
 1

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINAN ČNÍHO PŘÍSPĚVKU  
V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU  

REGIONU HRANICKO 
 

1.Poskytovatel: Mikroregion Hranicko 

 Zastoupený: předsedou Ing. Petrem Pajdlou, oprávněným jednat a podepisovat se jménem 
mikroregionu                   

 Sídlo: Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice                             

 IČ: 70961051                              

č. účtu : 1899523399/0800  

(dále jen „poskytovatel“ ) 

 

2. Příjemce:  

Zastoupený:   

Sídlo:  

 IČ:  

Č. účtu:  

 (dále jen „p říjemce“) 

 

(dále společně jen "Smluvní strany"  a jednotlivě "Smluvní strana" ) 
 

 
 

 

Článek I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Smlouvy je vymezení práv a povinností účastníků v souvislosti se 

zorganizováním akce pod názvem ………………………….. v termínu ………………….. 

1.2. Příjemce zajistí:  

• Zorganizování akce v rozsahu dle podané Žádosti o podporu akce z Grantového 

programu regionu Hranicko a popisu projektu. 

• Zajištění propagačních aktivit spočívající v umístnění propagačního banneru v místě 

konání akce, prezentace Grantového programu umístěním loga Grantového programu na 

plakátech akce včetně loga zapojených partnerů a ohlášení podpory akce z Grantového 

programu včetně poděkování zapojeným partnerům.  
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Článek II. 

PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍJEMCE 

2.1 Příjemce se zavazuje veškeré činnosti potřebné pro úspěšnou realizaci všech dílčích částí 

projektu vykonat na své náklady, v odpovídajícím rozsahu, kvalitě a za splnění dohodnutého 

časového harmonogramu. 

2.2 Příjemce bude poskytovatele neprodleně a pravidelně informovat o všech zásadních 

skutečnostech ohledně přípravy, realizace a vyhodnocení všech dílčích částí projektu 

(poskytnutí grafických návrhů propagačních materiálů pro odsouhlasení, pozvánka na 

akci minimálně týden před konáním akce, apod.). 

2.3 Příjemce má povinnost umožnit vstup a kontrolu provádění předmětu smlouvy včetně 

zapojených partnerů Grantového programu v celkovém počtu maximálně 5 osob.  

2.4 Příjemce má povinnost zpracovat zprávu o realizaci akce a předat ji poskytovateli včetně 

kvalitní fotodokumentace na CD nejpozději do 30 kalendářních dnů od konání akce.   

 

Článek III. 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

3.1 Poskytovatel se zavazuje k aktivní spolupráci na realizaci projektu, a to především k dodání 

všech potřebných podkladů pro realizaci projektu zejména dodání loga Grantového programu 

včetně log zapojených partnerů k umístění log na plakátech akce včetně dalších propagačních 

materiálů.  

3.2 Poskytovatel má právo kdykoliv si od příjemce vyžádat informace o aktuálním stavu přípravy 

akce a jeho dílčích částí.  

 
 

Článek IV. 
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

  
4.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami. 

4.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do data kompletního dokončení projektu a 

předání zprávy o realizaci projektu poskytovateli, nejpozději však do 30. 4. 2015. 

4.3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příjemce poruší povinnosti 

stanovené v čl. II.  

4.4. Příjemce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel poruší povinnosti 

stanovené v čl. III. 

4.5. Pro body 4.3. a 4.4. platí zásada, že vždy bude hledáno oběma smluvními stranami nejdříve 

smírčí řešení či úprava bez nutnosti odstupovat od smlouvy. 

4.6. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného projevu vůle o odstoupení. 

V písemném projevu vůle musí být uveden důvod odstoupení.    
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Článek V. 

 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Částka náležející příjemci na zorganizování akce činí ……………..,- Kč. 

5.3. Částka náležející příjemci na zorganizování akce mu bude proplacena na základě dodání a 

odsouhlasení zprávy o realizaci projektu ve struktuře požadované poskytovatelem, resp. dnem 

oboustranného potvrzení zápisu o odstranění vad zjištěných při předání a převzetí zprávy. 

 
 

Článek VI. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

7.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

7.2. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků 

podepsaných oběma Smluvními stranami. 

7.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz 

pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy. 

 

 

V Hranicích dne.................................................... 

 

 

Poskytovatel         Příjemce   

        

 

 

 

______________________                       _________________________    

Mikroregion Hranicko    
 

 
 


