
KU.IP01A.H.S
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(ID 003029.0004) o 7 ‘/

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Kraj“)

a

Havlíčkův kraj, o.p.s.
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)

Žižkova 57, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje
Sberbank CZ, a.s. Jihlava
4050004999/6800

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
27493245
Jaroslavou Hájkovou, ředitelkou 
Česká spořitelna, a.s. 
1471996339/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na krytí nákladů souvisejících s realizací projektu „CISTERSCAPES - 
cisterciácké krajiny spojující Evropu“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, Žižkova 57, 586 01 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4 
Závazek Příjemce
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1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotací ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:

a) Celkové náklady Projektu (objem projektu) jsou pouze uznatelné náklady 
tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady projektu 267 000 Kč
Výše dotace v Kč 200 000 Kč
Výše dotace v % 75 % z celkových nákladů na projekt
Podíl Příjemce v Kč 67 000 Kč
Podíl Příjemce v % 25 % z celkových nákladů na projekt

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové uznatelné náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou 
v ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních 
zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady nižší než výše celkových nákladů akce 
uvedené v tabulce v ČI. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy 
se nemění, tzn. že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní 
výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet 
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace 
k celkovým nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace s dotacemi z grantových programů Fondu Vysočiny či dalších 
dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt 
však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových uznatelných nákladů na 
projekt.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
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7) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), 
že příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) 
ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 
24. 12. 2013, s. 1).

ČL 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI. 
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čí. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31.12. 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu ve smyslu ČI. 7 odst 5 této smlouvy vznikají od 
1.1.2021 do 31. 12. 2021.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada uznatelných nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Uznatelné náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, 
uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne 31.12. 2021.

4) Neuznatelné náklady projektu, které nelze zahrnout do celkových uznatelných nákladů 
projektu, jsou:

c) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
d) alkohol a tabákové výrobky,
e) věcné dary a ceny,
f) dotace a finanční dary,
g) mzdové náklady, ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců s výjimkou mzdových nákladů pracovníků 
na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

h) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací projektu,
i) náklady na úhradu úvěrů a půjček,
j) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
k) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení 

ksíti, poštovné, balné, bankovní poplatky, ...),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu,
m) náklady na publicitu Kraje,
n) náklady na právní spory
o) náklady na pohoštění.

5) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) úhrada sdíleného poplatku člena sítě na management projektu - zpracování 

dokumentace pro nominaci sítě CISTERSCAPES na pečeť EHL, vč. sdíleného 
marketingu

b) úhrada poplatku člena sítě na technickou realizaci internetové aplikace sítě 
CISTERSCAPES
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6) V případě, že dojde k rozporu mezí ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování dotace poskytnuté na projekt a 
celkových uznatelných nákladů na projekt (např. analytickým účtem, účetním 
znakem, střediskem, činností apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle 
zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, 
aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové 
evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení 
a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové uznatelné 
náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, apod.) uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 003029.0004“,

d) zajistit, aby do celkových uznatelných nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady 
na vlastní daně (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a 
osobní náklady touto smlouvou definovány jako neuznatelné). Všechny náklady 
musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy 
Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce 
nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce 
dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových uznatelných nákladů projektu, a to buď výpisem ze 
svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo 
svými výdajovými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 31. 1. 2022 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, která bude 
obsahovat:
- stručný popis zrealizovaného projektu,
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování projektu s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazujících výši celkových uznatelných 

nákladů projektu a jejich úhradu - viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
» tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové uznatelné náklady projektu (faktury, 

výdajové pokladní doklady, apod.), jejich úhradu a zaúčtování
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,
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i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), věznění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje 
v souladu s touto smlouvou použít.

2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 
fakt, že projekt byl podpořen Krajem Vysočina.

3) Příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci Kraje v následujícím rozsahu, a to 
nejméně po dobu platnosti této smlouvy:

a) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 
příležitosti projektu,

b) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s realizací projektu,

c) provést oficiální pozvání zástupců Kraje na akce pořádané v rámci projektu.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.
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ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dní 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13 
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Jana Týmová, tel: 564 602 260, 
e-mail: Tymova.J@kr~vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny 
ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených 
v ČI. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu Či. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 17. 6. 2021
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis
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10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 
29. 6. 2021 usnesením č. 1234/21/2021/RK.

V./;
4ier • . ) , Y Zo

....................... dne ..................   ' V Jihlavě dne ........

Jaroslava Hájková 
ředitelka

Mgr. Roman Fabeš 
členy rady kraje

2
Havličkův kxab 0P*5 
Se352DsecrzdDoulbzavou 
18.27493245
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Příloha č. 1

ŽÁDOST O PODPORU AKCE K////2372/021 ,

Podle § 10a odst, 3 zákona 250/2000 Sb, lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnuli dotace 
prosiřednictvim veřenoprávnf smlouvy (dále jen „žádost'), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpísu žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narozeni a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo- přiděleno, 
nebo, je-H žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní finnu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratně finanční výpomoci i Ihúly pro navrácení poskytnutých 
peněžnich prosiředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění Žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1, osob zaslupujicich právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni,
2, osob s podílem v léto právnické osobě,
3, osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podilu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotoveni žádostí a podpis osoby zastupujte! žadatele, v případě zastoupeni na zkladé piné moci i plnou 
moc.

1, Základní Informace

Název akce:
CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu

Místo konání akce: Žďár nad Sázavou

Cisterciácká klášterní krajina Žďár nad Sázavou
Termín konání akce: 2021 (realizace projektu 2019 - 2023)
Webové stránky akce/projektu: www.cistcrscaties.cu

(20+) Cisterciácké kri in v I Facebook
Bližší popis akce:
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod.

Cílem projektu mezinárodni spolupráce je vytvořit 
evropskou síť a nominovat se na označení Evropské 
kulturní dědictví (EHL), aby bylo možno zdůraznit 
mimořádný význam kulturní krajiny ovlivněné historicky 
Činnosti řádu cisterciáků napříč Střední Evropou pro 
evropskou historii. Označení EHL doposud neobdržela 
žádná další pamětihodnost v regionu Kraje Vysočina,

Účel, na který žadatel chce 
dotaci po tížit:

Účelem je úhrada podílu člena sítě CISTERSCAPES ve 
fázi přípravy nominace na přidělení pečeti/ označeni EHL 
(European Heritage Label, Evropské kulturní dědictví) na 
sdílených organizačních a technických nákladech, 
realizovaných v rámci mezinárodnl spolupráce.
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důvod iiěn žádosi6*,,**3
Pppís Výchoži -sRuače; . která / 
podphádot:včetnjsifmiacelom, 
zdžadll;ždalkopréstrédKysnaostul9 
akchrlyetgrahtovýhprrhsForid 
Úysdlpyjjkslidésgolčnletulysbyl 
využitým (o'ď !(rajs' Vysočina1 'P 
přgreý#E•)82dá*ždlele,žcf,o: 
fiiabčglidolcligepmoc)iodměšlatobde); 
qspokud.anoMJkévýšIKVsbléadě:že: 
hbýlpožádngipro#**e***32

Zaměřujeme se na trvale udržitelnou evropskou 
spoluprácí klášterních krajin (íj. krajin, kde sidiily 
cisterciácké rády) a zvýšeni povědomosti o evropské 
identitě cisterciáckých krajin a jejich vlivu na naši vlast. 
Projekt současně soustředí pozornost na regionální rozvoj 
a zvýšení hodnoty z hlediska turistiky.

projekt síťové mezinárodnl spolupráce je založen na 
sdíleném spolufinancování aktivit.
Žadatel na financování těchto aktivit od Kraje Vysočina 
obdržel v roce 2019 dotaci ve výši 94,157,- Kč.
Žadatel požádal o finanční dotaci (pomoc) město Žďár 
nad Sázavou. Město poskytlo MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
finanční dar ve výši 20.000,- Kč.
Žadatel požádal o finanční pomoc ve výši 27.000.- Kč 
Zámek Žďár, doposud ale nebyla tato Částka vyplacena.

3-359*5*0152-0 *F -2252 @.8 - 3}: - Ů.. “s, S ’ Identifikace žádatělé' : 7 8*9-8 •.35: 72 *2068 ■

Nwsbskt"dljtgistre*Fie 
konomtckchsbfekt:*32*,*

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Sidl#3****1*2*9 #*22933* Školní 500, Ždírec nad Doubravou, PSČ 582 63

:1028868sM822**,N 27493245
IBrávnílibjéktivitlžadafelese (ždstlprilžljkl,dokladjprvl* 
šúbfktivitesždallej!a**6* ! ' 67

Obecně prospěšná společnost

Bfikovns228e*p8* Česká spořitelna, a.s.

ČÍ8 (o bajkvlihčt 
*1P**# 1 -,M -983-3,*-32534, er*e3- *, 1471996339/0800

Zpsbvedetlčfptps*Eg* 
hhdiisesškithělefE #52*25 podvojné

NE
QšblpjéěijáledfH**K*a/ 
ménmsplčyoti2#*245* 
(dlfobchodhthresthikujB*ese.é*e*5

Jaroslava Hájková, ředitelka společnosti

Kntaktladrsa5hEs83**E Havlíčkova 67, 582 23 Havlíčkova Borová
pkud.selifd /dl)#****
lf** 561 116 138; 774 420 913

hajkova@havlickuvkraj.cz
S#z, ampří lohi; 323222333*,3 
(sžhmVšchidkldzkttesšdTe 
kždst‘pflžehy)*z******5*

2
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CELKOVÝ rozpočet:

rozpočet rok 2019 - 2023 360,000,- Kč

z toho rok 2021 267.000,- Kč

Výčet NEUZNATELNYGH nákladů: 
Výčet nákladů, tderé Kraj Vysočina tušuje za 
neuznatelné v případné smlouvé o poskytnuti dotace.

2. Bližší informace o použiti požadované dotace od Kraje Vysočina ______  _ __

Konkretizace části akce, na kterou Je dotace požadována__________________ ___
Název aktivity (výdaje) výše výdaje 
Výčet výdajů - náldadň, Meré budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Ktaje Vysočina.
Z celkového pozijačtu v bodě 1 táto žádostí můžete 
vyčlenit jednu Čí vlče položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výši. Týlo vyčleněná výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, kteróje hutné pří vyúčtování prokázal.

Sdílený poplatek člena slté na management 
projektu - zpracování dokumentace pro 
nominaci sítě CISTERSCAPES na pečeť 
EHL, vč, sdíleného marketingu ....
.............................................................  Kč

Sdílený poplatek člena sítě na technickou 
realizaci internetové aplikace sítě 
CISTERSCAPES............. . ............ 67.000,- Kč

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 200,000,- KČ

2.
Celkové náklady (výdaje) na aklivitu/-y, 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

267.000,- Kč

3, Výše dotace od Kraje Vysočina v %
75 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4,

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivity), které bude žadatel 

hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak l 
ostatní dotace, daty, příjmy z reklamy, 
sponzonngu...

67 000,- Kč

5.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivity), které bude žadatel 

hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

25 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

Částečně) z dotace od Kraje Vysočina
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Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).

Pokud skutečné náklady na realizací části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (přljemce) Částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.

Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č, 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ,

4
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3. Bližší informace o akci ......... ................................... .................. ..................

lČiloézphlikmimopištspipši,qliksohtkcel‘oslvt/gšfvitsyep‘edchzlchčrčnilelchijakásezjjlch: 
sfrúkfrnapkrdéllmildež,irodihdlsnlořlmžijženiširokáNeřejnostzmloorittapod)/*6*63338
Významná pozornost e věnována CS mládi dospělí, mládež a děti.
Díky široké nabídce edukačních programu je V místě pamětihodnosti jíž vytvořená širok síť Škol z celé 
České republiky, které navštěvují krajinu opakovaně. Pra lepši spolupráci a komunikaci se školami 
vzniklo v roce 2016 edukační odděleni na Zámku Žďár nad Sázavou. Současnou hlavni cílovou 
skupinou odděleni sou děti do 12 let. Od roku 2017 byla nabídka rozšířena i pro děti předškolního 
a Školního věku (4-10) pro širokou veřejnost. Pro dosaženi cílů EHL nově pro tuto cílovou skupinu 
vzniknou tři hlavní edukační Iniciativy. Pro skupinu děti základních škol ve věku 7-12 let vznikne 
program „Malý muzenik" a Letní Školu zážitkové pedagogiky. Pro skupinu středních škol ve věku od 15 
- 20 vznikne projekt mezinárodnl spolupráce středních škol na bázi Erasmus+ a pro 18+ a mladé 
rodiny, série přednášek, pěších a cyklistických výletů krajinou a v rámci mezinárodní sítě cest 
„Cistercian Way".
Kromě aktivit jíž vyjmenovaných dojde k zapojení národních akademických instituci (Masarykova 
univerzita, Mendelova univerzita) a cílem aktivovat dospívajíc! a mladé lid! do práce na obnově krajiny 
jako např, v podobě archeologických výzkumů vedených Archeologickým ústavem Masarykovy 
univerzity.

Důležitou součásti strategie pra osloveni CS a zvýšení atraktivity pamětihodnosti/krajiny mezi mladými 
lidmi jsou evenly v podobě pravidelných seminářů zaměřených na důležitost cisterciáků v krajině 
a evropském kontextu, pravidelných cyklistických a pěších výletů. Eventy jsou zaměřeny na udržování 
povědomí o místní krajině v rámci sítě CISTERSCAPES, Zapojena bude mistni komunita mladých lidi 
působící při místní farnosti.
Pro studenty jakékoliv úrovně jsou nabízeny slevy v rámci krajiny, slevy na komentované prohlídky 
muzea a jiné kulturnf zážitky. Jsou přijímány v rámci krajiny slevy v podobě Mezinárodni studentské 
Identifikační karty ISIC (International Studení identity Card) dovolující zvýšený přístup mladým lidem.

V kooperaci s Národní galerii vznikne mezi lety 2023 - 2024 výstava věnující se Životu evropsky 
významného architekta Jana Blažeje Santiniho-Alchela. Součástí kulturního programu budou od roku 
2024 každoroční koncerty duchovní hudby a festivaly místní produkce „Ora et Labora".

Současně se zaměřujeme na CS laickou veřejnost; výhodou je dobrá dostupnost dopravní, ale také 
dostupnost pro osoby s omezeními/ hendikepy.
Pamětihodnost se nachází 30 km od hlavní dálnice České republiky D1 vedoucí mezi Prahou 
a Brnem. Město Žďár nad Sázavou se nachází v rámci železniční sítě České republiky na druhé hlavní 
trati spojující západní s východní částí republiky (Praha - 2 hodiny cesty; Brno - 1 hodina cesty). Dvě 
zastávky MHD v blízkosti (20 m a 100 m) zpřístupňují areál široké veřejnosti a zastávka nejbližši 
železniční stanice je 3 km od areálu bývalého kláštera. U centra pamětihodnosti je neplacené 
parkoviště pro veřejnost, které bylo vybudováno v roce 2016 s kapacitou pro přibližně 100 osobních aut. 
Roku 2015 bylo vybudováno plně bezbariérové turistické centrum s kavárnou, obchodem se suvenýry 
a muzeem. Pro snížení bariér od stejného roku byly implementovány prvky - jako jsou audio průvodce 
s Braillovým písmem, či haptické exponáty.

Většina krajiny je velíce lehce dostupná pro pěší návštěvníky díky desítkám kilometrů již existujících 
turistických stezek vedoucí kolem centra krajiny (Zámku Žďár nad Sázavou). K pohybu krajinou je 
možné využit přibližně 20 km cyklistických stezek vedoucí taktéž kolem areálu bývalého kláštera, 
vytvářející krajinu pro cyklisty dostupnou,

Pro zlepšeni situace bezbariérovosti bude vytvořena studie, která bude dokončena v Q2 2021, aby byla 
vytvořena strategie pro zlepšení přístupu pro osoby se zvláštními potřebami. Na základě předběžných 
výsledků bude roku 2024 vytvořena prohlídka místním muzeem ve znakové řečí.
Důležitou součástí strategie zvyšován! plstupu široké veřejnosti pamětihodnosti pro sledované obdob! 
bude na polí digitálních technologií. Za těmito účely budou zpřístupněny na digitálních informačních 
kanálech pamětihodnosti virtuální prohlídky, záznamy edukačních programů a přednášek.
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Dopady projektu jsou plánovány jak na úrovni mezinárodni - Evropskou komisi přidětené označeni 
pačeti European Heritage Labe! (EHL), tak na úrovni celastátni (rozšířeni počtu držitelů označeni EHL 
v ČR, v současnosti pouze 4 místa), regionální a lokální (zvýšení povědomí o místě mezí potenciálními 
návštěvníky - zvýšeni turismu s širší krajině ovlivněné cisterciáckým řádem, zvýšeni příjmů z turismu 
a související zaměstnanosti v místě, osvěta veřejnosti, edukace Žáků a studentů o místní historil 
v souvislosti se společnou historií Evropy, atd,).

Rozvoj vzájemné spolupráce a zapojeni dalších aktérů podporujících nadnárodní síť „Cisterscapes" 
jako nositele mezinárodni síťové spolupráce „Cisterscapes - Cisterciácké krajiny spojující Evropu“, 
aspirující na nominaci o přidělení pečeti EHL - European Heritage Label, vytváří mimořádné podmínky 
pro využití potenciálu a symbolického i praktického významu historické kulturnl krajiny, konkrétně 
cisterciáckých klášterních krajin jako významného společného evropského dědictví, a důležitosti 
vzájemné kooperace různých aktérů na místní, regionální i nadregionálni úrovni v oblasti péče 
o společné kulturnl dědictví a udržitelný rozvoj území.

Tematické kooperace jsou navázány a rozvíjeny v oblastech důležitých pro uchování kulturní krajiny 
a využiti místního kuiturního dědictví, zlepšení přístupů k dědictví a zvýšeni povědomí o společném 
kulturním dědictví, usnadněni sdílení zkušenosti a výměny osvědčených postupů, posilování 
mezikultumtho dialogu prostřednictvím vzdělávání v oblasti uměni, kultury a historie, upevněni pocitů 
sounáležitosti založených na základě společných hodnot a prvků evropských dějin a kulturního dědictví, 
přispívající k atraktivitě a hospodářskému a udržitelnému rozvoji regionů, zejména prostřednictvím 
kulturního cestovního ruchu, a využili významného socioekonomického potenciálu partnerů i kulturních 
krajin, v minulosti významně ovlivněných činnosti evropsky významného řádu cisterciáků.

Spolupráce na všech úrovních bude probíhat zejména formou výměny informací, sdílením aktivit na 
místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni, sdílením dobré praxe, vzájemnými konzultacemi 
a setkáváním, činností zájmových či pracovních skupin, realizací konkrétních dílčích projektů 
spolupráce i zapojením se a spolufinancováním aktivit sítě „Cisterscapes" na regionální a mezinárodnl 
úrovni, s cílem vytvoření podmínek pro dosažení přidělení pečeli EHL a jejího dlouhodobého udrženi.

Období administrace žádosti o přidělení pečeti EHL (2021-2023) bude v rámci spolupráce zaměřeno na 
posílení sdílených dispozic jednotfivé klášterní krajiny I jejich dílčích kooperací a pro budoucí aktivní 
přístup k pečeti EHL v místě, regionu, na národní i mezinárodní úrovní.
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Nominace sitě kulturnich krajin je ojedinělým počinem, který je - s ohledem na plánovanou 
dlouhodobou udržitelnost sítě mezinárodní spolupráce - de facto obnovou tradic rádu cistercláků, 
vyjádřenou základními prvky řádu: obecná kapitula (sdílené hodnoty), filiace (síťování) a vizltace 
(sdílení dobré praxe, spolupráce), které byly rozvíjeny po dlouhá staletí.

Krajina původního cisterciáckého ďárského kláštera je součástí sítě Cisterciáckého řádů skrze 
mezinárodni větve pramenící ve francouzském klášteře Morimond, Vývoj kláštera 
a okolní krajiny byl ovlivněn během téměř 800 let dlouhé historie všemi důležitými historickými 
událostmi, které měnily podobu střední Evropy a dovolily ke vzniknutí Evropy v dnešní její podobě. 
Klášter zvládl překonal období husitských válek, tiicetileté války, až byl nakonec zrušen v důsledku 
sekularizace střední Evropy na konci 18, století.

Klášter byl postaven na strategicky důležitém území hranice Čech a Moravy jako hraniční pomezí mezi 
historickými zeměmi přirozeně tvořeným řekami Sázavou a Svratkou a jeho majetek se nacházel na 40 
km dlouhé ose.

Komplex prostor kláštera jsou chráněny v rámci národního kulturního ochranného programu Kulturnl 
památka rejst. Č. ŮSKP 26179/7-4647 - zámek s areálem od 3. 5.1958. Je složen ze všech prostor 
nacházejících se v prostorech kláštera vyjma Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 
který je chráněn zařazen na seznam kulturního světového dědictví UNESCO od 31. 1. 1995. Okruh 1 
km v okolí prostor kláštera jsou chráněny jako Ochranné pásmo rejst, č. ÚSKP 3277 - Ochranné pásmo 
pro Areál bývalého cisterciáckého kláštera a poutní kostel sv, Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve 
Žďáře nad Sázavou od 27. 6.1993.

V rámci krajiny bývalého cisterciáckého kláštera je spousta menších objektů chráněných v rámci 
národního programu pro ochranu památek. Mezi nejzajtmavější patří bezesporu kostely v okolních 
vesnicích (Nové Veselí SKP 14820/7-4298, Obyčtov ŮSKP 34105/7-4317, Zvole ŮSKP 34074/7
4623) a spousty dalších.

Příroda v okolí je chráněna taktéž v rámci CHKO Žďársk vrchy od roku 1970 
a zabírají oblast 705 km čtverečnich. Na území krajiny bývalého kláštera se nachází 13 lokalit 
chráněných v rámci programu NATURA 2000 jako Evropsky významné lokality. 11 prvků jsou vodní díla 
vzniklá v rámci koncepce kulturní krajiny cisterciáků. Nachází se zde zároveň několik menších lokací 
chráněných zákonem, jako například PP Louky u Černého lesa, Národní přírodní památka Žákova hora 
či PP Peperek a mnoho dalších.

Technologie, které cisterciácký řád šířil po území dnešní Evropy, se na příkladu prostoru v okolí 
dnešního města Žďár nad Sázavou nejvíce projevily v přetvářen! krajiny pomoci vody. Mniši na našem 
území, stejně tak Jako po celé Evropě, vytvořili desítky rybníků, nádrži 
a jiných vodních děl. Energie z vody získaná byla dále používána na pohánění mlýnů, ale 
l pro účely zpracováni Železa pomoct vzniklých tzv. hamrů. Stejně důležitý je jejich význam na 
architektonickém poli, jak můžeme vidět na přikladu památky UNESCO (Poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře).
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Pro podporu udriteiného cestovního roku vznikla v přípravné fázi (2020 - 2021) síť místních 
turistických destinačních společnosti, která bude od roku 2024 používat význam cisterciácké krajiny 
a označení EHL pro podpoření turismu nejen v bezprostředním okolí pamětihodnosti, ale v celé krajině.

Součástí koncepce oživen! krajiny jsou pěší a cyklistické exkurze krajinou od roku 2024, které sí dávají 
za cil zvyšování povědomí o jednotlivých důležitých komponentech kultem! krajiny cisterciáků na 
zdejším území,
V rámci iniciativy „Sláva naŽdár výletu" vzniklé v roce 2020 na Zámku Žďár nad Sázavou vznikne 
v roce 2024 vícejazyčný Informační materiál informující o možnostech sportovního, kulturního 
a gastronomického vyžití v krajině. Materiál bude distribuovaný v místních ubytovacích kapacitách pro 
dosažení zvýšení dosahu.

Důležitou součástí strategie udržitelného cestovního ruchu v krajině je propagace místní produkce 
a jejich ekologický význam.

V rámci marketingové strategie bude od roku 2024 používána síť profilů sociálních sítí (především 
Facebook) důležitých turistických destinací v krajině k dosahování vytyčených cílů.

Prop a g ac j©Vý so q Fň a n a,b fzt é ná ?p ó či 1 á Vó aBý spětóf FípKý rcKl^rýr ň I
propag¥ikal,Nysaiporgiiztninabfejfbapkinaspropgačrichgltriálcbisplnchisjakclplatech,e
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Bude využit širšl marketingový mix, v rámci kterého bude zvíditelněna podpora Kraje Vysočina při 
přípravě nominace sítě CISTERSCAPES včetně cisterciácké klážterní krajiny Ždár nad Sázavou na 
přidělení označen! EHL (European Heritage Label, Evropské kulturní dědictví); označení EHL 
doposud neobdržela žádná další pamětihodnost v regionu Kraje Vysočina.

V současnosti je komunikační strategie pamětihodností velíce založena na dvou komponentech. 
Kulturní komponent v podobě architektonických kvalit krajiny předavším diky památce UNESCO Poutní 
kostel sv, Jana Nepomuckého na Zelené hoře a dalších menších staveb od evropsky významného 
architekta Santiniho, Druhým komponentem je důraz na kvality přírodní složky kulturní krajiny Tylo dvě 
složky se spojily diky zapojeni pamětihodnosti do sítě CISTERSCAPES mezí lety 2019-2021, 

Komunikační strategie pamétihodnosti s partnerskými organizacemi je založena na sdíleni hodnoty 
evropské podstaty pamětihodností a komunikací existence sitě CISTERSCAPES, Místní síť byla již 
v přípravných fázích (2020-2021) projektu vytvořena, aby bylo zaručeno, že povědomí a dosah bude 
střen, Jak jenom bude možné, Síť společných komunikačních nástrojů byía prodiskutována a nastavena 
pro co největší efektivitu.

Součásti komunikace evropského významu krajiny bude podpořena v rámci sítě diky Visitaion Tour, 
navazujícich na myšlenku vizitačnich cest v rámci cisterciáckého řádů po celé Evropě, Pro zvýšení 
impaktu akce dojde k přidruženi doprovodného programu s použitím místních hudebních uskupení 
a zorganizováním trhů s lokálni produkcí.

Pamětihodnost zároveň bude komunikovat celoevropský význam na sociálních sítích během celého 
sledovaného období (2024-2027) díky již vzniklým kanálům na sociální síti Facebook (Facebook 
CISTERSCAPES, Cisterciácké krajiny) a Instagram, nebo také portálu Youtube. Součástí místní sítě 
bude cílem Infonmovnl o přítomnosti pamětihodnosti s označením EHL na úrovni místního i národního 
tisku. Pro koordinací v rámci národního tisku bude používán založený spolek Cisterciácké krajiny, z, s, 
pro zaručení co největšího dosahu v rámci národní sitě památek EHL.

Strategie komunikace a zvyšování povědomí o celoevropském významu pamělihodnost Je založena na 
několika základních pilířích.

Udržován! viditelnosti a povědomí o významu krajiny, které vzniklo v posledních 30 lelech diky 
architektonickým kvalitám památek nacházejících se v rámci krajiny.

Cíleni na mlstnliregionálni obyvatelstvo skrze celoroční nabídku často opakujících se akci, kulturní 
nabídku a soustavnou prací a dětmi, mládeží a mladými dospělými, kteří budou klíčovou součásti 
strategie. Cílem aktivit je zvyšováni povědomí o významu krajiny v evropském kontextu,

Cilenl na národnlizanraniční klientelu pomocí zvyšování komfortu pro zahraničili návštěvníky 
mnohojazyčnou dostupnosti programu a tištěných materiálů, dostupnost dále popsaného obsahu na 
webových stránkách, Mezinárodnl spolupráce koordinovaná pamětihodnosti s odbornými Instituceml 
národního významu se zahraničními protějšky v rámci sítě CISTERSCAPES, Podílení se v komunikaci 
pomoci vytvořené platformy sítě CISTERSCAPES a národních marketingových prostředků vytvořených 
pro zvýšeni národního turismu, Projekty mezinárodní výměny v rámci sitě a účasti na společných 
výstupech jako konference v Ebrachu 2027, Ways of Cistercians a Visitation Tour.

Cílem aktivit v následujícím období bude především snaha o dosah k „virtuálním návštvnikům", tedy 
návštěvníkům ve virtuálním prostředí. V rámci krajiny od roku 2024 vznikne vTIC Zámek Ždár 
infokoutek s použitím VR a v rámci krajiny budou použity QR kódy pro značeni míst. V rámci snahy 
poskytnout servis virtuálním návštěvníkům vznikne série krátkých videí a virtuálních prohlídek 
dostupných na webových stránkách provázejících místní krajinou, které budou přeložené do angličtiny 
pro přizpůsobeni evropskému publiku.

Pro zvýšení povědomí o celoevropském významu pamětihodnosti mimo centrum v krajině bude 
dochzet od roku 2024 k pravidelné distribucí tiskových materiálů vzniklých na místní úrovni v rámci sítě 
CISTERSCAPES, ale l mnohojazyčné materiály distribuované centrálně v rámci sítě. Materiály budou 
v národním (Českém) Jazyce, ale pro zvýšení dostupnosti pro evropské publikum budou překládány I do 
německého a anglického Jazyka.

9
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Výtěžek akca (pokud se jedná o akci, která gensiuje zisk, jak je tento zisk použit?) 

Akce Degeneruje zisk.

Zde prosím uveďte jakékoli Váže další poznámky nebo doplnění; __

Relevantní odkazy na dokumentaci:
o ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č, 1194/20WEU ze dne 16. listopadu 

2011, kterým se zavádí opatření Evropské unle pro označení „Evropské dědictví*'

° Označení „Evropské dědictví“ - pokyny pro pamětihodnosti ucházející se o označeni (EHL)

o Letter of intent (memorandum o spolupráci/ prohlášení o porozumění) (EN)

• Letter of intent (memorandum o spolupráci/ prohlášeni o porozumění) (CZ) uzavřený zástupci 

jednotlivých klášterních krajin s mezinárodním koordinátorem projektu „Cisterscapes" : 

Landkrels Bamberk

Ve dírci nad Doubravou, dne 17. 6. 2021
Mavkikvkra

5*" Doubtavyy
•3 121493245 /W.

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Ing. Jana Týmová
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: TymovaJ@kr-vysocina.cz
tel.: 564 602 260

10
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele Havlíčkův kraj, o.p.s.

Sídlo 1 Adresa žadatele Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČO i Datum narození 27493245

1. Žadatel prohlašuje. Že jako účetní obdob! používá

• kalendářní rok,
N hospodářský rok (začátek 1. ledna 2021, konec 31. prosince 2021).

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu ________________ 

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s Jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezí sebou 
mají některý z následujfcích vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacich práv, která náležej! akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídicího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 60% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem Jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považuji za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnuji osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb,, o základních registrech, ve zněn! pozdějších 
předpisů.__ ___ ________________ ________ ______ _________ __________ ________________________

Žadatel prohlašuje, že

N není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
• výše uvedeném smyslu propojen s následujlolmi podniky:

Obchodní jméno podnikuJméno a 
příjmení

SidiolAdresa IČOIDatum narození

! Za podnik lze považovat podnikalele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník,
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „Jeden podnik" 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS,

1
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3. Žadalel prohlašuje, že podnik {Žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

0 nevznikl spojením podniků či nabytím podniky.
□ vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
□ nabytím (fúzl sloučením4) převzal jmění níže uvedenéholých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku Sídlo

Výše uvedené změny spočívající ve spojeni Či nabyti podniků

O jsou jíž zohledněny v Centrálnim registru podpor malého rozsahu.
O nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik {žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

X nevznikl rozdělením {rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
Fl vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de tninlmis použita®. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následujíc! (dříve poskytnuté) podpory:

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

Datum poskytnutí Poskytovatel j Částka v Kč

• jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
O nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minltnfs bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly;

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni p. p., za účelem evidence podpor malého

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosií a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4 Víz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 Zákona č. 125/2008 Sb.
° Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účelní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozděleni 
(viz čl. 3 odst. 9 nalizeni č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízeni č, 875/2007), 2 

2

Stránka 19 z 20



rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb,, o Opravě některých vzahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znént p, p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášeni, a to 
po celou dobu 10 lel ode dne udělení souhlasu. Zároveň sl je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu Ždírec nad Doubravou 17.6. 2021

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

Jaroslava Hájková
Razítko (pokud e 
sou&ásll podpisu 
žsdalele)

#4 Mavlíčkův kenj,c.p.9, 
ye# kunf .
k, 5 8 2 63 drec n » 4 Dau • avou

s” 1Č 27493243,/ 4

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblastí veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znént p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de miniinis Kraj Vysočina,
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