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DOHODA O ÚČASTI V PROJEKTU ESF  
(dále jen „dohoda“) 

projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008223  

„FAJNE ŘEMESLA“ 
 

uzavřená mezi 

 

příjemcem dotace:   Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

sídlo:     Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava 

zastupující osoba:  Gabriel Duda, předseda předsednictva 

identifikační číslo:  05471052 

 

(dále jen "příjemce") na straně jedné 

 

a 

 

panem/paní 

titul, jméno, příjmení:  ………………………………………………………………………………………………………… 

datum narození:  ………………………………………………………………………………………………………… 

bydliště:   …………………………………………………………………………………………………………

   

(dále jen "účastník projektu") na straně druhé 

 
Článek I 

Účel dohody 

Účelem dohody uzavírané ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, a také na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a podle 
souvisejících předpisů, je úprava vzájemného vztahu mezi účastníkem projektu a příjemcem při 
provádění aktivit projektu pro fyzické osoby účastnící se grantového projektu implementovaném 
v Operačním programu Zaměstnanost s názvem „Fajne řemesla“. 

 

Článek II 
Předmět dohody 

1. Předmětem dohody je zabezpečení níže uvedených klíčových aktivit ze strany příjemce a účast na 
těchto aktivitách ze strany účastníka projektu v souladu s touto dohodou: 
 

 Klíčová aktivita č. 2:  
Poradenské a informační služby za účelem náboru účastníků cílové skupiny,  
jejíž součástí je:  

o prezentace projektu vůči cílové skupině 
o seznámení s harmonogramem aktivit v projektu 
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o podpis dohody o účasti v projektu 
o registrace a záznam do databáze účastníků projektu  
o individuální pohovory s účastníky projektu 
o příprava individuálních rozvojových plánů 

 

 Klíčová aktivita č. 3:  
Identifikace předpokladu pro podnikání cílové skupiny a motivace k podnikání – modul 
"POTENCIÁL a MOTIVACE", 
jejíž součástí je:  

o „Assessment centre“ – skupinový diagnostický program v rozsahu 8 hodin 
o individuální interpretace výsledků diagnostiky psychologem v rozsahu 2 hodin 
o individuální podnikatelské poradenství a koučování formou 2 až 4 osobních schůzek 

s kariérovým poradcem 
 

 Klíčová aktivita č. 4:  
Rozvoj základních kompetencí pro snazší zahájení podnikání – modul "PŘÍPRAVA NA 
PODNIKÁNÍ", 
jejíž součástí je:  

o vzdělávací kurz k získání základních znalostí pro zahájení podnikání, rozvoji 
kompetencí k podnikání a rozvoji odborných řemeslných dovedností ve vazbě na 
konkrétní předmět podnikatelského záměru účastníka v celkovém rozsahu 120 
hodin. 
 

 Klíčová aktivita č. 5:  
Podpora cílové skupiny před zahájením SVČ – modul "PODNIKÁNÍ" 
jejíž součástí je:  

o odborné podnikatelské poradenství, příprava a ověření podnikatelského plánu, 
poradenství pro usnadnění zahájení podnikání formou individuálních konzultací vč. 
využití infrastuktury řemeslného inkubátoru Fajna dilna v předpokládaném rozsahu 
144 hodin (čerpání dle skutečných potřeb účastníka projektu). 

 
2.  Účastník projektu není povinen účastnit se všech aktivit projektu. Jeho účast na jednotlivých 

aktivitách projektu závisí na jeho individuálních předpokladech a potřebách, na odborných 
doporučeních lektorů a poradců v pokračování v návazných klíčových aktivitách a na vzájemné 
domluvě účastníka projektu s příjemcem. 

3. Obsah jednotlivých aktivit projektu je stanoven příjemcem dotace v souladu se schváleným 
projektem. Účastník projektu prohlašuje, že byl seznámen s obsahem jednotlivých aktivit 
projektu, a to v rozsahu, který požadoval, a který je nezbytný pro plnění aktivit dle této smlouvy. 
 

4. Místem konání jednotlivých aktivit je:  

a) adresa pro registraci účastníků projektu je sídlo příjemce nebo partnera RPIC-ViP s.r.o., 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pokud nebude stanoveno příjemcem 
jinak. 

b) adresa pro konání aktivit: místo konání jednotlivých aktivit bude účastníkům projektu vždy 
příjemcem sděleno v dostatečném časovém předstihu, a to alespoň tři dny před jejich 
zahájením.  
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5. Způsob provedení jednotlivých aktivit projektu proběhne buď formou individuálních schůzek či 
konzultací, nebo skupinové práce. Aktivity budou probíhat v předem určený čas, v pracovní dny, 
pokud nebude stanoveno příjemcem jinak, v příslušných týdnech, v souladu s harmonogramem 
projektu. O případné změně termínu konání aktivit bude příjemce účastníka projektu informovat 
v dostatečném časovém předstihu. 

 
Článek III 

Příjemce se zavazuje 

1.  Provést klíčové aktivity projektu uvedené v článku II, v rozsahu stanoveném příjemcem dotace 
v projektové žádosti. Tyto aktivity jsou účastníkům poskytovány bezúplatně.                                                                                                                                                                                           

Článek IV 
Účastník projektu se zavazuje 

1. Nastoupit do projektu dne ............................... a dále se účastnit jednotlivých aktivit podle 
harmonogramu určeného projektem.  

2. Plnit studijní a výcvikové povinnosti stanovené příjemcem. Dodržovat předpisy, řády a pokyny 
příjemce (případně dalšího zařízení, kde se konají aktivity projektu) ve všech aktivitách 
prováděných v rámci projektu. 

3. Oznámit neprodleně příjemci, a nejpozději do tří pracovních dnů doložit písemně, důvody, které 
mu brání v účasti na aktivitách projektu. 

4. Spolupracovat při hodnocení plnění svého individuálního rozvojového plánu a respektovat 
pokyny a doporučení odborných lektorů a poradců. 

5. Účastník souhlasí se zveřejňováním své fotografie pro potřeby publicity projektu. 

6. Účastník čestně prohlašuje, že spadá do cílové skupiny projektu a splňuje její konkrétní 
charakteristiky, kdy tento účastník spadá do kategorie (vyberte):  

 uchazeč nebo zájemce o zaměstnání evidovaný na ÚP ČR nebo neaktivní osoba mladší 25 
let, 

 uchazeč nebo zájemce o zaměstnání evidovaný na ÚP ČR nebo neaktivní osoba ve věku 50 – 
64 let, 

 osoba nezaměstnaná déle než 5 měsíců vedená v evidenci uchazečů na ÚP ČR, 

 osoba s nízkou úrovní kvalifikace (pozn.: nejvýše základní vzdělání),   

 osoba pečující o malé děti (mladší 15 let),  

 osoba vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené,  

 národnostní menšiny. 

Na základě výzvy Příjemce je Účastník povinen výše uvedenou skutečnost odpovídajícím 
způsobem doložit.  

 
Článek V 

Další ustanovení 

1. Zpracování osobních údajů dle této dohody je prováděno v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
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fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

2. Smluvní strany si vyhrazují právo vypovědět dohodu v případě, že u účastníka projektu nastanou 
vážné důvody podle § 5 písm. c) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a účastník projektu:  

a) nenastoupí do sjednaných projektových aktivit,  

b) neúčastní se uvedených aktivit projektu ve stanoveném rozsahu, 

c) neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené příjemcem. 

3. Smluvní strany si dále vyhrazují právo vypovědět tuto dohodu v případě, že u účastníka projektu 
nastanou tyto vážné důvody: 

a) nástup do zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti, 

b) pracovní neschopnost nebo ošetřování člena rodiny delší než 14 dní, 

c) vážné rodinné důvody, které jsou doloženy, 

d) nástup k výkonu trestu odnětí svobody nebo do vazby. 

4. Příjemce může vypovědět tuto dohodu v případě, že účastník projektu bez vážných důvodů 
stanovených v § 5 písm. c) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: 

a) nenastoupí do sjednaných aktivit uvedených v článku II této dohody nebo bude porušovat 
předpisy a řády příjemce,  

b) neúčastní se uvedených aktivit projektu ve stanoveném rozsahu, 

c) neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené příjemcem,  

d) nesplní povinnost podle článku IV, bod 3 této smlouvy. 

5. Tato dohoda pozbývá účinnosti: 

a) dnem doručení výpovědi některé ze smluvních stran, 

b) splněním svého účelu, tj. jednak naplněním všech aktivit, do kterých byl účastník projektu 
zařazen příjemcem, a jednak zahájením samostatné výdělečné činnosti, popř. nástupem do 
zaměstnání. 

6. Doručení výpovědi musí být realizováno písemně oproti podpisu o převzetí, či doporučeně 
poštou. Za doručenou výpověď se považuje i výpověď vrácená odesílateli držitelem poštovní 
licence jako nedoručitelná přesto, že byla řádně odeslána na poslední známou adresu. 

7. Dohoda nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. Je sepsána ve 2 originálech - jeden 
originál si ponechá příjemce a druhý obdrží účastník projektu. V případě účastníka projektu 
registrovaného na ÚP, obdrží kopii také příslušný ÚP. 

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání, je srozumitelná a není uzavřena v tísni. 

 

V Ostravě dne …………………………………. 

 

      ……………………………………………                                        …………………………………………… 

  účastník projektu                                   Gabriel Duda, předseda předsednictva 


