poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace předloženého 

projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů.  
2. Žadatel dotace je oprávněn použít a vyčerpat dotaci poskytnutou na základě této smlouvy 

v období od XX. XX. 2022 do XX. XX. 2022 (dále jen doba realizace projektu), a to v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku II. odstavci 1. této smlouvy a textem výzvy. 

3. Dotaci lze poskytnout na výdaje, které splňují principy 3E (efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti), 
žadatel doloží k dokladům cenový průzkum trhu. 

4. Poskytovatel se zavazuje žadateli dotaci poskytnout na základě předaných originálů 
zjednodušených daňových dokladů (bez označení odběratele) nebo dokladů, kde bude 
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poskytovatel uveden jako odběratel/plátce. Proplacení dotace proběhne v hotovosti nebo na účet 
žadatele do 5ti prac. dnů po schválení výdaje. 

5. Bude-li s dodavatelem sjednána platba převodem, zajistí poskytovatel úhradu dokladu do 5ti 
pracovních dnů po schválení výdaje. 

6. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout dotaci na výdaje, které jsou v rozporu s textem 
výzvy nebo s poskytovatelem odsouhlaseným rozpočtem. 

 

III. 
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace 

1. Žadatel dotace se zavazuje předložit poskytovateli závěrečné vyhodnocení realizace projektu. 
2. Závěrečnou zprávu je žadatel povinen předložit poskytovateli do 30 kalendářních dnů po ukončení 

realizace projektu, nejpozději do 30. 1. 2023. 
3. Závěrečnou zprávu je žadatel povinen předložit i v případě, že projekt nebyl realizován v plném 

rozsahu. 
4. Závěrečná zpráva obsahuje:  

a) vyplněný formulář Závěrečné zprávy  
b) minimálně 3 fotografie s popisky v elektronické podobě zaznamenávající realizaci projektu, 

přičemž každá realizovaná aktivita bude zaznamenána min. 1 fotografií. 
5. Fotodokumentace musí obsahovat vždy alespoň 1 fotografii dokládající dodržení pravidla 

o publicitě podpory (viditelné umístění loga MAS Vladař na akci). 
 
 

IV. 
Práva a povinnosti žadatele 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta, 
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Odpovídat za hospodárné použití dotace a její řádné doložení. 
3. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití dotace jak 

v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu. 
4. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, poskytovatele o všech změnách 

týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace žadatele nebo podpořeného projektu. 
 

V. 
Publicita 

1. Žadatel je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt 
byl podpořen poskytovatelem. 

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede žadatel 
skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel. 

3. Žadatel je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně po dobu 
konání akce: 
a) logo poskytovatele umístěné v místě realizace projektu a na plakátech 
b) verbální prezentace poskytovatele  
c) v případě elektronické prezentace také odkazem na www.vladar.cz 

 
 

VI. 
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Závěrečné ustanovení 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že žadatel porušil smluvní povinnost 
stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím 
výpovědní lhůty, která činí 10 pracovních dnů.  

1. Tuto smlouvu lze měnit, zrušit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží 1 vyhotovení. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

4. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně oprávněné a způsobilé ke všem právním 
úkonům v celém rozsahu této smlouvy, a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky 
bránící jejímu uzavření. 

5. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy 
potvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 
 
 
V …………………… dne …………………… V …………………… dne …………………… 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..….…. ………………………………………………….…. 
Titul, jméno, příjmení Titul, jméno, příjmení 
XXX XXX XXX 
poskytovatel žadatel 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
1. Žádost o podporu projektu 
2. Vzor Závěrečné zprávy projektu 


