TILLÆG 1
til Tilskudsaftalen af 28. juni 2018
mellem:
Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, CVR nr.
64942212

7. oktober 2020
Sagsnummer
2014-0052683
Dokumentnummer
2014-0052683-506

("Kommunen")
og
Dansk Boldspil-Union, CVR nr. 21299014
("DBU")
Sammen benævnt "Parterne".
1. BAGGRUND
1.1 Parterne indgik den 28. juni 2018 Tilskudsaftalen om Kommunens
økonomiske tilskud til DBU i anledning af Københavns værtskab for
UEFA EURO 2020 ("Tilskudsaftalen").
1.2 Efter indgåelsen af Tilskudsaftalen har Parterne arbejdet på forberedelsen og planlægningen af UEFA EURO 2020 i København. Den 18.
marts 2020 meddelte UEFA, at UEFA EURO 2020 flyttes til sommeren
2021 (11. juni til 11. juli 2021) pga. Covid-19 krisen (herefter refereret til
som "Udskydelsen" og "det udskudte UEFA EURO 2020"). Udskydelsen
er formaliseret ved underskrift af et Letter of Undertaking, som fastsætter vilkårene for det udskudte UEFA EURO 2020.
1.3 Formålet med dette Tillæg 1 ("Tillæg 1") er (i) at forlænge Tilskudsaftalen til sommeren 2021, jf. afsnit 2, og (ii) at fastsætte supplerende vilkår for Parternes indbyrdes forhold i anledning af det udskudte UEFA
EURO 2020.
1.4 Medmindre andet konkret er anført i Tillæg 1 eller følger naturligt af
formålet med Tillæg 1, gælder Tilskudsaftalens bestemmelser fortsat.
1.5 Medmindre andet konkret er anført i Tillæg 1, anvendes definitionerne fastsat i Tilskudsaftalen tilsvarende i Tillæg 1.
2. FORLÆNGELSE AF TILSKUDSAFTALEN
2.1 Parterne er enige om at forlænge Tilskudsaftalen, så den omfatter
det udskudte UEFA EURO 2020. Dette indebærer de ændringer, som
fremgår af pkt. 2.2-2.5.
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2.2 Udbetalingsdatoerne for Kommunens tilskud, jf. Tilskudsaftalens
pkt. 3.1, og de øvrige datoer, som fremgår af Tilskudsaftalens afsnit 3,
udskydes med et år, dog således at den allerede forfaldne rate 1, der forfaldt til betaling den 10. februar 2020, betales ved parternes underskrift
af dette Tillæg 1. Rate 2 udbetales 10. maj 2021 osv. Tilsvarende gælder
for de i Tilskudsaftalen pkt. 3.2-3.3 omtalte perioderegnskaber, som
DBU skal indlevere til kommunen et år senere. Tilskudsaftalens forudsætninger og betingelser for udbetalingen af Tilskuddet gælder fortsat.
2.3 I relation til DBU's risikovurderinger og den overordnede projektplan, jf. Tilskudsaftalens afsnit 7, betyder Udskydelsen, at DBU's opdaterede risikovurdering og overordnede projektplan, som er tilsendt Kommunen den 1. april 2020 i overensstemmelse med Tilskudsaftalens pkt.
7.2, skal følges op af opdaterede versioner. DBU skal indlevere en opdateret risikovurdering til Kommunen senest 1. oktober 2020. Endvidere
skal DBU sende opdaterede versioner af risikovurderingen og den overordnede projektplan til Kommunen senest 1. april 2021. Risikovurderingen af 1. april 2021 skal derefter suppleres af en endelig risikovurdering,
som DBU skal sende til Kommunen senest 1. juni 2021.
2.4 I relation til DBU's afrapportering med skriftlige statusrapporter til
Kommunen, jf. Tilskudsaftalens pkt. 8.1, skal DBU sende disse til Kommunen 1. september 2020. I 2021 skal DBU sende statusrapporter den 1.
januar 2021, 1. april 2021 og 1. juni 2021 (sidste statusrapport).
2.5 Indleveringsdatoerne for det afsluttende projektregnskab og den afsluttende evaluering, jf. Tilskudsaftalens pkt. 8.2 og 8.3, udskydes et år,
så DBU skal sende disse dokumenter til Kommunen senest 1. oktober
2021.
2.6 Udskydelsen indebærer ikke, at Tilskuddet øges, eller at Kommunen
yder supplerende tilskud til DBU, ligesom DBU ikke kan rejse krav af nogen art mod Kommunen i anledning af Udskydelsen. Hvis DBU oplever
væsentligt forøgede omkostninger som følge af Udskydelsen, kan Parterne indlede drøftelser om, at Kommunen yder et særligt tilskud til
denne type omkostninger. Kommunen er dog ikke forpligtet til at yde et
sådant særligt tilskud.
3. UNDERSKRIFTER
3.1 Dette Tillæg 1 er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part har
fået et, der hver for sig er at opfatte som det originale Tillæg 1.
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