Příloha Páteřního manuálu OPPI

17_23_F_Dodatek
k Rozhodnutí a Podmínkám

Číslo
vydání/aktualizace:
9/1

Platnost od:
2. 4. 2014

Č.j.: D2/38-12/5.1PP01-050/12/61200

Dodatek č.: 2
k Rozhodnutí a Podmínkám
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
(dále jen „DODATEK“)
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Příjemce dotace :
IČ:
Rodné číslo (pouze u fyzické
osoby):
Datum narození (pouze u
fyzické osoby):
Místo trvalého bydliště (jen u
fyzické osoby):
Sídlo (místo podnikání):
Částka 48 496 750 Kč
Částka 8 558 250 Kč
Částka 57 055 000 Kč
Částka 239 000 Kč

5.1 PP04/050
Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II
statutární město Plzeň
00075370

Nám. Republiky 1, 30632 Plzeň
tj. 85 %
ze strukturálních fondů
tj. 15 %
ze státního rozpočtu
tj. 100%
celkem
xxx
z toho de minimis maximálně

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále poskytovatel) vystavuje tento DODATEK
k Rozhodnutí a Podmínkám pro poskytnutí dotace.
Tento DODATEK je nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 38-12/5.1PP01050/12/61200 ze dne 26.10.2012.
Tímto DODATKEM se mění článek X. Rozpočet v Obecné části (Hlava I.) Podmínek
poskytnutí dotace.
Tímto DODATKEM se mění článek XI. Harmonogram v Obecné části (Hlava I.) Podmínek
poskytnutí dotace.
Tímto DODATKEM se mění Maximální výše dotace dotace v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Ostatní části Rozhodnutí o poskytnutí dotace a body Podmínek poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu
Podnikání a Inovace zůstávají nezměněny.
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Rozpočet
Způsobilé výdaje
(v Kč)

Název
01 Nákup pozemků

0

02 Úpravy pozemků

1 013 000

03 Sítě a komunikace ke stavbám

4 500 000

04 Nákup staveb

0

05 Projektová dokumentace

1 743 000

06 Technické zhodnocení staveb

0

07 Novostavby

59 500 000

08 Hardware a sítě

2 500 000

09 Odstranění staveb

1 500 000

10 Ostatní stroje a zařízení

3 000 000

11 Inženýrská činnost

2 000 000

12 Architektonická soutěž

0

13 Software a data

0

14 Práva duševního vlastnictví

0

Způsobilé investiční výdaje celkem

75 756 000

15.1 Služby poradců, expertů, studie

0

15.2 Zvýhodněné poradenské služby pro zasídlené MSP

0

16 Cestovné

0

17 Nájem

0

18 Tvorba webových stránek

60 000

19 Povinná publicita

0

20 Marketing a propagace

259 000

21 Účast na veletrzích a výstavách

0

24 Síťové neskladovatelné dodávky

0

25 Školení a rekvalifikace

0

26 Semináře a workshopy

0

27 Organizace výběrového řízení

0

Způsobilé neinvestiční výdaje celkem

319 000

Způsobilé neinvestiční výdaje dle de minimis, bod 4.2 Dočasného
rámce

319 000

Celkem způsobilé výdaje
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Celkem nezpůsobilé výdaje

18 925 000

Křížové financování celkem

0

Harmonogram
Datum zahájení projektu: 06.12.2011
Datum ukončení projektu: 31.12.2014
Číslo
etapy

Způsobilé výdaje
(v tis. Kč)

Stručná charakteristika etapy
1 Etapa 1 - Příprava
2 Etapa 2 - stavba 1.část
3

Etapa 3 - stavba 2.část, pořízení vnitřního
vybavení
Celkem

Požadovaná dotace
(v tis. Kč)

1 812

1 359

43 050

32 287

31 213

23 409

76 075

57 055

Maximální výše dotace
48 496 750 Kč
239 000 Kč

ze strukturálních fondů*
z toho dotace de minimis**

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být pokryty prostředky z rozpočtu
Evropských společenství podle § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších
předpisů.
** Podpora de minimis nesmí u jednoho příjemce přesáhnout dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 částku v CZK, která
odpovídá ekvivalentu 200 000 EUR za současný a dva předcházející fiskální roky ode všech poskytovatelů. Podpora dle
Dočasného rámce nesmí u jednoho příjemce přesáhnout částku v CZK, která odpovídá ekvivalentu 500 000 EUR v období od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2010, přičemž do tohoto limitu se započítává také podpora de minimis poskytnutá v tomto období. V
případě podpor poskytnutých v jiné měně se použije přepočet dle směnného kurzu vyhlášeného Evropskou centrální bankou
na internetových stránkách <http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>, platného ke dni poskytnutí
podpory. Rozhodným okamžikem pro přepočet je datum vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (od tohoto dne se zakládá
vznik právního nároku příjemce na podporu, tj. první možnost příjemce uplatnit svůj nárok prostřednictvím žádosti o platbu).
Poskytovatel si vyhrazuje v případě odchylek způsobených nežádoucím vývojem kurzu právo upravit limity vyjádřené v
CZK prostřednictvím Dodatku k tomuto Rozhodnutí a právo vyplatit příjemci částku nižší než jakou má uvedenu v
Podmínkách poskytnutí dotace vyjádřenou v CZK, avšak pouze z důvodu, aby výše popsaný limit vyjádřený ekvivalentní
hodnotou 200 000 EUR (v případě dočasného rámce 500 000 EUR) nebyl překročen a nedošlo tak k poskytnutí neoprávněné
podpory.
*
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Souhlas s DODATKEM
Podpisem statutárního zástupce/oprávněně osoby příjemce dotace přijímá tento DODATEK
a zavazuje se jej bezvýhradně splnit.

Návod k použití kvalifikovaného certifikátu (elektronického podpisu):
V poli CN musí být vyplněno jméno a příjmení podepisující osoby. Certifikát vydaný fyzické osobě (bez uvedení
organizace (O - organization), nebo vazby na organizaci (OU – organization unit)) může být použit k jednání za tuto
FO, nebo k jednání za PO, pokud lze ověřit, že je FO oprávněna jednat za danou PO (např. dle jednání za společnost
uvedeném v OR, dle naskenované notářsky či úředně doložené plné moci opatřené kvalifikovaným elektronickým
podpisem).
Certifikát, kde je uvedena vazba na organizaci nesmí být použit k jednání za organizaci jinou.
V případě, že je vyplněn pouze název organizace a není uvedeno IČ, je možné certifikát akceptovat, pokud název
společnosti nepřipouští zaměnitelnost s jiným subjektem (např. dle ARES neexistuje společnost ABC s.r.o a Abc s.r.o).

Příjemce dotace potvrzuje, že dokument je elektronicky podepsán osobou
oprávněnou jednat za příjemce dotace.
Název subjektu
IČ
Sídlo

statutární město Plzeň
00075370
Nám. Republiky 1, 30632 Plzeň

Řídící orgán
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

…………………….
Ing. Petr Očko, Ph.D.
ředitel sekce fondů EU
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