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Přijetí dotace z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spo-
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Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  
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přijetí dotace z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa na realizaci projektu "Architektura pr ů-
myslové revoluce Liberec - Jelenia Góra"a uzavřením příslušné smlouvy mezi Statutárním 
městem Liberec a Euroregionem Nisa 

 

a ukládá 
 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy. 

                    T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 
 
Statutární město Liberec požádalo o finanční podporu na projekt "Architektura pr ůmyslové 
revoluce Liberec - Jelenia Góra" z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-
2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa. 
 
Dne 30. 4. 2014 obdržel odbor sportu a cestovního ruchu rozhodnutí o doporučení spolufinan-
cování projektu "Architektura pr ůmyslové revoluce Liberec - Jelenia Góra" z prostředků 
Evropského fondu regionálního rozvoje. 
 
Cílem projektu je především navázání spolupráce s polským městem Jelenia Góra a využití 
potenciálu cestovního ruchu na obou stranách hranice a rovněž rozvoj cestovního ruchu jako 
důležitého faktoru pro rozvoj místního a regionálního hospodářství. 
 
Partnerem celého projektu je (v souladu s podmínkami dotace) město Jelenia Góra zastoupené 
primátorem Marcinem Zawilou. Projektovým manažerem je Ing. Romana Cermanová, která 
bude odměněna z poskytnuté dotace na projekt. 
 
Celková výše výdajů v rámci projektu je 13.103,43 EUR (podle současného kurzu ČNB 
353.792,50 Kč), spolufinancování ze strany Statutárního města Liberec činí 1.965,52 EUR 
(53.068,88 Kč) – tato částka bude hrazena z rozpočtu oddělení cestovního ruchu, sportu a 
technické správy sportovních zařízení. Dle pravidel projektu bude třeba celý projekt předfi-
nancovat z rozpočtu SML. Po následném vyúčtování budou finanční prostředky ve výši 
11.137,91 EUR (300.723,62 Kč) vráceny zpět do rozpočtu SML. Jedná se o 85% konečných 
způsobilých výdajů projektu. 
 
Plánovaná doba realizace projektu je do 31. 12. 2014. Vzhledem k zájmu obou měst o dlou-
hodobou spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu, budou výstupy využívány i po ukon-
čení projektu. Lze očekávat pokračování spolupráce a kooperační struktury realizací navazují-
cích projektů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1/ rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru 
2/ návrh smlouvy 



 

 
Kancelá ř Liberec Euroregion Nisa regionální sdružení  
adresa: Tř. 1. máje 858/26, 46001 Liberec III, tel.:+420 485 340 991, tel.:+420 485 340 983  e-mail:  p.stejskalova@ern.cz 
www.neisse-nisa-nysa.org, www.ern.cz  

 

 

Statutární město Liberec 

Mgr. Martina Rosenbergová 

nám. Dr. E. Beneše 1/1 

Liberec 

460 01 

   
 
vyřizuje: Petra Stejskalová, tel.: 485340983 
e-mail: p.stejskalova@ern.cz 
 

V Liberci 30.04.2014 
 
 
 
Rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru. 

 

 

Vážená paní primátorko, 
 
dovolujeme si Vám oznámit, že Váš projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec - 

Jelenia Góra“  č. CZ.3.22/3.3.01/14.04385, byl dne 29.04.2014 doporučen 

Euroregionálním řídícím výborem ke spolufinancování z prostředků ERDF. 
 
 
Dle EŘV byly tedy schváleny tyto částky: 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 13 103,43€ 

Příspěvek ERDF: 11 137,91€. 
 
 
V nejbližších dnech budete vyzvána, abyste se dostavila k podpisu Smlouvy o financování 
Vašeho projektu. 
 
S přátelským pozdravem 
 
Petra Stejskalová 
Manažer FMP 
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SMLOUVA  

o financování projektu z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR-Polsko) 

v Euroregionu Nisa 
 

 
Evidenční číslo smlouvy: P/2014/19/04 

 

Název projektu: „Architektura průmyslové revoluce Liberec – Jelenia Góra“   

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Euroregion Nisa, regionální sdružení  - Správce Fondu mikroprojektů 

se sídlem:  Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 

zastoupené: Bc. Martinem Půtou, předsedou Rady ERN 

IČ: 00832227  

bankovní spojení: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Zittau 

číslo účtu: Euroregion Nisa 3100035711/85050100  

(dále jen „poskytovatel dotace“) 

na straně jedné 

 a 

Statutární město Liberec 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 460 01 

zastoupený/jednající: Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka 

IČ: 00262978 

Pro projekt Neplátce DPH 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1089692/0800 

                  IBAN: CZ29 0800 0000 0000 0108 9692 

                 SWIFT: GIBACZPX 

(dále jen „konečný uživatel“) 

na straně druhé 
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uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s Programovým dokumentem a Programovým 

dodatkem, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci OPPS ČR – PL 2007-2013 

„Cíl 3“ Česká republika – Polsko, vycházející zejména z  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o 

obecných ustanoveních o strukturálních fondech, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a dále i z další platné legislativy EU a 

českého právního řádu tuto 

 

smlouvu o financování projektu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v rámci OPPS ČR –

 PL 2007-2013 „Cíl 3“ Česká republika – Polsko (dále jen smlouva)  

 

Smlouva na rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa ze 

dne 29. 4. 2014. 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele dotace poskytnout konečnému uživateli finanční dotaci 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) v rámci OPPS ČR – PL 2007-2013 „Cíl 3“ 

Česká republika – Polsko na projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec – Jelenia Góra“, 

registrační číslo CZ.3.22/3.3.01/14.04385 (dále jen „projekt“), a to pouze při úplném splnění 

podmínek, závazků a povinností, k jejichž splnění se konečný uživatel touto smlouvou zavazuje.  

Projekt je realizovaný v rámci opatření Priorita III. Podpora spolupráce místních společenství 3.3 Fond 

mikroprojektů. 

 

Místo realizace projektu: Liberec  

Ve smyslu § 2 zákona č. 218/2000, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, není na 

poskytnutí prostředků z fondů Evropské unie právní nárok. 

 

 

III. 

Termíny realizace projektu 

 

1. Datum registrace projektu na sekretariátu Euroregionu Nisa, regionálního sdružení -  Administrátora 

Fondu mikroprojektů: 15. 4. 2014 

2. Termíny realizace projektu: 

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2014 

Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2014 

3. Tyto termíny jsou rozhodující pro stanovení časové způsobilosti výdajů.  

 

 

 

IV. 

Finanční ukazatele projektu 
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1. Podíly na financování projektu (finanční plán) 

 

ZDROJ € % 

Příspěvek ERDF 11.137,91 85 

Národní veřejné prostředky celkem 1.965,52 15 

Veřejné prostředky celkem  13.103,43 100 

Příjmy převyšující vlastní financování   

Celkové způsobilé výdaje 13.103,43  

 

 

2. Konečný uživatel dotace má zajištěno průběžné financování projektu vlastními zdroji, což 

stvrzuje podpisem této smlouvy. 

3. Věcné a časové vymezení způsobilých výdajů vychází z: 

 Nařízení Rady (ES)č.1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1260/1999, Úřední věstník Evropské unie L 210/1 z 31. července 2006  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č.1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 Úřední věstník Evropské unie L 210/25 

z 31. července 2006 

 Nařízení Komise (ES)č.1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(Es)č.1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Úřední věstník Evropské unie L 

371/127 z 27. prosince 2006 

a na jejich základě zpracovanými národními pravidly způsobilosti výdajů 

 Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů 

a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“, 

Uvedené právní předpisy je třeba používat v platném znění. Při určování způsobilosti výdajů je dále 

nutno respektovat další související evropské a národní právní předpisy v platném znění. 

 

 

V. 

Závazky konečného uživatele dotace 

 

Konečný uživatel dotace se zavazuje: 

 

1. řádně plnit veškeré závazky k projektu vyplývající ze smlouvy; 

 

2. použít dotaci v souladu s touto smlouvou a se schválenou dokumentací ERN pro Fond 

mikroprojektů
1
 

                                                           
1
 Tím se rozumí Směrnice pro žadatele, Příručka pro příjemce dotace a Rozhodnutí EŘV 
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3. plně a prokazatelně splnit cíl projektu, na který mu bude dotace dle smlouvy poskytnuta, a to 

v rozsahu popsaném v žádosti o spolufinancování, která je přílohou této smlouvy; 

 

4. s veškerým majetkem získaným s finanční pomocí dle smlouvy (dále jen majetek) nakládat s péčí 

řádného hospodáře, obezřetně a tento majetek, ani jeho části, nezatěžovat žádnými věcnými právy 

třetích osob, včetně zástavního práva, a to po dobu 5 let od ukončení projektu; 

 

5. pojistit veškerý investiční majetek pořízený v rámci projektu a to ode dne pořízení do 5 let od 

skončení realizace projektu; 

 

6. při realizaci projektu dodržovat platné předpisy upravující ochranu životního prostředí a rovné 

příležitosti; 

 

7. umožnit kontrolou pověřeným osobám poskytovatele dotace, Administrátora Fondu, Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, NKÚ a Evropské 

komise kontrolu projektu na místě po celou dobu jeho realizace a zároveň poskytovat těmto 

osobám ve stanovených termínech úplné a pravdivé informace a dokumentaci k projektu a 

v případě sankcí, uloženými těmito subjekty, vrátit poskytnuté finanční prostředky v předepsané 

výši 

 

8. plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené oprávněnými subjekty 

uvedenými odst. 7 tohoto článku smlouvy k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, 

nedostatků a závad zjištěných v rámci jejich kontrolní činnosti; 

 

9. vést veškeré účetnictví za projekt odděleně od ostatního účetnictví konečného uživatele 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy o účetnictví a poskytovat z něj požadované 

údaje všem kontrolním orgánům uvedeným odst. 7 tohoto článku smlouvy; 

doklady vztahující se k danému projektu musí: 

 - splňovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví 

- být správné, úplné, čitelné, průkazné, srozumitelné, vedené chronologicky a způsobem 

zajišťujícím trvanlivost údajů;  

 

10. v případě vzniku příjmů souvisejících s realizací projektu, snížit celkové způsobilé výdaje 

v případě, pokud příjmy převyšují vlastní podíl spolufinancování, a to způsobem popsaným 

v bodě 2.1.5 aktuální verze Směrnice pro žadatele  

 

11. řádně uchovávat originál smlouvy, včetně jejích dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a 

listin (zejména účetních) týkajících se projektu či s ním souvisejících do 31. 12. 2026; 

 

 

12. zpracovat a do 30 dnů od ukončení realizace projektu předložit Administrátorovi Fondu - 

Euroregionu Nisa, regionálnímu sdružení, „Žádost o platbu za mikroprojekt“. Spolu s touto 

žádostí žadatel předloží všechny požadované povinné přílohy - viz aktuální verze Příručky pro 

příjemce dotace (IV. Financování projektu); 

 

13. společně se žádostí o platbu za mikroprojekt předložit Administrátorovi Fondu Závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu v tištěné a elektronické verzi; 

 

14. oznámit poskytovateli dotace neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, 

mohou mít vliv nebo souvisejí s projektem, smlouvou nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu 

smlouvy nebo projektu dotýkají,  
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15. provést následující opatření za účelem propagace účasti prostředků z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj na financování projektu: 

 

 zveřejnit vhodným způsobem skutečnost, že projekt je podpořen z Fondu mikroprojektů 

v rámci OPPS ČR – PL 2007-2013 „Cíl 3“ Česká republika – Polsko prostřednictvím 

Euroregionu Nisa. Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu  se řídí 

nařízením Komise (ES) 1828/2006 (viz aktuální verze Příručky pro příjemce dotace  – 

Kapitola III -Publicita).  

 Publicita: Publikace, informační tabule, roll-up-bannery, plakáty, kampaň v polských 

médiích   
 

16. uhradit bankovní poplatky spojené s převodem finančních prostředků z ERDF z účtu 

poskytovatele dotace na účet příjemce dotace 

 

17. neprodleně vrátit neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky poskytnuté       

      poskytovatelem dotace dle smlouvy, včetně penále vypočteného podle zákona č.218/2000    

      Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to na účet určený  

      v rozhodnutí příslušného finančního úřadu v případech, kdy konečný uživatel: 

 

a) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v Žádosti o spolufinancování, v Žádosti o platbu za 

mikroprojekt nebo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 

 

b) nesplní cíle projektu nebo jej nenaplní v rozsahu, na který byla finanční pomoc, či její 

část, na základě smlouvy poskytnuta,  

 nenaplní-li hodnoty výstupů daného projektu, které jsou uvedené v Žádosti 

o spolufinancování,  

 

c)  poruší ustanovení bodu 4 tohoto článku smlouvy, 

 

d) nesplní závazky nebo poruší povinnosti vyplývající mu ze smlouvy, zejména pokud 

neuchovává originály veškerých účetních dokladů a dokumentů po stanovenou dobu, 

a neumožní řádný průběh kontroly dle smlouvy včetně přístupu kontrolou pověřených 

osob, 

 

e) neposkytne řádné zprávy o realizaci projektu v termínech dle smlouvy, stejně jako další 

informace požadované poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, 

 

 

 

f) převede majetek, či jeho části, pořízený z dotace dle smlouvy bez předchozího 

výslovného písemného souhlasu poskytovatele dotace v období před termínem 

stanoveným v bodu 4 tohoto článku smlouvy. 

 

 

VI. 

Sankce 

 

V případě, že dotace nebyla příjemci dotace ještě vyplacena a je zjištěno porušení povinností 

stanovených touto Smlouvou, bude rozhodnuto takto: 

a) v případě porušení povinností stanovených v odst.V. čl.9 bude dotace krácena o výdaje, 

u kterých nebyly povinnosti splněny 



  

 
SMLOUVA o financování projektu z Fondu mikroprojektů 

Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa  
 

 

 

 6 

b) v případě nenaplnění hodnot výstupů a indikátorů daného projektu uvedených v Žádosti 

o spolufinancování nebo hodnot následně změněných Rozhodnutím EŘV 

- o méně než 15% nebude dotace krácena 

- o 15% až 30% bude dotace krácena ve výši 50% celkové částky dotace 

- o více než 30% bude dotace krácena ve výši celkové částky dotace 

c) v případě porušení povinností stanovených v ods. V. čl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13,14,15 bude dotace krácena v celkové výši celkové částky dotace 

  

VII. 

Závazek poskytovatele dotace 

 

Poskytovatel dotace se zavazuje, že po schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a po přijetí 

Žádosti konečného uživatele o platbu za mikroprojekt, ověření její oprávněnosti, úplnosti, pravdivosti 

a bezchybnosti vystaví žádost o proplacení způsobilých výdajů, kterou předloží Centru pro regionální 

rozvoj ČR.  

 

Poskytovatel dotace se zavazuje platbu týkající se projektu a provedenou příslušnou platební 

jednotkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR na účet Správce Fondu převést na účet konečného 

uživatele do 5 pracovních dnů po obdržení této platby. 

 

VIII. 

Maximální výše dotace 

 

1. Poskytovatel dotace může poskytnout konečnému uživateli za podmínky splnění všech závazků 

uvedených v této smlouvě dotaci z ERDF maximálně 85% konečných způsobilých výdajů 

projektu ponížených o příjmy přesahující vlastní podíl spolufinancování konečného uživatele, 

avšak nejvýše  11.137,91 €. 

 

2. Konečná výše příspěvku bude stanovena podle skutečně prokázaných způsobilých výdajů, nesmí 

však překročit maximální výši uvedenou v odst. 1 tohoto článku.  

 

IX. 

                                                           Ustanovení společná  

 

1. Konečný uživatel prohlašuje a svým podpisem smlouvy stvrzuje, že: 

 

a) byl před podpisem smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany poskytovatele dotace 

s podmínkami čerpání dotace dle smlouvy, a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, 

vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění 

závazků vyplývajících mu ze smlouvy; 

 

b) byl poučen poskytovatelem dotace o následcích, které mohou vzniknout uvedením 

nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za mikroprojekt, 

a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace; 

 

c) na projekt, který je předmětem dotace podle smlouvy, v příslušném období, pro kterou je 

dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné 

formy pomoci z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu, ostatních 

strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU; 

 

d) bude řádně a v časovém předstihu informovat Administrátora Fondu (Euroregion Nisa) 

o možnostech monitoringu všech aktivit projektu dle schválené projektové žádosti tak, aby 
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umožnil Administrátorovi kontrolu na místě 

 

e) nespadá do kategorie subjektů, které nejsou oprávněny získat prostředky z Fondu (Směrnice 

pro žadatele bod 2.1.2); 

 

f) byl seznámen s aktuální verzí Směrnice pro žadatele a Příručky pro příjemce dotace; byl 

rovněž upozorněn na povinnost žadatele řídit se dalšími aktualizovanými verzemi 

Směrnice pro žadatele a Příručky pro příjemce dotace, jakož i dalšími metodickými 

pokyny, které vznikly v průběhu realizace.   

 

2. Konečný uživatel může smlouvu o financování kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 

1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď podána. 

V případě vypovězení smlouvy nemá konečný uživatel nárok na vyplacení jakékoli náhrady. 

V případě, že již nějaké prostředky konečnému uživateli grantu vyplaceny byly, je povinen je 

vrátit.  

 

3. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo v případě byť jednotlivého porušení ustanovení smlouvy 

konečným uživatelem nebo v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných prohlášení či 

informací konečným uživatelem neprodleně odstoupit od smlouvy bez vyplacení jakékoliv 

náhrady. 

 

4. Pokud nedojde k vypovězení smlouvy ze strany konečného uživatele, ani k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace, zaniká platnost smlouvy a jejích dodatků dnem 

31. prosince 2026. 
 

5. Poskytovatel dotace bude postupovat podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, 

a v případě, že konečný uživatel řádně a včas nepřijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků 

nebo tato opatření zcela nesplní v určených termínech, bude vůči němu uplatňovat sankce dle 

tohoto zákona. 

 

 

X. 

Ustanovení závěrečná 

 

1. Konečný uživatel souhlasí se zveřejňováním veškerých údajů uvedených v Žádosti a ve 

Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ konečného uživatele, údaje o projektu 

a předmětu a výši finanční pomoci dle smlouvy a dále se zveřejňováním informací 

o průběhu projektu, a to zejména na webových stránkách a tiskovinách vydávaných 

Administrátorem Fondu (Euroregion Nisa), podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2. Veškeré změny podmínek smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody 

smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Změny lze provádět pouze v průběhu 

plnění podmínek této smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností.  

 

3. Případné spory mezi poskytovatelem dotace a konečným uživatelem budou řešeny ve smyslu 

českých obecně závazných platných právních předpisů. 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá 

vyhotovení budou distribuována a archivována: 



  

 
SMLOUVA o financování projektu z Fondu mikroprojektů 

Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa  
 

 

 

 8 

- 2x u poskytovatele dotace – Správce Fondu, 

- 1x u konečného uživatele, 

Stejně bude postupováno i u dodatků smlouvy. 

 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 

 Příloha č.1: Žádost o spolufinancování 

   

   

  Veškerou korespondenci týkající se této smlouvy bude konečný uživatel zasílat na adresu 

Euroregionu Nisa, regionálního sdružení: 

 

Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec  

      Tel.: 485 340 982-3, Fax: 485 340 988 

 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho 

obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na 

důkaz čeho připojují své podpisy. 

 

8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být uveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

 

9. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města dne ………… usnesením č………. 

 

 

 

 

V Liberci dne ………………….    

 

 

 

Za poskytovatele dotace: ………………………………………………………………………. 

                 Bc. Martin Půta, předseda Rady ERN 

 

 

 

V ……………… dne …………….. 

 

 

 

Za konečného uživatele: ……………………………………………………………………… 

                                           Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka                              

 

            
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje - Fond mikroprojektů 

Cíl 3 OPPS 2007-2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa                             


