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Ósterreích-Tschechische Republik
Europiseiwe Fond fr reglonale Entwickung

Následující soukromoprávní smlouva uzavřená 
na základě § 1746 odst, 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Folgender privatrechtlicher Vertrag abgeschlossen 
aufgrund des § 1746 Abs. 2 des Gesetzes 
Nr. 89/2012 der Gesetzsammlung, Búrgerliches 
Gesetzbuch, in der Fassung spáterer Vorschriften

Smlouva o financování / Finanzierungsvertrag
malého projektu / des Kleinprojektes

v rámci projektu / in Rahmen des Projekts

Fond malých projektů / Kleinprojektefonds 
Program Interreg V-A / Programm Interreg V-A 

Rakousko - Česká republika / Ósterreich - Tschechische Republik 
(dále jen Smlouva / weíter nur Vertrag)

je uzavírána mezi smluvními stranami /wird zwischen foígenden Vertragsseiten 
abgeschlossen

Vedoucí partner projektu
ATCZ49 KPF/FMP AT-CZ 2014-2020, Program 
INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, který 
je hlavním Správcem FMP Rakousko - Česká 
republika

Lead-Partner des Projektes ATCZ49 KPF/FMP AT- 
CZ 2014-2020, Programm INTERREG V-A 
Ósterreich - Tschechische Republik, der der KPF- 
Hauptverwalter Ósterreich - Tschechische Republik 
ist,

Jihočeská Silva Nortica
zájmové sdružení právnických osob I Interessenverband der juristischen Personen

sídlo / Sitz: Janderova 147/11, CZ - 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupené / vertreten durch: Ing. František Štangl, předseda / Obmann
IČ: 70659061
DIČ: CZ70659061

- dále jen Správce FMP - Vedoucí partner- - im Foígenden ais KPF-Verwalter- 
 Leadpartner bezeichnet -

und Antragsteller des Kleinprojektesa žadatel malého projektu

Kraj Vysočina
sídlo / Sitz:
zastoupené / vertreten durch
IČ:
DIČ:

Žižkova 57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman 1 Kreishauptmann 
70890749
CZ70890749

- dále jen žadatel - - im Foígenden ais Antragsteller 
bezeichnet -
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Rakousko-Česká republika
Evropský fond peo regoniní rozvo

Ósterreich-Tschechische Republik
EuopAischer Foncis fr reginale Entwickung

za účelem realizace projektu zum Zweck der Durchfúhrung des Projekts

Název projektu / Projektname: 
«ON THE ROAD / ON THE ROAD» 

Číslo projektu / Projektnummer: KPF-02-215

Údaje o projektu / Angaben zum Projekt 
§ 1 Předmět / Gegenstand

(1) Předmětem této Smlouvy je výlučně poskytnutí 
dotace pro projekt plánovaný žadatelem - dále 
nazývaný pouze jako „malý projekt”, jenž je 
definován v příloze 1 a je tímto součástí této 
Smlouvy.

(2) Dotace se poskytuje malému projektu, který byl 
schválen Regionálním monitorovacím výborem 
Jižní Morava - Vysočina - Dolní Rakousko dne 
28. 04. 2021.

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist ausschlielich 
die Fórderung des vom Antragsteller geplanten 
Projektes - im Foígenden nur mehr kurz 
„Kieinprojekt" genannt, welches in der Anlage 1 
abschliedend festgelegt und somit Bestandteil 
dieses Vertrags ist.

(2) Die Fórderung wird fúr das vom Regionalen 
Lenkungsausschuss Sdmhren - Vysočina ~ 
Niederósterreich am 28. 04. 2021 genehmigte 
Kieinprojekt gewáhrt.

(3) Dotace se poskytuje jako nenávratný příspěvek (3) Die Fórderung wird wie ein nicht rúckzahlbarer 
z prostředků Evropského fondu pro regionální Zuschuss in Hhe von 85 % der EFRE-fórderfáhigen 
rozvoj (EFRR) ve výši 85 % celkových způsobilých Gesamtkleinprojektkosten, hóchstens jedoch 
výdajů malého projektu, nejvýše však

9 859,15 EUR

(4) Konkrétní výše dotace, která bude žadateli 
poskytnuta, bude určena na základě skutečně 
vynaložených, odůvodněných a prokázaných 
způsobilých výdajů. Skutečná výše dotace nesmí 
přesáhnout maximální výši dotace dle tohoto 
ustanovení.

bewilligt.

(4) Eine konkrete Hóhe der Fórderung, die dem 
Antragsteller gewahrleistet wird, wird aufgrund der 
tatsáchlich ausgegebenen, begrndeten und 
belegten Kosten bestimmt. Die tatschliche Hóhe der 
Fórderung darf nicht die maximale Hóhe der 
Fórderung laut dieser Bestimmung berschreiten.

§ 2 Začátek projektu a realizace projektu (období realizace) / 
Projektbeginn und -umsetzung (Durchfúhrungszeítraum)

Pro malý projekt je stanovena následující doba Fůr das Kieinprojekt wird folgender 
realizace: Durchfúhrungszeítraum bestimmt:

Začátek projektu: 01. 08. 2021 Projektbeginn: 01. 08. 2021

Konec projektu: 31. 08. 2022 Projektende: 31. 08. 2022

Datum podání závěrečné zprávy: 31. 08. 2022 Datum der Projektberichtslegung: 31. 08. 2022
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Rakousko-Česká republika
Evropský fond pro tegionsin rozwoj

Ósterreich-Tschechische Republik
Eest op ise her Fonds fúr regonale Entwicklung

§ 3 Rozpočet a plán financování / Kosten- und Finanzíerungsplan

(1) Následujici rozpočet a plán financováni podle 
v § 1 odst. (1) uvedené žádosti tvoří základ 
pro dotaci a prohlašuje se v jednotlivých kapitolách 
a v celkové výši za závazný:

(1) Folgender Kosten- und Finanzíerungsplan gem 
dem in § 1 Abs. (1) genannten Antrag bildet die 
Grundlage fúr diese Fórderung und wird in den 
Einzelkapiteln und in der Gesamtsumme fúr 
verbindlich erklrt:

Rozpočet Kostenplan

Náklady na cestování a ubytováni € 126,00 Reise- und Unterbringungskosten € 126,00
Náklady na externí odborné 
poradenství a služby

€ 11 473,00
Kosten fúr externe Expertise und 
Dienstleistungen

€ 11 473,00

Výdaje na vybavení €0,00 Ausrůstungskosten €0,00

Náklady na zaměstnance 
(0 % z přímých výdajů)

€0,00
Personalkosten
(0 % der direkten Kosten)

€0,00

Kancelářské a administrativní výdaje 
(15 % z nákladů na zaměstnance)

€0,00
Bro- und Verwaltungsausgaben 
(15 % der Personalkosten)

€ 0,00

Celkem: € 11 599,00 Gesamt: € 11 599,00

Finanční plán Finanzíerungsplan

Finanční příspěvek EFRR €9 859,15 EFRE-Mittel €9 859,15
Finanční příspěvek partnera při 
společném financování

€ 580,00
Kofinanzierung des Partners bei 
gemeinsamer Finanzierung

€ 580,00

Příjmy projektu €0,00 Projekteinnahmen €0,00
Jiné zdroje financování použité ke 
krytí finančního příspěvku 
žadatele

€0,00
Andere Finanzierungsmittel zur
Kofinanzierung des Antragstellers

€0,00

Vlastní podíl žadatele € 1 159,85 Eigenmittel des Antragstellers € 1 159,85

Národní veřejné prostředky - platí 
pro žadatele z Horního Rakouska

€0,00
Nationale óffentliche Zuschsse / 
Fórderungen - gúltig fúr OÓ 
Antragsteller

€0,00

Celkem: € 11 599,00 Gesamt: € 11 599,00

(2) Jednotlivé kapitoly rozpočtu mohou být navýšeny 
do max, 15 %, pokud toto navýšení může být 
vyrovnáno odpovídajícími úsporami v jiných 
jednotlivých kapitolách. Tyto odchylky nevyžadují 
předchozí písemný souhlas Správce FMP. 
Navýšení kapitoly o více než 15 % vyžaduje 
předchozí souhlas Regionálního monitorovacího 
výboru Jižní Morava - Vysočina - Dolní Rakousko. 
Pokud souhlas příslušného RMV nebude

(2) Die Einzelkapitel des Kostenplans drfen bis max. 
15 % aufgestockt werden, soweit die Aufstockung 
durch entsprechende Eínsparungen bei den anderen 
Einzelkapiteln ausgeglichen werden kann. Diese 
Abweichungen im Kostenplan bedúrfen nicht der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des KPF- 
Verwalters. Eine Aufstockung eines Kapitels um 
mehr ais 15 % bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Regionalen Lenkungsausschusses Súdmáhren 
- Vysočina - Niederósterreich. Wenn die
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Rakousko-Česká republika
Evropský ford pepregionl rozvoj

k dispozici, budou výdaje projektu kontrolovány 
podle aktuálně platného rozpočtu.

(3) V případě, že dojde ke snížení způsobilých 
výdajů malého projektu, k navýšení prostředků 
národního spolufinancování nebo budou-li využity 
nové prostředky pro spolufinancování, sníží 
se odpovídajícím způsobem rovněž dotace 
z prostředků EFRR uvedená v odst. (1).

Zustimmung des jeweiligen RLAs nicht zur 
Verfúgung steht, werden die Projektkosten laut dem 
aktuell gúltigen Budget kontrolliert.

(3) Fůr den Fall, dass sich die fórderfáhigen Kosten 
des Kleinprojekts vermindern. die nationalen 
Kofinanzierungsmittel erhhen oder neue 
Kofinanzierungsmittel in Anspruch genommen 
werden, reduziert sich die in Abs. (1) genannte 
Fórderung proportional.

§ 4 Kontrola malých projektů / Kontrolle der Kleinprojekte

(1) Interní kontrolu malých projektů provádějí v ČR 
příslušní Správci FMP (viz Směrnice 5.2.2):

(1) Die interne Kontrolle der Kleinprojekte 
in Tschechien fůhren die zustándigen KPF-Verwalter 
durch (siehe Richtlinie 5.2.2):

Pro žadatele z Jihočeského kraje: Fůr die Antragsteller aus Sdbnmen:
Jihočeská Silva Nortica

Janderova 147/11, 377 01 Jindřichův Hradec
Pro žadatele z Jihomoravského kraje: Fůr die Antragsteller aus Súdmáhren:

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy 
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - Žabovřesky

Pro žadatele z Kraje Vysočina: Fůr die Antragsteller aus Kreis Vysočina:
Sdružení obcí Vysočiny 

Matky Boží 9, 586 01 Jihlava

(2) Příslušným Kontrolorem podle čl. 23 (4) Nařízení (2) Die zustándige Kontrollstelle gem Art. 23 (4), 
(EU) č. 1299/2013, který provádí kontrolu malých Verordnung (EU) 1299/2013, die die Kontrolle der 
projektů v České republice, je: Kleinprojekte in der Tschechischen Republik

durchfůhrt, ist

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

U Nákladového nádraží 1144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice _

(3) Příslušným Kontrolorem podle čl. 23 (4) Nařízení (3) Die zustándige Kontrollstelle gem Art. 23 (4), 
(EU) č. 1299/2013, který provádí kontrolu malých Verordnung (EU) 1299/2013, die die Kontrolle der 
projektů v Horním Rakousku, je: Kleinprojekte in Oberósterreich durchfůhrt, ist:

Amt der Oberosterreichischen Landesregierung, Abteilung Wirtschaft, EU-Finanzkontrolle 
Bahnhofplatz 1; A - 4021 Linz

(4) Pro zajištění případné kontroly na místě je 
žadatel povinen oznámit Správci FMP písemnou 
formou termíny projektových aktivit nejpozději 
14 kalendářních dnů před jejich konáním. Pokud 
žadatel neumožní tuto kontrolu na místě, je to 
považováno za nesrovnalost a Správce bude 
postupovat podle § 8, odst 2 písm. c) této smlouvy 
(nerelevantní pro Horní Rakousko).

(4) Fůr die Sicherstellung einerVorortkontrolle ist der 
Antragsteller verpflichtet dem KPF-Verwalter die 
Termine der Projektaktivitáten schriftlich spátestens 
14 Kalendertage vor der Umsetzung 
bekanntzugeben. Im Falle einer Nichtermóglichung 
der Vorortkontrolle wird dies ais Diskrepanz gewertet 
und der KPF-Verwalter geht laut § 8, Absatz 2c 
dieses Vertrags vor (nicht relevant fůr 
Oberósterreich).

Strana / Seite 4 z/aus 12Smlouva o financování malého projektu AT-CZ, Verze 5
Finanzierungsvertrag des Kleinprojektes AT-CZ, Version 5



Rakousko-Česká republika
#vropský fon 3ro regioniní rotoi

sterreich-Tschechische Republik
Smzopischer Fonds fur regkonale Entsvichung

§ 5 Způsobilé výdaje / Frderfhige Ausgaben
(1) Způsobilost nákladů projektu pro poskytnuté 
spolufinancování z EFRR se řídí Nařízením (EU) 
č. 1303/2013, Nařízením (EU) č. 1301/2013, 
Nařízením (EU) č.1299/2013 Nařízením (EU) 
č.481/2014 Programem INTERREG V-A Rakousko 
-Česká republika, Společnými pravidly způsobilosti 
výdajů v jejich aktuálním platném znění, Směrnicí 
pro žadatele FMP a národními subsidiárními 
ustanoveními o způsobilosti.

V případě, že dojde k porušení smlouvy, jejích příloh 
nebo dalších výše jmenovaných dokumentů, může 
se jednat o vznik nesrovnalosti, jež je řešena podle 
pravidel uvedených v § 8 smlouvy a ve Směrnici 
pro žadatele FMP.

(2) Jako způsobilé výdaje mohou být uznány 
náklady, které vznikly během doby realizace 
projektu podle § 2 této smlouvy a které jednoznačně 
přináleží ke schválenému projektu.

Dokladováni výdajů musí být v souladu 
se Směrnicí pro žadatele, kapitola 3.1.

(3) Při využití zakázek na dodávky a služby bude 
český žadatel postupovat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, případně v souladu s 
Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek 
pro programové období 2014-2020 (vydán MMR 
ČR dne 15. ledna 2014).

(4) Rakouský žadatel bude postupovat v souladu 
se Spolkovým zákonem o zadávání veřejných 
zakázek BVergG 2006.

(1) Die Forderfáhigkeit von Projektkosten fůr die 
gewhrte EFRE-Kofinanzierung richtet sich nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, der Verordnung 
(EU) Nr. 1301/2013, der Verordnung (EU) Nr. 
1299/2013, der Verordnung (EU) Nr. 481/2013 nach 
dem Programm INTERREG V-A Ósterreich -Tsch. 
Republik, den zum Programm getroffenen 
Gemeinsame Fórderfáhigkeitsregeln in der jeweils 
gúltigen Fassung, Richtlinie fůr KPF-Antragsteller 
und den nationalen subsidiren Bestimmungen zur 
Forderfáhigkeit.

Im Falle, dass es zum Vertragsbruch, zum Bruch der 
Anhánge oder anderer oben genannter Dokumente 
kommt, wird diese Unregelmáíiigkeit laut § 8 des 
Vertrags und in der Richtlinie fůr KPF Antragsteller 
angefůhrten Regeln behandelt.

(2) Ais fórderfáhig kónnen nur Ausgaben anerkannt 
werden, deren Rechtsgrundlage (Beauftragung) und 
Leistungserbringung innerhalb des 
Projektdurchfůhrungszeitraumes gem § 2 dieses 
Vertrags entstanden sind und die eindeutig dem 
genehmigten Projekt zugerechnet werden kónnen. 
Die Kosten mssen im Einklang mit der Richtlinie fůr 
Antragsteller, Kapitel 3.1 belegt werden.
(3) Bei den Vergaben fůr Lieferungen und 
Dienstleistungen wird der tschechische Antragsteller 
im Einklang mit dem Gesetz Nr. 134/2016 der 
Sammlung, uber die Beauftragung zur 
Ausschreibung, in der Fassung spáterer 
Vorschriften, ev. im Einklang mit dem Leitfaden fůr 
die Auftragsvergabe fůr die Programmperiode 2014
2020 (veroffentlicht von dem MMR ČR am 
15, Januar 2014) vorgehen.

(4) Der ósterreichische Antragsteller wird gem 
dem Bundesvergabegesetz BVergG 2006 vorgehen.

§ 6 Změny / Ánderungen

Každou podstatnou změnu v realizaci nebo obsahu 
malého projektu je nutné neodkladně sdělit Správci 
FMP a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas.

Jede wesentliche Anderung in der Durchfúhrung 
oder im Bestand des Kleinprojekts ist dem KPF- 
Verwalter unverzůglich mitzuteilen und bedarf seiner
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Rakousko-Česká republika
Evtopský fond pro regionni rozyoj

To se týká i změn, které povoluje příslušný RMV. vorherigen schriftlichen Zustimmung. Das betrifft
Postup je uveden ve Směrnici pro žadatele, kapitola auch die Ánderungen, die vom jeweiligen RLA
5.3 genehmigt werden. Die Vorgangsweise ist in der

Richtlinie fúr Antragsteller, Kapitel 5.3 angefúhrt.

§ 7 Podmínky vyúčtování a vyplacení prostředků EFRR / 
Abrechnungsmodalitáten und Auszahlung der EFRE-Mittel

(1) Žadatel musí vést oddělené účetnictví spojené 
s malým projektem, tj. samostatné účetní středisko 
v rámci svého účetnictví.

(2) Žadatel musí zajistit, aby byly všechny 
požadované podklady (standardizované formuláře 
k vyúčtování, účetní doklady, doklady o platbách 
atd.) předloženy příslušnému českému Správci 
FMP nebo Kontrolorovi v Horním Rakousku 
v termínu podání zprávy dle § 2.

(1) Der Antragsteller muss eine mit dem Kieinprojekt 
verbundene gesonderte Buchhaltung fúhren, d.h. 
mindestens mittels einer gesonderten Kostenstelle in 
der bestehenden Buchhaltung.

(2) Der Antragsteller stellt sicher, dass alle 
erforderlichen Unterlagen zur Abrechnungskontrolle 
(standardisierte Berichtsformulare, Belege. 
Zahlungsnachweíse etc.) dem zustándigen 
tschechischen KPF-Verwalter oder der zustándigen 
Kontrollstelle in Oberósterreich bis zu dem in § 2 
genannten Berichtsdatum vorgelegt werden.

(3) Prostředky EFRR budou žadateli poukázány (3) Die EFRE-Fórdermittel werden dem Antragsteller 
na následující bankovní účet: auf folgendes Konto Oberwiesen:

IBAN: CZ36 6800 0000 0012 0010 2487, BIC: VBOECZ2X

u peněžního ústavu / bei der: Sberbank CZ, a.s.

(4) Poukázání prostředků EFRR na účet žadatele 
se může uskutečnit až po obdržení prostředků 
EFRR na účet Správce FMP.

(5) Žadatel je povinen zajistit, aby byl účel dotace 
dle § 1 této smlouvy zachován po dobu 5 let ode dne 
poukázání poslední platby prostředků EFRR na účet 
žadatele.

(4) Eine Anweisung der EFRE-Mittel auf das 
Bankkonto des Antragstellers kann erst dann 
erfolgen, wenn diese tatsáchlich auf dem Bankkonto 
des KPF-Verwalters eingelangt sind.

(5) Der Antragsteller muss sichersteilen, dass der 
Zweck der Fórderung laut § 1 dieses Vertrags im 
Laufe von 5 Jahren ab der Anweisung der EFRE- 
Mittel auf das Bankkonto des Antragstellers erhalten 
bleibt.

§ 8 Vznik nesrovnalosti, odstoupení od Smlouvy, povinnost vrácení prostředků 
/ Rcktritt und Rúckzahlungsverpfiichtung

(1) V případě, že vznikne podezření na nesrovnalost 
v rámci projektu, je Správce FMP oprávněn 
pozastavit výplatu dotace do doby prošetření, zda 
ke vzniku nesrovnalosti skutečně došlo. V případě,

(1) Im Falle, da ein Verdacht auf eine Diskrepanz im 
Rahmen des Projekts entsteht, ist der KPF-Verwalter 
berechtigt dle Auszahlung der Fórderung bis zu dem 
Zeitpunkt der Úberprúfung zu stoppen, ob zum
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že bude potvrzen vznik nesrovnalosti, a vyčíslená 
částka bude nižší než objem prostředků, které mají 
být vyplaceny, je částka k vyplacení odpovídajícím 
způsobem zkrácena. V případě, že jsou všechny 
platby žadateli již vyplaceny, vzniká žadateli 
povinnost vrátit vyplacené prostředky zpět Správci 
FMP, a to na základě výzvy Správce FMP, který 
zároveň stanoví lhůtu, ve které mají být prostředky 
vráceny.

(2) Správce FMP je povinen k okamžitému úplnému 
nebo částečnému odstoupení od této dotační 
smlouvy ze závažného důvodu. Závažným 
důvodem je, když
a) není nebo už není dotace využívána 

na plánovaný účel,
b) k uzavření této smlouvy došlo s pomocí dat, 

která byla v zásadě nesprávná nebo neúplná, 
nebo když byli Správce FMP, orgány 
a pověřenci Evropské komise nebo jiná 
na programu se podílející místa o rozhodujících 
okolnostech nesprávně nebo neúplně 
informována,

c) žadatel zabránil plánovaným kontrolním 
opatřením,

d) nebyla dodržena ustanovení evropského práva, 
specifických programových pravidel 
uznatelnosti příspěvku nebo národních 
ustanovení, která je potřeba dodržet,

e) došlo ke změně žadatele nebo projektového 
partnera během realizace projektu, vyjma 
změny z důvodu právního nástupnictví.

(3) Správce FMP je oprávněn k okamžitému 
úplnému nebo částečnému odstoupení od této 
dotační smlouvy, obzvláště když
a) podpořený projekt není nebo není včas 

realizován nebo je realizován jiným, této 
smlouvě neodpovídajícím způsobem,

Entstehen der Diskrepanz wirklich gekommen ist Im 
Falle, dass das Entstehen der Diskrepanz wirklich 
bestátigt wird, und der berechnete Betrag niedriger 
sein wird, ais der Umfang der Mittel, die ausgezahlt 
werden sollen, wird der Betrag zur Auszahlung 
angemessen gekůrzt. Im Falle, wenn alle Zahlungen 
dem Antragsteller bereits ausgezahlt wurden, 
entsteht dem Antragsteller die Pflicht die 
ausgezahlten Mittel dem KPF-Verwalter zurůck zu 
zahlen, und zwar aufgrund des Aufrufes des KPF- 
Verwalters, der gleichzeitig die Frist festlegt, in der 
die Mittel zurůck gezahlt werden sollen.

(2) Der KPF-Verwalter ist zum sofortigen ganzen 
oder teilweisen Rucktritt von diesem 
Finanzierungsvertrag aus wichtigem Grund 
verpflichtet Ein wichtiger Grund ist insbesondere 
gegeben, wenn
a) die Fórderung nicht oder nicht mehr fůr den 

vorgesehenen Zweck verwendet wird,
b) der Abschluss dieses Vertrages durch Angaben 

zustande gekommen ist, die in wesentlicher 
Beziehung unrichtig oder unvollstandig waren 
oder der KPF-Verwalter, Orgáne und 
Beauftragte der Europáischen Kommission oder 
sonstige programmbeteiligte Stellen uber 
magebliche Umstánde unrichtig oder 
unvolístándig informiert worden sind,

c) der Antragsteller vorgesehene 
Kontrollmanahmen behindert hat,

d) Bestimmungen des europáischen Rechts, die 
programmspezifischen Fórderfáhigkeits-regeln 
oder anzuwendende nationale Bestimmungen 
nicht eingehalten wurden.

e) Es ist zur Anderung des Antragstellers oder des 
Partners im Laufe der Projektumsetzung 
gekommen, auper der Anderung aus dem Grund 
der Rechtsnachfolge.

(3) Der KPF-Verwalter ist zum sofortigen ganzen 
oder teilweisen Rucktritt von diesem Fordervertrag 
berechtigt, insbesondere wenn
a) das gefórderte Projekt nicht, nicht termin-gerecht 

oder anderweitig nicht entsprechend diesem 
Vertrag durchgefůhrt wird,
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b) je k majetku žadatele před řádným ukončením 
podpořeného projektu nebo během 5 let 
po závěrečné platbě k projektu zahájeno 
insolvenční, popř. konkursní řízení nebo je pro 
nedostatek prostředků na pokrytí nákladů 
navrženo zahájeni insolvenčniho, 
popř. konkursního řízení,

c) žadatel nesplní nebo nesplní včas požadavky 
na dokumentaci vyúčtování malého projektu 
a doložení zprávy, popř. na jejich předložení, 
povinnosti jejich sdělení, prokázání nebo jiného 
vysvětlení.

d) žadatel může být vyzván k doplnění 
dokumentace vyúčtování a doložení zprávy. 
Pokud toto učiní ve lhůtě požadované Správcem 
FMP, nedojde k odstoupení od této smlouvy 
o financování, případně ani ke krácení dotace.

(4) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručeni 
druhé smluvní straně a žadatel je povinen vrátit 
Správci FMP vyplacené finanční prostředky buď 
v celé výši nebo ve výši stanovené Správcem FMP.

(5) Částka, kterou musí žadatel vrátit, je úročena 
ode dne vyplacení dotace. Úročení se řídí podle 
rozhodné základní sazby pro zprostředkování 
referenčních a diskontních sazeb Evropské unie 
k datu splatnosti (ke stažení na 
http://ec.europa.eu/budqet/contracts qrants/info c 
ontracts/inforeuro/index en.cfm), včetně 1,5 
procentního bodu, a je stanovena Správcem FMP - 
Vedoucím partnerem.

b) uber das Vermogen des Antragstellers vor dem 
ordnungsgemáíien Abschluss des gefbrderten 
Projekts oder innerhalb von 5 Jahren nach der 
Projektabschlusszahlung ein Insolvenz- bzw. 
Konkursverfahren erffnet oder die Eróffnung 
des Insolvenz- bzw. Konkursverfahrens mangels 
Deckung der Kosten abgewiesen wird,

c) der Antragsteller den Anforderungen an die 
Dokumentation der Kleinprojektabrechnungen 
und die Berichtslegung bzw. deren Vorlage, 
ihren Mitteilungs-, Nachweis- oder sonstigen 
Erklárungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt.

d) der Antragsteller kann zur Ergánzung der 
Dokumentation der Abrechnung und zur 
Belegung des Berichtes aufgerufen werden. 
Wenn er dies in der vor KPF-Verwalter 
verlangten Frist tut, kommt es zu keinem 
Abtreten vom Finanzierungsvertrag und zu 
keiner Kůrzung der Fórderung.

(4) Der Rucktritt vom Vertrag tritt am Tag der 
Zustellung der zweiten Vertragsseite in Kraft und der 
Antragsteller ist verpflichtet dem KPF-Verwalter die 
ausgezahlten Finanzmittel in der gesamten Hóhe 
oder in der vom KPF-Verwalter festgelegten Hóhe 
zurůckzuzahlen.

(5) Der vom Antragsteller zu erstattende Betrag ist 
vom Tag der Auszahlung an zu verzinsen. Die 
Verzinsung richtet sich nach dem zum 
Fállígkeitstermin magebenden Basissatz fůr die 
Ermittlung der Referenz- und Abzinsungssátze der 
Europáischen Union (abrufbar unter 
http://ec.europa.eu/budqet/contracts qrants/info co 
ntracts/inforeuro/index en.cfm), zuzůglich 1,5 
Prozentpunkte, und wird vom KPF-Verwalter- 
Leadpartner festgesetzt.

§ 9 Dokumentace malého projektu a povinnosti spolupráce / 
Kleinprojektdokumentation und Mitwirkungspflichten

(1) Žadatel se zavazuje uchovat veškeré podklady (1) Der Antragsteller verpflichtet sich, sámtliche das 
a doklady týkající se malého projektu a jeho Kieinprojekt und seine Finanzierung betreffenden 
financování do 31. 12. 2027.
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Unterlagen und Belege bis 31. 12. 2027 
aufzubewahren.

(2) Žadatel projevuje ochotu nad rámec 
jmenovaných zpráv až do 31. 12. 2027 orgánům 
a zařízením právních dvorů, Evropské komise, 
Řídícímu orgánu, Národnímu orgánu, Auditnímu 
orgánu, Certifikačnímu orgánu i jeho povéřencům

a) poskytnout kdykoliv informace o malém 
projektu,

b) poskytnout dle jejich výběru náhled do knih 
a dokladů i ostatních s malým projektem 
souvisejících podkladů,

c) umožnit během běžných otevíracích 
a provozních hodin i mimo tyto hodiny 
po dohodě vstup na pozemky a do budov 
i realizaci kontrol, které jsou v souvislosti 
se záměrem,

d) umožnit náhled do dokladů, na které byly 
poskytnuty jiné veřejné dotace během doby 
realizace malého projektu (popř. také čistě 
národní), aby mohlo být vyloučeno dvojí 
financování.

O relevantnosti s ohledem na nahlédnutí 
do dokladů a knih rozhodují příslušné kontrolní 
orgány.

(3) Žadatel dále prohlašuje, že:
(a) data související s poskytnutou dotací budou 

ukládána na nosiče dat a mohou být 
při zachování obchodních a provozních 
tajemství předávána orgánům podílejícím se 
na implementaci programu, Evropské komisi 
a / nebo subjektům pověřeným provedením 
evaluace;

(b) zeje na vyzvání ochoten spolupracovat v rámci 
evaluací, případně při zjišťování indikátorů 
či dat týkajících se projektu;

(c) lze zveřejnit jména a adresy účastníků projektu, 
výši dotace a účel jejího použití a výsledky 
projektu.

(2) Der Antragsteller erklrt sich bereit, uber die 
genannten Berichte hinaus bis zum 31.12.2027, den 
Organen und Eínrichtungen der Rechnungshfe, der 
Europáischen Kommission, der
Verwaltungsbehórde, der Nationalbehórde, der 
Prfbehrde, der Bescheinigungsbehorde sowíe 
deren Beauftragten
a) jederzeit Auskůnfte uber das Kieinprojekt zu 

erteilen,

b) gem deren Auswahl Einsicht in die Bucher und 
Belege sowie in sonstige mit dem Kieinprojekt in 
Zusammenhang stehende Unterlagen zu
gewáhren,

c) wáhrend der blichen Geschfts- und
Betriebsstunden sowíe auerhalb dieser
Stunden nach Vereinbarung das Betreten von 
Grundstůcken und Gebáuden sowie die 
Durchfúhrung von Prúfungen, die mit dem 
Vorhaben in Zusammenhang stehen, zu 
gestatten,

d) Einsicht in Belege, fúr die andere óffentliche 
Fórderungen wáhrend der Kleinprojektlaufzeit 
gewáhrt wurden (ggf. auch rein nationale), zu 
gestatten, um Mehrfachfórderungen 
auszuschlieen.

Ober die Relevanz im Hinblick auf die Einsichtnahme 
in Belege und Bcher entscheiden die jeweiligen 
Prúforgane.

(3) Der Antragsteller erklárt sich bereit
(a) dass die mit der gewáhrten Fórderung im 

Zusammenhang stehenden Daten auf 
Datentráger gespeichert und an andere am 
Vollzug dieses Programms beteiligten Stellen, an 
die Europáische Kommission und/oder die mit 
der Evaluierung beauftragten Institute unter 
Wahrung von Gescháfts- und 
Betriebsgeheimnissen weitergegeben werden 
kónnen;

(b) auf Anfrage im Rahmen von Evaluierungen bzw. 
bei der Erhebung von projektbezogenen 
Indikatoren oder Daten mitzuwirken;
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(c) dass Name und Anschrift der Projektbeteiligten 
sowie Verwendungszweck. Hóhe der Fórderung 
und Projektergebnisse veroffentlicht werden 
kónnen.

§10 Informační a publikační povinnosti / 
Informations- und Publízitatspflichten

(1) Žadatel se zavazuje v rámci práce s veřejností 
poukázat na podporu malého projektu Evropskou 
unií (EFRR) a programem INTERREG Rakousko - 
Česká republika při použití odpovídajícího loga 
a dodržovat ustanovení přílohy XII bodu 2.2 Nařízení 
(EU) č. 1303/2013. Předpisy, týkající se publicity, 
jsou ke stažení na webu programu www.at-cz.eu.

(2) Žadatel se zavazuje předložit příslušnému 
Správci FMP / Kontrolorovi v HR (viz § 4 této 
smlouvy) důkazy o přijatých informačních opatřeních 
a opatřeních publicity nej později v rámci vyúčtování 
projektu.

(1) Der Antragsteller verpflichtet sich, im Rahmen der 
Óffentlichkeitsarbeit auf die Fórderung des 
Kleinprojekts durch die Europáische Union (EFRE) 
und durch das INTERREG-Programm Ósterreich - 
Tschechische Republik 2014-2020 unter 
Verwendung des entsprechenden Logos 
hinzuweisen und die Bestimmungen des Anhangs XII 
Pkt. 2.2. der VO (EU) Nr. 1303/2013 einzuhalten, Die 
zu beachtenden Publizitátsvorschriften stehen auf 
der Programm-Website www.at-cz.eu zum Download 
zur Verfúgung.

(2) Der Antragsteller verpflichtet sich, dem 
zustándigen KPF-Verwalter / der zustándigen 
Kontrollstelle (siehe § 4 dieses Vertrags) die 
Nachweise úber die vorgenommenen Informations- 
und Publizitátsmaíinahmen spátestens im Rahmen 
der Abrechnung vorzulegen.

§11 Doplňující ustanovení / 
Ergánzende Regelungen

(1) Tato Smlouva vstupuje v platnost podpisem této 
Smlouvy oběma smluvními stranami (případně 
zpětně k datu zahájení projektu) a zůstává právně 
účinná až do doby, kdy je možno uplatnit povinnosti 
vyplývající z využití prostředků EFRR pro tento 
projekt.

(2) Změny a doplňky této Smlouvy musejí být 
pro svoji právní účinnost výslovně jako takové 
označeny a musejí být učiněny písemnou formou.

(3) Pro případ, že jednotlivá ustanovení této 
Smlouvy jsou nebo by měla být neúčinná, zůstávají 
ostatní ustanovení pro smluvní partnery závazná. 
V tomto případě jsou smluvní partneři povinni 
namísto neúčinné úpravy učinit dohodu, která by se 
neúčinné úpravě, pokud možno co nejvíce přiblížila,

(1) Der Vertrag tritt mit der beidseitigen 
Unterfertigung der vorliegenden Urkunde (ggf. 
růckwirkend zum Projektbeginn) in Kraft und bleibt 
wirksam bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme von 
EFRE-Mitteln fůr dieses Projekt geltend gemacht 
werden kónnen.

(2) Ánderungen und Ergánzungen dieses Vertrags 
sind zu ihrer Rechtswirksamkeit ausdrúcklich ais 
solche zu bezeichnen und bedúrfen der Schríftform.

(3) Fúr den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrags unwirksam sein oder werden sollten, die 
brigen Bestimmungen gleichwohl fůr die 

Vertragspartner bindend bíeiben. In diesem Falle 
sind die Vertragspartner verpflichtet, anstelle der 
unwirksamen Regelung eine Vereinbarung zu

Smlouva o financování malého projektu AT-CZ, Verze 5
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treffen, die dem Sinn der unwirksamen Regelung 
móglichst nahé kommt,

(4) Případné náklady, poplatky, daně nebo jiné 
odvody vzniklé v souvislosti se zřízením a / nebo 
realizací této Smlouvy nese žadatel. Všechny 
ostatní náklady, obzvláště všechny náklady 
právního poradenství nebo zastoupení nese 
smluvní partner, který k tomu zadal objednávku.

(4) Etwaige mit der Errichtung und / oder 
Durchfúhrung dieses Vertrags entstehende Kosten, 
Gebhren, Steuern oder sonstige Abgaben vom 
Antragsteller, alle úbrigen Kosten, insbesondere alle 
Kosten einer rechtlichen Beratung oder Vertretung 
von dem Vertragspartner, der den Auftrag dazu erteilt 
hat, getragen werden.

§12 Závěrečná ustanovení / Schlussbestimmungen
(1) Tato Smlouva podléhá vyjma kolizních norem 
českému právu.

(2) Smluvní strany se budou ze všech sil snažit 
vyřešit veškeré, z této Smlouvy vyplývající, 
odlišnosti názorů dohodou. Nedojde-li k dohodě 
během přiměřené lhůty, určuji smluvní strany místně 
příslušným soudem Okresní soud v Jindřichově 
Hradci.

(3) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou 
stejnopisech; každý smluvní partner obdrží 
po jednom exempláři.

(4) Tato Smlouva je vyhotovena v českém 
a německém jazyce. Závazným je jazyk Správce 
FMP - Vedoucího partnera.

(5) Tato Smíouva byla projednána na jednání Rady 
Kraje Vysočina dne 8. 6. 2021 a o jejím uzavření 
bylo rozhodnuto usnesením č. 1084/19/2021/RK.

(6) 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) ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí žadatel.

(1) Auf diesen Vertrag ist tschechisches Recht unter 
Ausschluss der Kollisíonsnormen anzuwenden.

(2) Die Vertragspartner werden sich nach besten 
Krften bemúhen, alle sich aus dem Vertrag 
ergebenden Meinungsverschiedenheiten
einvernehmlich zu regeln. Fůr den Fall, dass eine 
Einigung binnen einer angemessenen Frist nicht 
zustande kommt, bestimmen die Vertrags-parteien 
hiermit das regional zustándige Bezirksgericht in 
Jindřichův Hradec ais Gerichtsstand.

(3) Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung 
erstellt; jeder Vertragspartner erhált ein Exemplar.

(4) Der Vertrag wird in Deutsch und Tschechisch 
ausgestellt. Die Fassung in der Sprache des KPF- 
Verwalters-Leadpartners ist verbindlich.

(5) Diese Vetrag wurde bei der Ratssitzung des 
Region Vysočina am 8.6. 2021 besprochen und ůber 
seinen Abschluss wurde mit dem Beschluss 
Nr. 1084/19/2021/RK entschieden.

(6) Die Vertragsseiten haben vereinbart, dass die 
gesetzliche Pflicht laut § 5 Art. 2 des Gesetzes Nr. 
340/2015 der Sammlung, ůber die 
Sonderbedingungen der Wirtsamkeit einiger 
Vertáge, ůber die Veróffentlichung dieser Vertráge 
ung ůber des Vetragsregister (Gesetz ůber 
Vetrasregister) in der Fassung spáterer Vorschriften, 
der Antrasteller besorgt.
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V Jindřichově Hradci dne 
Jindřichův Hradec, am

V Jihlavě dne d
*Jihlava, ani 1

1 g 69 2021

Za Správce FMP - Vedoucího partnera:
Fůr denKPE-Verwalter-Leadpartner:EDROŘEGION SILVA NORTICA

Jihočeská Silva Nortica d
Janderova 147/01 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 706 59 061
8 +420 384 385 359, +420 606 633 822

Jihočeská Silva Nortica
Ing, František Štangl 
předseda / Obmann

Za žadatele:
Fůr den Antragsteller:

/
/.__í • mnet-A-y-*™T ""-*-“*-*-2, 

....................... .......................................................................................................... ....................................................*" ■ ■ ■

Kraj Vysočina
/Mgr Vítězslav Schrek, MBA

/ hejtman / Kreishauptmann
/

, /
,/

Přílohy:
1 Projektová žádost
2 Kopie Dopisu s rozhodnutím RMV

Anhánge:
Projektantrag
Kopie des Briefes mit der RLA-Entscheidung
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Příloha Česká republika Dolní Rakousko Horní Rakousko

Doklad o právní subjektivitě (např. výpis z rejstříku 
žadatele, ve kterém je evidován, doklad o přiděleni iden
tifikačního čísla apod.) - prostá kopie, nesmí být starší než 
90 dnů1

X X X

Doklad o jednatelském oprávnění - kopie X — —

Potvrzení finančního úřadu ohledně práva na srážku 
vstupní DPH - kopie

— — X

Prohlášení o spolufinancování (není nutné při 
kofinancování z vlastních prostředků) - originál

— — X

Čestné prohlášení o beztrestnosti a bezdlužnosti - originál X +

Doklady o společné přípravě projektu - kopie X X X
Kalkulace paušálních výdajů - originál X — X

Kalkulace přímých výdajů - originál X X X

Čestné prohlášení partnera o spolufinancování v případě 
společného financování projektu - originál X X X

1,0-**,-,/2r72,*152-*22-.2 ,"#*,*-7 A 2,23 2*,2* 1,2 ‘,,1* , ****/ 2,p,2"."*2gN*-, 4-, *- **E •7,8--* KontakyapřislusnéčskéSprvceFMPpropbradnstvtpředloženfžádstiavMčtvánkprojektu

Sídlo žadatele
Česká republika

Jihočeský kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj

Správce FMP Jihočeská Silva Nortica Sdruženi obcí Vysočiny Regionální rozvojová agentura 
jižní Moravy

Adresa
. . " : \ Janderova 147 .

377 01 Jindřichův Hradec
Matky Boží 9 

586 01 Jihlava
Královopolská 139 

612 00 Brno

Kontaktní osoba Mgr Pavel Hložek 
ing. Šárka Jarolimková

Ing. Zdeňka Škarková
Jana Vejsadová

JUDr. Vladimír Gašpar 
Ing. Lucie Karpíšková

Tel/Fax +420 384 385 359 - +420 541212 125/117

Mobil +420 602 610 270 +420603 727084 +420 725 778 781

E-mail iofo@silvanoftica.com 
sarka.jarolimkova@silvanortica.cofn vejsadova@rrav.cz lucie.karptskova@rrajm.cz

Internet www.siivanortica.com www.obceviraociny.cz www.rfajm.cz

Žádost FMP Rakousko - Česká republika verze 8 / 19. 08. 2019 2



31.08,202201.08.2021

ON THE ROAD

(dd,mmft)
T BPlovný konci ealizace projektu 

ddmmrrr,evčethodezdniwéčtováni, max5msicodzačtkutealizaceiprosektuli

Stučný popis projektu {makgjoqzak}
Kraj Vysočina od roku 2002 spolupracuje při modernizaci silniční infrastruktury se spolkovou zemí Dolní Rakousko 
na základě Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina. 
V posledních letech partneři z FMP úspěšně realizovali projekty Výměna zkušeností v oblasti silničního 
hospodářství v příhraničním regionu, EDUBIM a EDUBIM II. Předmětem projektu "ON THE ROAD" je prohloubení 
a zapojení odpovědných pracovníků obou samosprávných celků i provozních pracovníků správy a údržby silnic do 
předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe, které povede ke zvyšování jejich pracovních kompetencí. To bude 
naplněno prostřednictvím uspořádání dvou výměnných workshopů (jedním na české straně a druhé na straně 
rakouského partnera) s výměnou zkušeností v oblasti použití moderních digitálních technologií při monitoringu 
stavu pozemních komunikací a řešení problémů s údržbou silniční sítě. To je rozdíl oproti předchozímu projektu 
Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu, kde byly řešeny především otázky 
materiálů a postupů při letní a zimní údržbě silnic. Shrnutím této spolupráce bude uspořádání závěrečné 
konference za účasti odborníků z oboru. Příklady moderních technologií navržených k diskuzi v rámci projektu - 
viz samostatná příloha projektové žádosti.

Hlavní cíle:
- předávání zkušeností v oblasti silničního hospodářství a údržby silnic a ukázka příkladů dobré praxe,
- příklady použití moderních digitálních technologií, které jsou využívány pro efektivní vynakládání veřejných 
prostředků při monitoringu stavu pozemních komunikací a řešení problémů s údržbou silniční sítě,

Cílové skupiny:
- pracovníci samosprávných celků odpovědní za přípravu a realizaci dopravních staveb;
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, dolnorakouská cestmistrovství.

1.3.3 Popis aktivit žadatele v projektu (krátký popis aktivit včetně termínů, max. 1000 znaků):

Kraj Vysočina (žadatel):
1) uspořádání workshops 1 - úvodní seznámení s projektem, výměna zkušeností, hlavní témata: laser scanning, 
photogrammetric analysis (9/2021, Telč);
2) aktivní účast a spolupráce na organizaci workshopu 2: výměna zkušeností, hlavní témata: road conditions 
detection and pavement management (4/2022, Krems);
3) uspořádání závěrečné konference - shrnutí obou workshops, prezentace výsledků projektu (6/2022, Náměšť 
nad Oslavou).
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uPopis aktivitipartnerajprojektu jkratký popi aktivit včetnterminů, mnax. 500/2nakůje ,782
PPO1: Land Niederósterreich
1) aktivní účast a spolupráce na organizaci workshopu 1 - úvodní seznámení s projektem, výměna zkušeností, 

i hlavní témata: laser scanning; photogrammetric analysis (9/2021, Telč);
3; 2) uspořádání workshopu 2: výměna zkušeností, hlavní témata: road conditions detection and pavement
33 management (4/2022, Krems);
// 3) aktivní účast na závěrečné konferenci - shrnutí obou workshopů, prezentace výsledků projektu (6/2022,

Náměšť nad Oslavou);
PP02: KSÚSV

2 1) aktivní účast na workshopech a závěrečné konferenci;

2201.35 Popiš výstpů projktu (knkrthfa kvantifikované wýstpy prjektu, max zak): **80
■/ - workshop 1: 9/2021, Telč (cca 53 účastníků, z toho cca 25 CZ účastníků + 25 AT účastníků + 3 osoby
>2 zajišťující tlumočení);
3 - workshop 2: 4/2022, Krems (cca 53 účastníků, z toho cca 25 CZ účastníků + 25 AT účastníků + 3 osoby
M zajišťující tlumočení);
37 - závěrečná konference: 6/2022, Náměšť nad Oslavou (cca 63 účastníků, z toho cca 30 CZ účastníků + 30 AT 
, účastníků + 3 osoby zajišťující tlumočení)

2313.6Přeshraničnidpadprojektu(maxzdzak)*M**22*3228*28/N822828221*27*8*822m20376
// Realizace projektu podporuje a prohlubuje vzájemné vazby mezi sousedními přeshraničními regiony díky 
17 vzájemnému předávání si zkušeností a kompetencí mezi pracovníky samosprávních celků a organizací správy a 
e údržby silnic. Díky přeshraničnímu přístupu získají projektoví partneři cenné zkušenosti a znalosti z realizace 
i, dopravních projektů i způsobů správy a údržby silnic na druhé straně hranice (např. použití moderních digitálních 
íŠ technologií, inovativních postupů,apod.). Partneři mají dlouhodobě zájem realizovat obdobná opatření. V rámci 
20 tohoto projektu dojde k významnému přenosu know-how v problematice silničního hospodářství a údržby 

komunikací a projekt zároveň přispěje k budoucímu zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků v této 
M oblasti.

Sis-- • *,*2,2*-**," 23*/2-g/‘ga,mj2p-" " ""2,,* •,* • , "A, 3" ""*,** M,* 7,2),,"

dižitelnost projektu tmax. 400 nakŮ) sbm*"
Udržitelnost a přenositelnost výstupů projektu je dána charakterem projektu. Získané informace a zkušenosti 
budou odpovědní pracovníci samosprávných celků a organizací správy a údržby silnic využívat pro budoucí 
plánování rekonstrukcí či správu a údržbu komunikací.

regionální dopad - území Kraje Vysočina

*,*21*
regionální dopad - území spolkové země Dolní Rakousko
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83 1.3.1 Inhalt des Projektes: Seit 2002 arbeitet Kreis Vysočina auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung 29 
39 zwischen den Bundeslndern Niederósterreich und den Regionen Súdmáhren, Sdbhmen und Vysočina bei der 8 
1 Modernisierung der StraBeninfrastruktur mit dem Land Niederósterreich zusammen. In den letzten Jahren haben g 
8 Partner vom KPF Projekte Erfahrungaustausch zwischen StraBenverwaltungen in der Grenzregion, EDUBIM und 17 
p EDUBIM II erfolgreich umgesetzt. Das Thema des Projekts „ON THE ROAD" ist jenes die verantwortlichen 27 
27 Vertreter aus Kreis/Land sowie Mitarbeiter aus den StraBenverwaltungen zusammenzubringen um Erfahrungen 35

und die gute Praxis ihrer Tatigkeiten zu vermitteln. Dies wird durch die Organisation von zwei :3
8 Austauschworkshops (einer auf der tschechischen Seite und der andere auf dem ósterreich ischen Partner) mit 2 
2* dem Erfahrungsaustausch im Bereich der Nutzung moderner digítaler Technologien bei der Úberwachung des 9

StraBenzustands und bei der Lósung von Problemen bei der Instandhaltung des Straennetzes erreicht. Dies ist B 
: ein Unterschied zum vorherigen Projekt Erfahrungaustausch zwischen StraBenverwaltungen in der Grenzregion, B 
22 wo die Fragen der Materialien und Verfahren fur die Sommer- und Winter-StraBenerhaltung behandelt wurden. B 
: Eine Zusammenfassung dieser Zusammenarbeit wird die Organisation einer Abschlusskonferenz unter B
B Beteiíigung von Experten in diesem Bereich sein. Beispiele fur modeme Technologien, die im Rahmen des B 
B Projekts diskutiert werden sollen - siehe Anlage des Projektantrags. 57

7221.5.2překlad bod13.3/13413.58752"
9 1.3.3 Beschreibung der Aktivitten des Antragstellers B
3 Antragsteller (Kraj Vysočina): 1) Organisation des Workshops 1 Einfuhrung in das Projekt, Erfahrungsaustausch, 3 
B Hauptthemen: Laserscanning, photogrammetrische Analyse (9/2021, Telč); 2) aktive Teilnahme und B
19 Zusammenarbeit an der Organisation des Workshops 2: Erfahrungsaustausch, Hauptthemen: StraBen- 1
B zustandserfassung und pavement management (4/2022, Krems); 3) Organisation der Abschlusskonferenz - :
3; Zusammenfassung der beiden Workshops, Presentation der Projektergebnisse (6/2022, Náměšť nad Oslavou). 2 
B 1.3.4 Beschreibung der Aktivitten des Projektpartners 78
7 PP01: Land Niederósterreich: 1) aktive Teilnahme und Zusammenarbeit an der Organisation des Workshops 1: :3 
B Einfuhrung in das Projekt, Erfahrungsaustausch, Hauptthemen: Laserscanning, photogrammetrische Analyse 37
B (9/2021, Telč); 2) Organisation des Workshops 2: Erfahrungsaustausch, Hauptthemen: StraBen- 2.
p zustandserfassung und pavement management (4/2022, Krems); 3) aktive Teilnahme und Zusammenarbeit an i* 
B der Organisation der Abschlusskonferenz ~ Zusammenfassung der beiden Workshops, Prásentation der S 
2 Projektergebnisse (6/2022, Náměšť nad Oslavou). 0

PP02: KSÚSV 1) aktive Teilnahme an Workshops und Abschlusskonferenzen 3
31.3.5 Beschreibung der Projektergebnisse 2

- Workshop 1: 9/2021, Telč (ca. 53 Teilnehmer, davon ca. 25 CZ Teilnehmer + 25 AT Teilnehmer + 3 Personen #1: 
23 fur Dolmetschen); 2
38 - Workshop 2: 4/2022, Krems (ca. 53 Teilnehmer, davon ca. 25 CZ Teilnehmer + 25 AT Teilnehmer + 3 *
> Personen fúr Dolmetschen); 2*
* - Abschlusskonferenz: 6/2022, Náměšť nad Oslavou (ca. 63 Teilnehmer, davon ca. 30 CZ Teilnehmer + 30 AT íf 
*2 Teilnehmer + 3 Personen fur Dolmetschen). **0; we------ szzt 
22,5 pieshraniidpadprojektulv/Npřékla boduj*
. r 1

29 1.3,6 Grenzuberschreitende Wirkung des Projekts: f
,0 Die Umsetzung des Projekts unterstútzt und vertieft die Verbindungen zwischen benachbarten c
*3 grenziiberschreitenden Regionen durch den gegenseitigen Transfer von Erfahrungen und Kompetenzen zwischen 
0 den Vertreter n von selbstverwalteten Institutionen (Kreis/Land) und Dienststellen der StraBenverwaltung. Dank B 
h des grenzúberschreitenden Zugangs werden die Projektpartner wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse in der Si 
c" Umsetzung von Verkehrsprojekten sowie in der StraBenverwaltung auf der anderen Seite der Grenze sammeln 8 
j (z. B. Einsatz moderner digítaler Technologien, innovative Verfahren etc.). Die Partner sind an der langfristigen N 
M Umsetzung hnlicher MaBnahmen interessiert. Im Rahmen dieses Projekts wird ein erheblicher M
• Know-How-Transfer im Bereich StraBenverwaltung und -erhaltung stattfinden, und das Projekt wird auch zur Ea

kunftigen Steigerung der Effizienz der óffentlichen Ausgaben in diesem Bereich beitragen. B
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: j Spolupráce na přípravě projektu byla diskutována na schůzkách partnerů. Dosud proběhla 2 přípravná jednání 
0 zaměřená na stanovení aktivit projektu a rolí partnerů s ohledem na přeshraniční dopad a využitelnost zkušeností 
23 na obou stranách hranice a na podání této žádosti (10. 12. 2020 - videokonferenčně; 21. 1. 2021 - 
20 videokonferenčně) - víz zápisy z přípravných pracovních jednání partnerů č. 1 a 2.

Partneři budou spolupracovat na všech aktivitách projektu. PP01 (Land Niederósterreich) uspořádá workshop 2 
na své straně hranice. Žadatel (Kraj Vysočina) organizačně zajistí workshop 1 a závěrečnou odbornou 
konferenci, na kterou budou pozváni také zástupci z partnerského regionu, ať už z řad účastníků nebo 
přednášejících. PP02 (KSÚSV) se bude účastnit a spolupracovat při organizaci všech aktivit projektu. Projektoví 
partneři (žadatel, PP01 a PP02) budou své kroky vzájemně koordinovat.

El ANO □ NE

", bude prbihat polečné finaticováni (max500*8,282*7;::
PP01 (Land Niederósterreich) se bude žadateli podílet na spolufinancování projektu ve výši 580 EUR. Částku 
převede na účet žadatele nejpozději před ukončením realizace projektu.

El ANO □ ne

Žadatel: Radek Handa, Radek Žižka (Projektmanagement), Krajský úřad Kraje Vysočina
PP01: Michael Platzer, Julia Krenn, Heinz Brian Kreis (Projektmanagement), Úřad dolnorakouské zemské vlády, 
PP02: Tomáš Mátl, Pavel Šustr (Projektmanagement), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Uvedení projektoví manažeři budou zodpovědní za realizaci aktivit na území svého regionu a budou vzájemně 
spolupracovat. Pracovní schůzky partnerů budou probíhat průběžně dle aktuálního vývoje realizace projektu. 
Zodpovědné osoby budou navzájem v kontaktu přes telefon a email.
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ON THE ROAD

Příklady moderních technologií

(Doplnění k bodu 1.3.1 projektové žádosti - popis příkladů použití moderních technologií při správě a 
údržbě silničních komunikací navržených k diskuzi v rámci projektu)

Laserové skenování vozovky

Jedná se o technologii užívanou pro kontrolu kvality provedených prací. Je potřeba mít vybudované 
bodové pole podél stavby, které umožňuje navázání naskenovaných dat a zpřesnit měření výšek na 
přesnost jednotek mm.

Na automobilu je umístěn přesný 3D skener. Auto cca každých 25 m zastaví a provede skenování. Po 
zpracování dat je možné posoudit tloušťky vrstev, množství položeného materiálu, specifikovat 
nejhorší místa, dodržení spádů a odtokových poměrů. Protože technologie zatím není včleněna do TKP 
a ČSN jako metoda, na základě které by bylo možné např. penalizovat či nepřevzít dílo, slouží metoda 
zatím zejména pro vytipování míst pro kontrolní odvrty či další měření dle ČSN a TKP.

3D diferenciální frézování

Jde to technologii, při které je původní silnice naskenována s vysokou přesností a projekční model je 
pak zpracován ve 3D. Tento model je součástí zadání stavby, frézu je možné vést dle 3D modelu a 
frézuje se rovnou do požadovaného tvaru vozovky před pokládkou asfaltových vrstev s velkou 
přesností. Snižuje to jak náklady na frézování a případné vyrovnávací vrstvy asfaltu obtížně 
odhadovatelných a kontrolovatelných tlouštěk, tak to minimalizuje množství odpadů - krátké video, 
které technologii popisuje na konkrétní akci: http$://vkneo.com/292142551.



Kraj vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
tel.: 564 602 128

Výpis usnesení:

Usnesení 0479/06/2020/ZK z ustavujícího zasedání zastupitelstva č. 06/2020 konaného 
dne 18.11.2020

Usnesení 0479/06/2020/ZK
Zastupitelstvo kraje 
volí
hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA 
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina (18. 11. 2020) 
termín: 18. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 13, zdržel se 0.

Za správnost:

Ing. Ivana Šteklová 
vedoucí gdboru sekretariátu hejtmana

IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
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Rakousko-Česká republika
Evropský fond po vegionéii 02*)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ŽÁDOSTI O DOTACI 
Z FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Já, níže podepsaný, Mgr. Vítězslav Schrek, MBA1, statutární zástupce žadatele Kraj Vysočina2, 

tímto prohlašuji, že předložený projekt ON THE ROAD3, pro který žádá žadatel finanční podporu 

z Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, je 

neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů a v jeho rámci či v průběhu 

jeho realizace nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu či jiné osoby. Dále 

prohlašuji, že projekt je v souladu s legislativou ČR a ES.

Dále prohlašují, že:
■ na tento projekt či jeho předmět nebyl žadateli přidělen nebo poskytnut finanční příspěvek, 

dotace, subvence či jiná finanční pomoc ze státního rozpočtu ČR či jiného státního rozpočtu 
členského státu EU či z rozpočtů fondů Evropských společenství,

• ke dni podání žádosti má žadatel vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní 
správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její 
rádné plnění se považují za vypořádané závazky); jedná se o závazky vůči finančním úřadům, 
České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, 
Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české 
kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a 
svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů 
(EFRR apod.) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují,

w v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek žadatele prohlášen 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut 
pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci,

■ proti mé osobě, ani žádné z osob, které tvoří statutární orgán žadatele, není zahájeno nebo 
vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin 
proti majetku,

• se žadatel nedopustil porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem 
stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s 
udělováním, poskytování dotací

■ žadatel má a bude mít zajištěny dostatečné finanční prostředky na úspěšnou realizaci projektu

1 Uveďte celé jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele (statutární zástupce organizace, napr, ředitel, starosta...).
2 Uveďte úplný název žadatele,
3 Uveďte úplný název projektu.
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Rakousko-Česká republika
Ewopský *ond pro regéonátis rzsoj

Prohlašuji tímto, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené, že 
jsem si plně vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti, a to včetně 
odpovědnosti trestněprávní i správněprávní, a to zejména dle zákona o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich (z. č. 250/2016 Sb.) a zákona o některých přestupcích (z. č. 251/2016 Sb.), dále 
zákona č.40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Název žadatele 
(název instituce) Kraj Vysočina

Jméno a funkce 
statutárního zástupce žadatele Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje

Datum a místo Jihlava, 1: u Iz

Podpis statutárního zástupce 
žadatele / / ..
+ LL : Vy.
razítko žadatele
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Fond malých projektů Rakousko - Česká republika

Rakousko-Česká republika
Evropský fond : 09! rož‘voj

Název akce: ON THE ROAD-1. přípravné jednání j
! Číslo projektu: Název projektu: ON THE ROAD (pracovní název) .. . 1

Datum: 10. 12. 2020 Místo konání akce: videokonferenčně
j

Jméno, příjmení Organizace Podpis
{em*-ePálo-m**-T*y*:--*-4***a*=t**awMT-*AK****-*MeS*aV-**+nBM-**Eg**‘*7%a-******3V****n** ny-*19-*--A***$-t-~-wa-*Mi,*-*4*6-nM*#

Handa Radek Kraj Vysočina ----------------

Kreis Heinz Brian Land Niederósterreich ---------------- 1

Krenn Julia Land Niederósterreich ------------- —

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
)

Mátl Tomáš p. o.

Platzer Michael Land Niederósterreich ----------------

Žižka Radek Kraj Vysočina ----------------

ako účastník souhlasíte, že budete V rámci akce fotografován, příp. o Vás bude pořízen videozáznam, a že tyto snímky / 
nahrávky mohou být neomezené použity pro mediáini účely Správců FMP (Jihočeská Siva Nortica, Sdružení obcí Vysočina, 
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy)

Ais Tsílneh^rín srkl^n Sis steh damít einverstanden, dsss Fatos und Fihnaufr^hinen^ dis der Ve^nstaitung von ihn&n angefertigt
warden, fiir die mediate Nutzudg durch KPF-Verwalter (Jihočeská Silva Nortica, Sdružení obci Vysočina, Regionální rozvojové agentura jižní 
Moravy) uneingeschr^nkt verwendet warden durfen.

Účastnici souhlasí, že dokumenty související s akci, jako např fotografe, prezenční listiny, prezentace apod., mohou být v 
rámci dokumentace realizace projektu poskytnuty relevantním subjektúm, které jsou povřeny realizací, evaluací a kontrolou 
programu Interreg V*,A Rakousko-Česká republika,

Die Teiínehmerínnen sind damíí eínverstanden, dass die veranstakungsrelevanten Unterlagen wie z B. Fotos, Teiínehm&riisten, PrasentadQuen 
etc. im Zuge der Dokamentation der Uíris&tzurtg des Projektes an de mít der DumhfUhrung, Evaltiiening und Kontroiíe des Pmgramms interreg 
V-A Osterreich-Tschechische Republik relevanten Steilen weštergegeóen werden.
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The 1st preparatory meeting of the project
ON THE ROAD

Date: 10th December, 2020
Time: 11:00, a.m.
Place: Webex

Participants
Handa Radek (Kraj Vysočina)
Kreis Heinz Brian (Land Niederósterreich)
Krenn Julia (Land Niederósterreich)
Mátl Tomáš (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny)
Platzer Michael (Land Niederósterreich)
Žižka Radek (Kraj Vysočina)

CONCLUSIONS:
1) Project - type A
2) Partnership

applicant - Kraj Vysočina
partner 1 - Land Niederósterreich
partner 2 - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

3) Schedule
by 18/01/2021: the Vysočina Region (Kraj Vysočina) will send a draft of the application form
21/01/2021; 9:00 a.m.: the 2nd preparatory meeting (Webex)
01/2021 - 08/02/2021: signature of application forms by Mr. Dauda; meeting on the border
09/02/2021 or 10/02/2021: signature of application forms by the „Hauptmann" of the Vysočina 
Region
11/02/2021 or 12/02/2021: meeting on the border
12/02/2021 or 15/02/2021: two application forms registration
28/05/2021: monitoring committee decision
07/2021: grant contract (plan)
01/08/2021: project beginning
09/2021: kick-off meeting in the Vysočina Region (plan: Telč)
main topic: laser scanning; photogrammetric analysis
excursion: Lesná - Predin (where laser scanning technology on the road was used)
04/2022: meeting in Krems
main topics: road conditions detection and pavement management
06/2022: final conference in the Vysocina Region (plan: Náměšť nad Oslavou)
summary of two workshops + one new topic for discussion: robot plotter
07 - 08/2022: final report; summary up to 20 pages
31/08/2022: project end

The level of Lower Austria cofinancing (500 - 600 €) depends on the total budget.
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Fond malých projektů Rakousko - Česká republika

I Název akce: ON THE ROAD - 2. přípravné jednání

EVROPSKÁ UNIE

Číslo projektu: Název projektu: ON THE ROAD

| Datum: 21. 1.2021 Místo konání akce: videokonferenčně

i Jméno, příjmení Organizace Podpis

Handa Radek Kraj Vysočina

Kreis Heinz Brian Land Niederósterreich

Krenn Julia Land Niederósterreich

Mátl Tomáš
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
p. o.

Platzer Michael Land Niederósterreich

Žižka Radek Kraj Vysočina

Jako účastník souhlasite, že budete v rámci akce- fotografován, přip. o Vás bude pořízen videozáznam, a že tyto snimky / 
nahrávky mohou být neomezené použity pro mediálni účely Správců FMP (Jihočeská Silva Nortica, Sdruženi obcí Vysočina, 
Regionáiní rozvojová agentura jižní Moravy).

AJs Teiin&hmedn srklšren Sie sich dsmit eifiverstanden-, dsss Fatos and Fimaufnahmen, die w&hťend der Veranstallung vc<n Ihnen angefertígí 
warden: fii-r medíale Nutzung durch KPF-Varwa!ier (Jihočeská Siiva Nortica, -Sdružení obci Vysočina, Regionální rozvojová agentura jižní 
Moravy) uneíngeschrénkt veryvendet werden dOrfen.

Účastníci souhiasí, že dokumenty související s akcí, jako např. fotografie, prezenční listiny, prezentace apod., mohou být v 
rámci dokumentace realizace projektu poskytnuty relevantním subjektům, které jsou pověřeny realizací, evaluací a kontrolou 
programu interreg V-A Rakousko-Česká republika.

Die Telinehmerinnen s?nd damít einvarstar-den, dess die veranstattungsrelevanten Unterísg&n wíe z. 8. Fofos, Teíin&ňmeiliaten, Prásentationen 
etc. im Zuge der Dokumeniadati der Umsaizurig des Proísktes an dis mil der DurchflJňrung, Evaiuierung und KontrMíe des Programms interreg 
V-A Osterreich-Tschechisch-e Republik reievanten Steííen weitergege'oen werden.
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Zápis z 2. přípravného jednání k projektu „ON THE ROAD“

Protokol! der 2. Vorbereitungssitzung des Projekts „ON THE ROAD“

datum: 21. 1. 2021
ort/místo: https://kr-vysocina.webex.eom/meet/handa.r

NAME JMÉNO ORGANISATION / ORGANIZACE

Radek Handa
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Kraje Vysočina

Heinz Brian Kreis Amt der NÓ Landesregierung, Gruppe Strae

Julia Krenn Amt der NÓ Landesregierung, Gruppe Strae

Tomáš Mát! Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Michael Platzer Amt der NÓ Landesregierung, Gruppe Strae

Radek Žižka
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Kraje Vysočina

TAGESORDNUNG / PROGRAM JEDNÁNÍ:

CZ

1) Spolufinancování
- Dolní Rakousko souhlasí se spolufinancováním projektu ve výši 580 €;
- čestné prohlášení o spolufinancování bude podepsáno pouze v německé verzí;

2) Aktualizace plánu aktivit
- Kraj Vysočina do 29. 1. 2021 zašle elektronickou verzi dokumentů k vytištění a podpisu 
pana Christofa Daudy v 5 vyhotoveních;
- pokud to situace dovolí, dojde k předání podepsaných dokumentů na státní hranici, 
v opačném případě poštou;
- Kraj Vysočina předloží žádost o podporu (typ A) do Fondu malých projektů do 15. 2. 2021.

Pokud bude projektová žádost podpořena, jsou naplánovány následující aktivity:

1. workshop - Telč (09/2021)
2. workshop - Krems (04/2022)
závěrečná konference - Náměšť nad Oslavou (06/2022)
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1) Kofinanzierung
- Land Niederósterreich stimmt Kofinanzierung des Projekts von 580 EUR zu;
- die Ehrenerklarung uber die Kofinanzierung wird nur in der deutschen Fassung 
unterzeichnet;

2) Aktualisierung des Aktivittsplans
- Kreis Vysočina wird eine elektronische Version der Dokumente zum Druck und Unterschrift 
von Herrn Christof Dauda in 5 Exemplaren bis zum 29. 1. 2021 senden;
- wenn die Situation dies zulasst, werden die unterzeichneten Dokumente an der 
Staatsgrenze ubergeben, andernfalls per Post;
- Kreis Vysočina wird einen Projektantrag (Typ A) in den Kleinprojektefonds bis zum 
15. 2. 2021 vorlegen.

Wird der Projektantrag untersttzt, si nd folgende Aktivitten geplant:

1. Workshop - Telč (09/2021)
2. Workshop - Krems (04/2022)
Abschlusskonferenz - Náměšť nad Oslavou (06/2022)
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Kalkulace přímých výdajů

kuz 1/2021 CZK/EUR = 26,252 (viz http:rec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm)

vee 2/08.0 .2020
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jeshgkkigrdiri; ' 2qr eg ' • : i' • ': tetstebzoja ' 2 **iws ■ 23ghzsdemiakie.
1, a ubjtostf . . --e1.2"tus>h-40 126,00
Cestovné. . ==-==21 126,00
stravné (zaměstnana Kraje Vysočina) osob 15 8,40 126,00 workshop 2 (AT)

0 0,00 0,00
Ubytováni _ ~ H ■ ~ & —-a-m=g 0,00

0 0.00 0,00
0 0,00 0,00
0 0.00 0,00

2 výdaje -na externí odborné poruderství a 
suž**....... .......... ;_________ ■ ......................... ■ —*5 —-8 1473.60

Externí poradci 1219,00
Experti - odborné přednášky na worksh opech a 
konferenci osob 4 304.75 1219.00 4 přednášející za celý projekt

Občerstvení -—===- -==7 3862,00

Občerstveni - workshop 1 (CZ) osob S3 22,85 1211,00 zahrnuje drobné občerstveni (coffee break) • 
oběd

Občerstvení ■ workshop 2 (AT) osob 53 22.85 1211,00 zahrnuje drobně občerstvení (coffee break) + 
oběd

Občerstveni - konference (CZ) osob 63 22,86 1440,00 zahrnuje drobné občerstveni (coffee break) + 
oběd

0 0,00 0,00
Pronájem prostor a vybaveni -==-=. 538,00
zajištění konferenčních prostor den 1 419,00 419,00 workshop 1 (CZ)
zajištěni konferenčních prostor Iden 1 419,00 419,00 konference (CZ)

0 0,00 0,00
Překlady, tlumočeni, pronájem techniky Lta-e= ---*=- •-ea—== 3531,00
tlumočeni (simaltánní) + technika hodin 6 190.50 1143,00 workshop 1 (CZ)
tlumočeni (simuhtánní) + technika hodin 6 215.83 1295,00 workshop 2 (AT)
tlumočení (simullánní) v technika hodin 6 190,50 1143,00 konference (CZ)

0 0,00 0,00
Přepravné •===—=“ iz-cc-_. “ies——= 1973,00

bus workshop 1 (CZ) - účastnici AT km 450 1.33 600,00
bus ZR • Geras - Telč - po Vysočině - Telč ■ 
Geras - ZR (cca 450 km) uč. čekací doby, 
přistaveni a daně

bus: workshop 2 (AT) - účastnici CZ km 380 1,33 507,00 bus ZR - Jihlava - Krems - Jihlava - ZR (cca 380 
km) ví. čekací doby, přistaveni a daně

bus konference (CZ) - účastníci AT km 430 1,33 573.00 bus ZR - Geras - Náměšť - Geras - ZR (cca 430 
km) vů. čekací doby, pfistaveni a daně

bus: konference (CZ) - účastnici CZ fen 220 1,33 293,00 bus ZR - Jihlava - Náměšť - Jihlava - ZR (cca 
220 km) vč. Čekací doby a přistaveni

Ubytování ==--==-- •-23-—==_ =--==- 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0.00 0,00

Grafické práce =f==-. 0,00
0 0,00 0.00
0 0,00 0.00
0 0,00 0,00

Tiskové práce -=--=== 1* .a —s-e== 0,00
0 0,00 0.00
0 0,00 0,00
0 0.00 0.00

Inzerce, propagace —-es-ec==- 0,60
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Jiné výdaje 2=---=-- -=aeg-T 0,00

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

*. ■ ' ■ ' ■ ' —e, -644 Cu- 0,n Ceta kmpittata j temhtována: do 1.408 EUR #
soufiasnémax.30’/*íDijK»hBvci» sm*ttr .

0 0,00 0,00
a 0,00 0,00

CELKEM pkie VÍWWE ■ " 1 ''I***""__msssef-. -scl ■ if kcaoito K a' ■
Název Žadatele: Kraj Vysočina

Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce 
žadatele:

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje

Datum: $: ( ’ ? ‘ ; n} #

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele:
/ a, "2

-7____ ____  < -- ---------- i.- ■ ■: " .
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Rakousko-Česká republika
Evropský fond pro regionátnf rozvoj

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika

EHRENERKLÁRUNG DES PROJEKTPARTNERS UBER DIE KOFINANZIERUNG 
DES PROJEKTES IM ZUGE DER GEMEINSAMEN FINANZIERUNG

leh, Dipl.-Ing. Christof Dauda 1 erklre mít meiner unten stehenden Unterschrift,

dass sich der Projektpartner Land Níederósterreich 2

an der Kofinanzierung des vorgelegten Projektes ON THE ROAD 3

in Hhe von € 580 beteiligen wird.

Die Šumme der Kofinanzierung wird spátestens vor der Beendigung des Projektes auf das 
Konto des Antragsteilers Oberwiesen. Die Kofinanzierung wird zur Erreichung der Projektziele 
verwendet, und die Úberweisung des festgelegten Betrags wird bei der bergabe der 
Abrechnungsunteriagen mittels Kontoauszug nachgewiesen.

1 Name und Unterschrift der zeichungsberechtigten Person des Projektpartners
2 Voilstandiger Name des Projektpartners
3 Voilstandiger Name des Projektes

Name des Partners 
(Name der Organisation) Land Níederósterreich

Name und Funktion der 
zeichnungsberechtigten Person Dipl.-Ing. Christof Dauda, Abteilungsleiter ST3

Datum, Ort St. PCIten, 03.02.2021

Unterschrift der 
zeichnungsberechtigten Person 

+

Stempel

- !_ b ..3
-_ —--- - —— *-—2- ----4 .1,1 •/

EVROPSKÁ UNIE
Verze 3/06.05.2019
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Rakousko-Česká republika 
Esreský #one* pro regiondin’ rozwej

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava

V Jihlavě dne 26. 05. 2021

Rozhodnutí RMV - schválení projektu FMP

Vážený pane hejtmane.

Váš projekt s názvem „ON THE ROAD" s registračním číslem KPF-02-215 byl Regionálním 
monitorovacím výborem Fondu malých projektů schválen bez připomínek.

Maximální výše dotace činí 9 859,15 EUR, což představuje 85 % způsobilých výdajů.

V současné době probíhá příprava Smluv o financování projektu s úspěšnými žadateli. Během 
nejbližších týdnů obdržíte mailem Smlouvu k Vašemu projektu ke kontrole údajů, pak bude 
následovat podpis Smlouvy.

Proti tomuto Rozhodnutí můžete podat stížnost podle kapitoly 5.10 Směrnice pro žadatele.

Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. 
Matky Boží 1182/9 
586 01 Jihlava


