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Dodatek č.       

ke Smlouvě o financování mikroprojektu typu B/C 
č. CZ.11.     /0.0/0.0/16_008/0000      

s názvem „     “ 
realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 

v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

(dále jen „Dodatek“) 

 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 

 se sídlem: Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

 zastoupený: Miroslav Vlasák, předseda euroregionu 

 IČ: 642 246 19 

 Bankovní spojení:  Komerční banka Rychnov nad Kněžnou 

 Číslo účtu: 43-3212530277 / 0100 

 Měna účtu: EUR 

 (dále jen „Správce Fondu“) 

 
na straně jedné 
 
a 
 
      

 se sídlem:       

 zastoupený:       

 IČ:       

 DIČ:       

 Bankovní spojení:        

 Číslo účtu:       

 Měna účtu:       

 (dále jen „Konečný uživatel“) 

 
na straně druhé 

 

uzavřeli dne       Smlouvu o financování mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis (dále jen „Smlouva“), v souladu s Programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, kterým se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Předmětem této Smlouvy 
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je realizace mikroprojektu č. CZ.11.     /0.0/0.0/16_008/0000      s názvem „     ” z Fondu mikroprojektů v 
Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko. 

 

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento Dodatek původní Smlouvy o financování 
mikroprojektu. 

 

Žádost o změnu, která je předmětem Dodatku, byla schválena Euroregionálním řídícím formou oběžné 
procedury č. 4 dne 28. 6. 2018. 

 

 

Čl.  1 

Předmětem tohoto Dodatku je: 

1. Čl.      , odst.       Smlouvy, který se mění/doplňuje takto: 

nové znění 

 

2. Příloha č.       Smlouvy s názvem „     ”: 

Nová verze přílohy je připojena k tomuto Dodatku. 

 

 

Čl.  2 

Všechna ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy v platném znění (ve znění Dodatků č.      ) zůstávají nezměněna. 

 

 

Čl.  3 

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1 vyhotovení si 
ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení Konečný uživatel. 

2. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Žádost o změnu 

Příloha č. 2: Podrobný rozpočet mikroprojektu, Identifikace bankovního účtu apod. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud zvláštní právní předpis 
(zejména zákon 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) nestanoví účinnost jinak.  

4. Správce Fondu prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) nemá povinnost 
zajistit zveřejnění uzavřeného Dodatku v registru smluv (viz výjimka uvedená v zákoně o registru smluv - § 3, 
odst. 2, písmeno l). V případě, že se povinnost uveřejnit Dodatek v registru smluv týká druhé smluvní strany 
(Konečného uživatele), je Konečný uživatel povinen zajistit si toto uveřejnění v registru smluv dle výše 
uvedeného zákona. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.  
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 V Rychnově nad Kněžnou dne       V                 dne       

 

 

 

 Miroslav Vlasák, předseda  

 Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska –  
 Euroregion Glacensis  
 (Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis) (Konečný uživatel) 


