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1. ZMLUV É SliRANY

Trenčiansky samosprávny kraj
sídl : K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika
kon júci: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
IČO 36126624
DIČ 2021613275
ban a: Štátna pokladnica
čísl účtu a kód banky
refu dácie: 7000208989/8180
IBA : SK10 8180 0000 0070 0020 8989

(ďal j len ,Správca ")

1.2. Prijomc (Žialatol)
náz v: Krajská hvezdáreň v Žiline
sídl: Horný val 20, 01242 Žilina, Slovenská republika
kon júci: RNDr. Ján Mäsiar, riaditel'
IČO 36145084
DIČ: 2021445184
ban a: Štátna pokladnica
čísl účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refu dáci : 7000481782/8180
IBA : SK03 8180 0000 0070 00481782

(ďa j len "Príjemca ").

1.3.Správca a Príjemca uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení eskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zákona Č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskyto anej ~ fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona Č. 523/2004 Z.z.
o rozpo tovýc~ pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorši h prľdpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho
fondu re ionál1nehorozvoja (ďalej len ERDF) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len
štátny r zpočet SR).



2.2. Účelo tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného mikroprojektu Príjemcu, a to poskytnutím
FP z rostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu SR pre:

Oper vný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká

republika 2007 - 2013

Spolu mancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorit á os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblas podpory: 1.6 Fond mikroprojektov

2.3. Správ a sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne FP Príjemcovi, a to v súlade
s usta oveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje najmä so
Všeo ecnými zmluvnými podmienkami, žiadosťou o finančný príspevok, rozpočtom
a har on09ramom mikroprojektu a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi
predp smi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj "právne
predp sy SR a ES").

2.4. Príjem a salzaväzuje mikroprojekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne fyzického
ukonč nia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do 31.10.2014.

2.5. FP P skytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami ERDF a prostriedkami štátneho
rozpo tu SR.

1.4. Poskyt utie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Sloven kej republiky je realizované na základe strešného projektu "Fond mikroprojektov".
Podmie kyaúlohy Správcu vyplývajúce zo strešného projektu "Fond mikroprojektov" upravuje
"Zmluv o poskytnutí finančného príspevku č. Z2241 0620001 01", "Zmluva o poskytnutí finančného'
príspev u zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Č. Z2241 0620001 01/ŠR" a "Dohod
o spolu ráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká
republik 2007-2013 Č. 2009/0178".

1.5. Táto z luva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako "Zmluva". Správca a Príjemca sa
pre úče tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako "Zmluvné strany."

2. PRED ET A ÚČEL ZMLUVY

2.1. Predme om tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom
a Príje com pri poskytnutí finančného príspevku (ďalej aj "FP") zo strany Správcu Príjemcovi na
realizác u aktivít mikroprojektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o FP (Príloha Č. 2
k Zmluv):

Názo mikroprojektu: Spoločná cesta ku hviezdam

Regis račné číslo (Kód mikroprojektu) : SKlFMP/15/015
I

(ďalej aj .rnikroprojekt').

Cezh ničný partner:
názov
sídlo:
konaj ci:
IČO:
DIČ:

Hvézdárna Valašské Mezifíčí, p. o.
Vsetínská 78, 75701 Valašské Mezifíčí, Česká republika
Ing. Libor Lenža, riaditel'
00098639
CZ00098639
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3. VÝDA\JK Y MIKROPROJEKTU, FINANČNÝ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíN'
AINDU ~TORY

3.1. Výda'vr..ymikroprojektu sú rozdelené nasledovne:

Výdavo % EUR

Celkové oprávnené výdavky 100 7558,25

Finanční príspevok z ERDF 85 6424,51

Finančn Ý príspevok zo štátneho rozpočtu SR 10 755,82

Vlastné 17droje 5 377,92

3.2. Príjemc sa zaväzuje, že zaistí vlastné zdroje na predfinancovanie realizácie aktivít mikroprojektu
a zaistí ďalšie vlastné zdroje financovania mikroprojektu na úhradu všetkých neoprávnených
výdavkarv mikroprojektu.

3.3. Príjemc sa zaväzuje požiadať o FP výlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkov na
realizáciu aktivít mikroprojektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovi konečnú sumu finančného príspevku z ERDF a štátneho rozpočtu SR
v prislušnorn pomere zo schválených deklarovaných oprávnených výdavkov, pričom celková výška
finančné ho príspevku z ERDF a štátneho rozpočtu SR uvedená v bode 3.1. tohto článku Zmluvy
môže b~ , prekročená najviac o 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Správcu.

3.5. Vecné ~časové vymedzenie oprávnených výdavkov vychádza z Nariadenia Rady (ES) č.
1083/20 D6a na jeho základe spracovanej Príručky pre žiadateľa.

3.6. Rozhodr ým obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti
mikropre iektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
v harmo ograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov 04.03.2014

Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu 31.10.2014

Posledný možný termín úhrady oprávnených výdavkov 30.11.2014

Konečný možný termín v prípade nutnosti predlženie 31.10.2014
realizácie aktivít mikroprojektu

3.7. Príjemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní od
Fyzickéhp ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do
termínu:

Popisované obdobie Posledný termín predloženia Záverečnej správy
-j

01.07.2014 - 31.10.2014 30.11.2014
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3.8. Príjemc vyhlasuje, že Príjemcovi nebola priznaná a ani nebude požadovať na realizáciul
oprávnených aktivít mikroprojektu financovaných na základe tejto Zmluvy dotáciu alebo príspevok

I

ani inú ormu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol
štátneh rozpočtu SR alebo ČR, štátnych fondov SR alebo ČR, z iných verejných zdrojov, zdrojov
ES, Recyklačného fondu alebo iných zdrojov poskytnutých zo zahraničia na základe medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kon rolu a vládny audit použitia FP, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej
disciplín~ sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch SR a ES (najmä zákon č.523/2004
Z.z. o rczpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č.440/2000
Z.z. o s rávach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon Č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Príjemca súčasne berie na vedomie, že
podpiso n tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

3.10. Príjerrca berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1. tohto článku nie je dotknuté právo Správcu
vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde
a Kohézncm fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) Č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona Č.
528/200 p Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

3.11. Príjemca sa zaväzuje pri realizácii mikroprojektu dosiahnuť stanovené indikátory výstupu
a výsled u a ich dosiahnutie preukázatel'ne doložiť spolu so Záverečnou správou a pri všetkých
pripadnj ch kontrolách. Predmetom záväzku sú nasledovné indikátory:

Indik tor výstupu Jednotka Vstupná hodnota Výstupná hodnota

Poče druhov zrealizovaných
produktov na podporu cestovného počet O 4
ruchu

Počet kusov zrealizovaných produktov počet O 2600na po íporu cestovného ruchu

Webová prezentácia počet O 1

Indiki tor výsledku Jednotka Vstupná hodnota Výstupná hodnota

Počet upevnených partnerstiev počet O 1

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju
záväzno ť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať registračné
číslo mik oprojektu (kód mikroprojektu) a názov mikroprojektu podl'a článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy
uvedené v článku 1 tejto Zmluvy.
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5. ZÁVER ČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmlu a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinn sť v nasledujúci deň po jej zverejneni podla platnej právnej úpravy od 1.1.2011 ~
Slove skej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejtol
zmlu v lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zol
zákon.

Zmlu sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím piatich rokov odo dňal
Finan ného ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu s výnimkou článku 10 odsek 8. VZP, článku
12 a lánku 16 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.12.2021. Uvedená doba sa predlži
v príp de ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas
trvani týchto skutočností.

Príje ca súhlasí so zverejňovaním údajov uvedených v zmluve, a to najmä v rozsahu:
názov sídlo/lČO, údaje o mikroprojekte, predmete a výške finančného príspevku, a to podľa
Zákon č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
a Zák na Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákon v.

5.2.

5.3.

5.4 Neod elitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky
k Zml ve o poskytnutí finančného príspevku, 2. Predmet podpory FP 3. Rozpočet mikroprojektu,
4. Ha monogram realizácie aktivít mikroprojektu. Príjemca týmto vyhlasuje, že sa s obsahom
príloh mluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

5.5. Príjem a vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť,
opráv enosť Partnerov alebo oprávnenosť mikroprojektu na poskytnutie FP v zmysle podmienok,
ktoré edli k schváleniu žiadosti o FP pre mikroprojekt uvedený v článku 2 Zmluvy.

5.6. Príjem a vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o FP ako aj zaslané Správcovi pred
podpis m Zmluvy o poskytnutí FP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy
v nez enenej forme.

5.7. Ak sa kékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpi mi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom
prípad zaväzujú, ak je to nutné, bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné
ustano enie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah
jednotl ých ustanovení tejto Zmluvy.

5.8. Všetk spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie
sú Zml vné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V príp e, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov
podľa mluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky
spory zniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené
na mie tne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podla právneho poriadku Slovenskej
republi y.

5.9. Táto mluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Príjemca
1 rovn pis a 3 rovnopisy dostane Správca.

5.10. Zmluvn strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinko z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a
zrozum telné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju
podpís li.
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Prílohy:

Príloha Č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
Príloha Č. 2 Predmet podpory FP

Príloha Č. 3 Rozpočet mikroprojektu

Príloha Č. 4 Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

1. ft .. I f/t- v 1..t.;If. 1.~/1..t
Za Príjemcu , dna .

. ~.~
Podpis: .

KRAJSKA t'iVEZD/.\REN
V ŽiLINERNDr. Ján M' siar

riaditeľ

6



PrílohaČ. 1Zmluvyo posky1nutífinančnéhopríspevku

VŠEOBECNÉ MLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU

Tieto všeobec é zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej
Správca FMP na strane druhej Príjemca tohto FP.

Pre účely tých všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako "VZP", zmluva
o poskytnutí F bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako "zmluva o poskytnutí FP" a zmluva o poskytnutí FP, VZP
a ostatné prílo y sa ďalej označuje ako "Zmluva". VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí FP.

Ak by niektor ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí FP, platia ustanovenia zmluvy
o poskytnutí F .

Vzájomné prá a povinnosti medzi Správcom a Príjemcom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva
odkazuje a prá nymi predpismi SR a ES. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej
riadiť Program m cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Programovým manuálom
pre program c zhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Príručkou pre žiadateľa,
Príručkou pre ríjemcu, Pravidlami oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov (ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), prí lušnou výzvou na predkladanie žiadostí o FP a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov
a Kohézneho f ndu na programové obdobie 2007 - 2013. Príjemca vyhlasuje, že sa s obsahom uvedených dokumentov
oboznámil a z äzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniami tejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú uverejnené na
internetovej str' nke www.sk-cz.eu a www.tsk.sk.

Splnenie všet .ch povinností Správcu je Správca povinný zabezpečiť na základe Zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku č. 2241062000101, Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky Č. 241062000101/ŠR a na základe Dohody o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce SI enská republika - Česká republika 2007-2013 Č. 2009/0178.

Splnenie všetk ch povinností Príjemcu uvedených v Zmluve je Príjemca povinný zabezpečiť aj voči Partnerom, a to
vzhl'adom na úč l, ktorý sa má touto Zmluvou dosiahnuť.

LEGISLATíVA VÝKLAD POJMOV
Základný právn rámec upravujúci vzťahy medzi Správcom a Príjemcom tvoria najmä:

Zák n Č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Zák n Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zn ní neskorších predpisov;

Zák n Č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Nari denie Rady (ES) Č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom
fond regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie
(ES) Č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) Č. 1341/2008;

Nari denie Európskeho parlamentu a Rady (ES) Č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho
rozv ja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) Č. 1783/1999;

Nari denie Komisie (ES) Č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá
nari denia Rady (ES) Č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regi nálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu
a R dy (ES) Č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

Pojmy a skratky

Pojmy a s ratky používané vo vzťahu medzi Správcom a Príjemcom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne
dohodnut' inak, sú najmä:

Aktiv ta - súhrn činností realizovaných Príjemcom a/alebo Partnerom v rámci Mikroprojektu na to vyčlenenými
finan nými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý
preds avuje pridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo Partnerov a/alebo cieľovú skupinu/užívatel'ov výsledkov
Mikro rojektu nezávisle na realizácíí ostatných aktivít. Aktivita je vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami.



Bezodkladne - najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;

Celkové oprávnené výdavky - oprávnené výdavky Príjemcu, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít
mikroprojektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného v Zmluve o poskytnutí FP vo forme nákladov a
výdavkov Príjemcu, schválené Regionálnym výborom FMP pred podpisom tejto Zml vy a sú v súlade
s Príručkou pre žiadatel'a, Príručkou pre príjemcu, Pravidlami oprávnenosti výdavk v, a metodickými
usmerneniami;

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o plat u predtým, ako sa
zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku ko isiu, príjem platieb
z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb ERDF Príjemcom. Úlohy certifikačného orgá u plní Ministerstvo
financií SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené, že ide o p acovný deň;

Dokumentácía - akákoľvek informácia alebo súbor informácií, v tlačenej alebo elektronick j podobe, týkajúce
sa alalebo súvisiace s mikroprojektom;

Dodávatel' mikroprojektu - subjekt, s ktorým Príjemca uzatvoril zmluvu na dodanie to rov, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb na základe výsledku verejného obstarávania;

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavných ná trojov štrukturálnej
a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých región v Európskej únie a
územnej spolupráce;

Finančné ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu - realizácia aktivít Mikropr ektu sa považuje
za finančne ukončenú dňom odoslania platby z ERDF a ŠR Správcom na účet Pn emcu na základe
schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov a Žiadosti o platbu

Finančný príspevok (alebo aj "FP") - prostriedky EÚ, finančný príspevok je poskytovan Príjemcovi a to pri
splnení podmienok uvedených v Zmluve;

Fond mikroprojektov - nástroj pre podporu aktivít menšieho rozsahu (mikroprojektov) na r gionálnej úrovni na
základe dvoch strešných projektov schválených v oblasti podpory 1.6 počas celého program vého obdobia;

Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu - je ukončenie realizácie aktivít mikr projektu viazané na
dátum uskutočnenia poslednej aktivity mikroprojektu zo strany Príjemcu a/alebo Partnera;

Miesto realizácie mikroprojektu - oblasť, budova, resp. iné miesto, na ktorom/v ktorom sa fyzicky realizujú
aktivity mikroprojektu;

Mikroprojekt - na úrovni strešného projektu je považovaný za aktivitu strešného p ojektu. Špecifikáciu
mikroprojektu a jeho projektový cyklus podrobne popisuje Regionálna dokumentácia;

Národný kontrolór - subjekt vykonávajúci kontrolu realizácie aktivít Projektu/Mikro rojektu u Príjemcu
a Partnerov;

Oblasť podpory - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná pri ritná os Programu,
tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov/mi roprojektov;

Orgán auditu - orgán funkčne nezávislý od Správcu a Certifikačného orgánu, určený lenským štátom pre
každý operačný program, ktorý je zodpovedný za vykonávanie činností podľa článku 62 Na iadenia Rady (ES) č.
1083/2006, najmä vykonáva overovanie účinnosti fungovania systému riadenia, kontrolyauditu vzorky operácií
podľa medzinárodne uznávaných audítorských štandardov, príslušnej legislatívy ES a národnej legislatívy.
Orgán Auditu sa nachádza v členskom štáte Správcu, a je ním Ministerstvo financií SR.

Prehlásenie o oprávnenosti výdavkov - prehlásenie, ktoré vystaví príslušný Správca a základe Zoznamu
deklarovaných výdavkov (vrátane predložených účtovných dokladov a podpornej dokum ntácie) a Záverečnej
správy, v ktorom potvrdí oprávnenosť predložených výdavkov. Slúži Správcovi - Vedú emu partnerovi ako
podklad na vypracovanie Ziadosti o platbu za strešný projekt Fond mikroprojektov.

Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov - doklad, ktorý pozostáva z formulár a príloh, na ktorého
základe príjemca potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov v príslušnom pomere na stan vené účty;

Partner - subjekt, ktorý sa podieľa na realizácii mikroprojektu v rámci Fondu mikroprojekto ;

Pravídlá oprávnenosti výdavkov - dokument, ktorý stanovuje podmienky oprávn nosti výdavkov pre
Príjemcov so sídlom v SR pre Program a v súlade s právnymi predpismi Európskeho spol čenstva a Slovenskej
republiky;
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P íjemca - orgán, organizácia alebo právnická osoba vystupujúca v mene projektového partnerstva (Žiadatel),
kt rej sú za účelom realizácie aktivít mikroprojektu poskytované prostriedky ERDF a prostriedky ŠR Slovenskej
re ubliky;

P oritná os - jeden z hlavných zámerov stratégie v Programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich
o rácií s konkrétnymi, meratel'nými ciel'mi;

Pr ručka pre príjemcu - dokument, ktorý poskytuje úspešným žiadateľom o finančný príspevok (Príjemcom)
a i h Partnerom nevyhnutné informácie a pokyny na to, aby mohli správne implementovať schválený
mi roprojekt. Ide najmä o inštrukcie pre realizáciu mikroprojektu, postupy deklarovania výdavkov
a onitorovania mikroprojektu.

Pr učka pre žiadatel'a - dokument, ktorý poskytuje žiadateľom o finančný príspevok nevyhnutné informácie
a kyny na to, aby mohli správne pripraviť žiadosť o finančný príspevok a svoj projekt správne vypracovať
a oriť predpoklady pre jeho úspešnú realizáciu.

Pr gram cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 (alebo aj
"P ogram") - je operačný program, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskej komisie Č. K (2007) 6604 zo
dň 21.12.2007;

Re lizácia aktivít mikroprojektu - zahŕňa obdobie, v rámci ktorého Príjemca a/alebo Partneri realizujú
jed otlivé aktivity mikroprojektu a ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít mikroprojektu uvedenom v
Zm ve až do ukončenia všetkých aktivít mikroprojektu uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 3 bod 3.7.
zml vy o poskytnutí FP;

Re ionálna dokumentácia - programová dokumentácia, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť strešného projektu
pre ond mikroprojektov. Tvoria ju nasledovné dokumenty: Žiadosť o FP, Priručka pre správcu, štatút a rokovací
pori dok Regionálneho výboru, Príručka pre žiadateľa;

Re ionálny výbor - orgán, ktorý je zriadený spoločne českým a slovenským Správcom a má rozhodujúce
slov pri schvaľovaní žiadostí o finančný príspevok z Fondu mikroprojektov;

Ria ne - konaníe, resp. nekonaníe v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES, Programom, Príručkou
pre iadateľa, Príručkou pre príjemcu, výzvou na predkladanie žiadostí o FP, Pravidlami oprávnenosti výdavkov
a S stémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 -
201 ;

Sch álená žíadosť o FP - žiadosť o FP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Regionálnym výborom,
a kt rá je uložená u Správcu;

Sch álené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Príjemcu
schv 'Iené Správcom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít mikroprojektu v rámci oprávneného obdobia
stan veného v zmluve o poskytnutí FP vo forme nákladov a výdavkov Príjemcu;

Sch álený zoznam výdavkov - formulár, ktorý zasiela Správca Príjemcovi. Obsahuje údaje zo Zoznamu
dekl rovaných výdavkov doplnené o stanovisko Správcu (vyčíslenie oprávnených výdavkov) následne slúži
Príje covi ako podklad na vypracovanie Žiadosti o platbu za mikroprojekt;.

Spln níe kritéria oprávnenosti - Príjemca splni kritérium oprávnenosti dňom ukončenia kontroly Žiadosti o FP
z hľa iska oprávnenosti Správcom za predpokladu, že Žiadosť o FP splnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

Sprá ca - subjekt, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí FP zabezpečuje výkon správy Fondu mikroprojektov,
výko kontroly mikroprojektov a preplácanie finančných prostriedkov na účet príjemcu

Syst m finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 •
2013 dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR,
je uv rejnený na www.sk-cz.eu;

Štruk urálne fondy (alebo aj "ŠF") - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie cieľov politiky
ES. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Účto ný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predp sov;

Včas konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a ES, v Programe,
v Prí čke pre žiadatel'a, v Príručke pre príjemcu, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o FP a v Systéme
finanč ého riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013;
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Vlastné zdroje - finančné prostriedky, ktorými sa Príjemca podiel'a na financovaní mikropr jektu v stanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré Príjemca získal z iného zdr 'a (okrem zdrojov
uvedených v článku 3 bod 3.1. zmluvy o poskytnutí FP), ako napr. úver z banky alebo príspev k tretej osoby.

Verejné obstarávaníe - postupy obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie tavebných prác a
poskytnutie služieb tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona Č. 25/2006 Z.z. o ve ejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a vo vzťahu k Príjemcovi v súvislosti s výberom dodávate a mikroprojektu a
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť postupovať v súlade s uvedenými p ávnymi predpismi,
postupmi uvedenými v Príručke pre príjemcu;

Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj "Výzva") - východiskový metodický a odborn' podklad zo strany
Správcu, na základe ktorého Žiadatel' vypracováva a predkladá žiadosť o FP Správcovi;

Záverečná správa - komplexná správa o pokroku v realizácii celého mikroprojektu a o jeho držaní spracovaná
Príjemcom, predložená Správcovi;

Zoznam deklarovaných výdavkov - formulár, ktorý zasiela Príjemca príslušnému Správco i spolu s povinnými
prílohami, na základe ktorého je vystavené Prehlásenie o oprávnenosti výdavkov;

Žiadosť o finančný príspevok - dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti apovin ých príloh, ktorým
žiadatel' o finančný príspevok žiada o poskytnutie finančného príspevku;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov - doklad, ktorý pozostáva z formulára • adosti a povinných
príloh, na základe ktorého má Príjemca povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom p mere na stanovené
účty.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Príjemca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol mikroprojekt realizovaný ria ne, včas a v súlade
s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít mikroprojektu s odbornou starostlivosťou.

2. Príjemca zodpovedá Správcovi za realizáciu aktivít mikroprojektu v celom rozsahu, bez ohľ u na osobu, ktorá
mikroprojekt skutočne realizuje a je povinný zabezpečiť plnenie záväzkov z tejto Zmluvy všetkým Partnermi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena týkajúca sa Príjemcu a/alebo Partnera najm' splynutie, zlúčenie,
rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva,
ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Príjemcu a/alebo Partnera počas platnosti a .činnosti Zmluvy sa
považuje za podstatnú zmenu mikroprojektu, ktorá oprávňuje Správcu od tejto Zmluvy odstúpiť.

4. Príjemca sa zaväzuje, že vobdobí piatich rokov odo dňa finančného ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu
nedôjde k podstatnej zmene mikroprojektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006, pokiaľ
Správca neurčí inak.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení záväz ov z tejto Zmluvy.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁc PRíJEMCOM

1. Príjemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb
potrebných pre realizáciu aktivít mikroprojektu.

2. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť postup pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočn nie stavebných prác
a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít mikroprojektu v súlade so zákonom Č. 25 2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Prír čkou pre žiadatel'a,
Príručkou pre príjemcu.

3. Príjemca je povinný poskytnúť Správcovi dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním rozsahu a lehotách
stanovených v Príručke pre príjemcu, ak Správca neurčí inak.

4. V prípade, ak Príjemca neodstráni alebo nezdôvodní nesúlad v procese verejného obstaráv ia, Správca výdavky
mikroprojektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania, vcelku alebo z časti uz á za neoprávnené.

5. V prípade, že Príjemca zadáva zákazku s nízkou hodnotou, podľa zákona Č. 25/2006 Z.z. o ve ejnom obstarávaní, je
povinný postupovať podl'a ustanovení Príručky pre žiadateľa a Príručky pre príjemcu.

6. Správca overuje dodržiavanie pravidiel a princípov verejného obstarávania vyplývajúcich zo Zmluvy o Európskom
spoločenstve definovaných príslušnými právnymi aktmi ES a zákonom o verejnom obst ávaní Príjemcom pri
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realizá ii mikroprojektu. Činnosťou Správcu nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu za vykonanie
verejné o obstarávania pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES, základných princípov
verejné o obstarávania a Zmluvy.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDLOŽIŤ ZÁVEREČNÚ sPRÁvu

1. Príjemc je povinný po fyzickom ukončení realizácie aktivít mikroprojektu predložiť Správcovi Záverečnú správu,
Zozna deklarovaných výdavkov v súlade so Zmluvou. Prílohou Zoznamu deklarovaných výdavkov sú príslušné
účtovné doklady a ďalšia podporná dokumentácia Príjemcu, ktorý Zoznam deklarovaných výdavkov predkladá.

2. Príjemc je povinný informovať Správcu o konkrétnych termínoch konania nosných aktivít mikroprojektu minimálne 7 1\

dní pred konaním akcie pre účel možnej kontroly na mieste. Tieto termíny sú poskytované Správcovi e-mailom. l

3. Príjemc je povinný na žiadosť Správcu bezodkladne predložiť informácie a dokumentáciu súvisiacu s charakterom
a posta ním Príjemcu, s realizáciou aktivít mikroprojektu, účelom mikroprojektu, s aktivitami Príjemcu a Partnerov
súvisiaci i s účelom mikroprojektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo vyššie uvedenej Záverečnej správy a
termíno uvedených v tomto článku VZP po celú dobu udržatel'nosti mikroprojektu.

4. Príjemc je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho,
exekučn ho, konkurzného alebo správneho konania voči Príjemcovi a/alebo Partnerovi, o vstupe Príjemcu a/alebo
Partnera do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach
oprávne ých osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach,
ktoré m ~ú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektu a/alebo na povahu a účel mikroprojektu
a zaväzu e sa zaslať Správcovi fotokópiu dokumentu týkajúceho sa takejto zmeny.

5. Príjemca ie zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Správcovi.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Príjem a je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy
získa, sp. získal formou FP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku
VZP. ríjemca je povinný túto povinnosť zabezpečiť u svojich partnerov, pokiaľ sú na jeho aktivity uplatňované
výdavk mikroprojektu.

2. Príjem a sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú
obsah ať informácie uvedené v prílohe č. 12 Príručky pre príjemcu.

3. Príjem je povinný používať grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity, ktorý je uverejnený
na inte netovej stránke www.sk-cz.eu a www.tsk.sk.

4. Príjem súhlasí, aby ho Správca zaradil do zoznamu Príjemcov pre účely publicity a informovanosti. Príjemca
zárove súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Príjemcov: názov a sídlo Príjemcu a
Partner v; názov, ciele a stručný opis mikroprojektu; miesto realizácie aktivít mikroprojektu; čas realizácie aktivít
mikropr jektu; celkové náklady na mikroprojekt; výška poskytnutého finančného príspevku; indikátory
mikropr jektu; fotografie a videozáznamy z miesta realizácie aktivít mikroprojektu; predpokladaný koniec realizácie
aktivít ikroprojektu. Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodn tia Správcu. Príjemca je povinný zabezpečiť súhlas so zverejnením údajov podľa tohto odseku tohto
článku ZP aj zo strany Partnerov.

Článok 5 VLASTNíCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Príjemca s zaväzuje, že bude mať/zabezpečí počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného
vo Výzve n predkladanie žiadostí o FP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:

a) vla tnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb.
o ú emnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít mikroprojektu
ag rantujúce jeho udržatel'nosť k majetku, ktorý zhodnotí alalebo nadobudne z prostriedkov FP alebo jeho
čas i, ak má Príjemca sídlo v Slovenskej republike

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnotenému alalebo nadobudnutému z FP alebo jeho časti určí Výzva na
predkladanie žiad tí o FP, alebo ak Správca neurčí inak.
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2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z FP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti účinnosti Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len
s predchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

3. Príjemca sa zaväzuje poskytnúť Správcovi, príslušnému Národnému kontrolórovi, a príslušným rgánom SR, ČR a
ES všetku dokumentáciu, vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít mikroproje u, a týmto zároveň
udeľuje Správcovi , príslušnému Národnému kontrolórovi a príslušným orgánom SR, ČR a E právo na použitie
údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a riemyselných práv
Príjemcu a/alebo Partnerov.

4. V prípade požiadavky Správcu je Príjemca povinný poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zho notený z FP alebo
z jeho časti. Správca súčasne určí podmienky takéhoto poistenia. Nedodržanie uvedenej povinn sti sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy.

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁv A POVINNOSTí

1. Príjemca je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchá zajúcim písomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemca je povinný písomne informovať Správcu o skutočnosti, že dôjde k prechodu práva povi ností z tejto Zmluvy
a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti

3. Postúpenie pohľadávky Príjemcu na vyplatenie FP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmlu ných strán možné.

Článok 7 REALIZÁCIA MIKROPROJEKTU

1. Príjemca je povinný zrealizovať schválený mikroprojekt v súlade so Zmluvou, schválenou adosťou o finančný
príspevok a Regionálnou dokumentáciou a dodržať termín fyzického ukončenia realizácie ktivít mikroprojektu
uvedený v článku 3 bod 3.6. zmluvy o poskytnutí FP.

2. Správca je oprávnený pozastaviť poskytnutie FP v prípade:

a) nepodstatného porušenia Zmluvy Príjemcom , a to až do doby odstránenia tohto orušenia zo strany
Príjemcu;

b) podstatného porušenia Zmluvy Príjemcom, pokiaľ Správca neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia
tohto porušenia zo strany Príjemcu;

c) začatia trestného stíhania osôb konajúcich v mene Príjemcu a/alebo Partnerov za restný čin súvisiaci
s realizáciou aktivít mikroprojektu.

3. Správca oznámi Príjemcovi pozastavenie poskytnutia FP, pokiaľ budú splnené podmienky p dľa odseku 2. tohto
článku VZP. Doručením tohto oznámenia Príjemcovi nastávajú účinky pozastavenia poskytnutia P.

4. Ak Príjemca odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle odseku 2. tohto článku VZP, je povinn' bezodkladne doručiť
Správcovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Správca overí, či došlo k odst áneniu predmetných
porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Príjemcom odstránené, obnoví poskytnutie FP ríjemcovi.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných st án v zmysle definície
zmien uvedených v Príručke pre príjemcu.

2. Príjemca je povinný oznámiť Správcovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo 'visia s plnením tejto
Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípad , ak má Príjemca čo
i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a závä ov Partnerov, a to
bezodkladne od ich vzniku.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Programu, Príručky pre iadateľa, Príručky pre
príjemcu alebo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na prog amové obdobie 2007
- 2013, Správca uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkac . V prípade, že dôjde
zároveň k zmene Zmluvy oznámi Príjemcovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za jadrenie súhlasu so
zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Príjemcu s očívajúci vo vykonaní
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faktick ch a/alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu so Správcom. Ide najmä o pokračovanie v
realizá ii aktivít mikroprojektu, zaslanie Záverečnej správy, zaslanie Zoznamu deklarovaných výdavkov, prijatie
platby FP od Správcu a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Správcom a Príjemcom riadi takto
zmene ými dokumentmi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadn ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím
doby, n ktorú bola Zmluva uzatvorená podla článku 5 bod 5.2. zmluvy o poskytnutí FP.

2. Mimori dne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 imoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od
mluvy.

2.2 d Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy,
epodstatného porušenía Zmluvy, nenaplnenia podmienok stanovených v Regionálnej dokumentácii a ďalej
prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a ES.

2.3 orušeníe Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto
ase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za
torých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom
orušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.

2.4 a účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Príjemcu považuje najmä:

vznik nepredvídaných okolností na strane Príjemcu a/alebo Partnera, ktoré zásadne zmenia podmienky
plnťnia Zmluvy a mikroprojektu

b opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov mikroprojektu, ak Správca neurčí inak;

c preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít mikroprojektu súvisiacich
s činnosťou Príjemcu a/alebo Partnerov;

d porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít mikroprojektu alalebo
nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Príjemcovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie
verejného obstarávania, nesplnenie meratel'ných ukazovateľov mikroprojektu alebo iné závažné
porušenie zmluvných povinností);

e zastavenie realizácie aktivít mikroprojektu z dôvodov na strane Príjemcu alalebo Partnera

D ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom
hodnotenia a výberu mikroprojektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca
k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie
skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade
s podmienkami Zmluvy zo strany Príjemcu;

i) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) Č.
1083/2006, pokiaľ Správca stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

j) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Príjemcu, resp. zastavenie konkurzného
konania pre nedostatok majetku, vstup Príjemcu do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči
Príjemcovi;

k) ak Príjemca nezabezpečí plnenie povinností z tejto Zmluvy zo strany Partnerov;

l) porušenie článku 5 bod 5.5. a 5.6. zmluvy o poskytnutí FP;

m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3., porušenie článku 1 odsek 4., článku 3 odsek 5,
článku 4, článku 6 odsek 1., článku 10 odsek 1., článku 12 odsek 1., článku 12 odsek 6. týchto VZP.
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2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Príjemcu a/alebo rtnera, na ktorý je
potrebný predchádzajúci písomný súhlas Správcu v prípade, ak súhlas nebol udele Ý alebo ak došlo
k vykonaniu takého úkonu zo strany Príjemcu alalebo Partnera bez žiadosti o takýto súhla .

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisov SR a ES a/alebo
v dokumentoch, na ktoré Zmluva odkazuje okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy pov žujú za podstatné
porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstú iť okamžite, len čo
sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvn strana oprávnená
odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primer nej lehote, ktorá jej
na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana op svnená postupovať
ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy ude považovať za
nepodstatné porušenie Zmluvy.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpen od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je dr há zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň je en rok. V prípade
objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy apod.) sa ustanove ie predchádzajúcej
vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Správcu, ktoré podľa vojej povahy majú
platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky F ,právo na náhradu
škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy a pod.

2.11 Ak sa Príjemca dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušeni , resp. nesplnenia
povinnosti zo strany Správcu, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Príje como

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Príjemca je povinný:

a) vrátiť FP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom,

b) vrátiť FP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie
finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), cl, d) zákona č. 523/2004 Z.z. o roz očtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) ak to určí Správca, vrátiť FP alebo jeho časť, ak Príjemca alalebo Partner porušil u tanovenia právnych
predpisov SR alebo ES a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 ariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1. písm. b) toht článku VZP alebo
o zmluvnú pokutu podľa odseku 9. tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsob nie nezrovnalosti zo
strany Príjemcu sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia FP, s ktorým sa sp' a povinnosť vrátenia
FP alebo jeho časti, v prípade, ak Príjemca takýto FP alebo jeho časť nevráti postupom sta oveným v odsekoch
4. až 9. tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanov nie druhej vety § 31
ods. 7 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

d) ak to určí Správca, vrátiť FP alebo jeho časť v prípade, ak neboli dosiahnuté hodnoty mera ľných ukazovateľov,

e) vrátiť príjem z mikroprojektu v prípade, ak počas realizácie aktivít mikroprojektu a/aleb v piatich rokoch od
Finančného ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa lánku 55 Nariadenia
Rady (ES) č. 1083/2006 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Príjemca povinný vrátiť Správcovi FP vyplatený do doby o túpenia od Zmluvy.

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu podľa odseku 1. písm. e) tohto článku VZP je P íjemca povinný vrátiť
príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený. Príjemca je povinný bezodkladne
(odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Správcu o oznámenie, akým spôsobom á tento príjem vrátiť.
V prípade, že Príjemca príjem riadne a včas nevráti, Správca bude postupovať rovnako ak v prípade povinnosti
vrátenia FP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1. písm. a) až e) tohto článku VZP.
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4. Povinn sť vrátenia FP alebo jeho časti (podla odseku 1. písm. a) až e) tohto článku VZP, ako aj v prípade postupu
podla oslednej vety odseku 3. tohto článku VZP) a jeho rozsah určí Správca v "Žiadosti o vrátenie finančných
prostri kov" (ďalej len "ŽoVFP"), ktorú zašle maximálne dvakrát Príjemcovi.

5. Správc v ŽoVFP uvedie výšku FP alebo jeho časti a príjmu, ktorú má Príjemca vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na
ktoré j Príjemca povinný vrátenie FP alebo jeho časti a príjmu vykonať. V súlade s ods. 6. toho článku Správca
v ŽoVF určí aj lehotu na vrátenie FP.

6. Príjemc je povinný vrátiť FP alebo jeho časť a príjem v určenej lehote, a to do 10 dní od dátumu odoslania ŽoVFP
Správc m. Aj v prípade, že si príjemca zásielku neprevezme, zmluvné strany sa dohodli, že lehota na vrátenie FP
alebo j ho časti, resp. príjmu sa počíta od dátumu odoslania ŽoVPF Správcom. Pokiaľ Príjemca nevráti FP alebo
jeho ča ti, resp. príjem riadne a včas na základe ŽoVFP, Správca oznámi túto skutočnosť Riadiacemu orgánu..

7. Príjemc je povinný v lehote do 7 pracovných dní od uskutočnenia vrátenia FP alebo jeho časti alebo príjmu, ktoré sa
uskutoč ilo formou platby na účet oznámiť Správcovi toto vrátenie na tlačive "Oznámenie o vysporiadaní finančných
vzťahov. Prílohou "Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov" je výpis z bankového účtu preukazujúci realizáciu
uskutoč enej platby.

8. Ak Príje ca zistí vznik nezrovnalosti súvisiacej s mikroprojektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť
Správco i a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Príjemca
do 31.1 .2021. Uvedená doba sa preolží v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

9. Ak sa P jemca dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:

a) o namovacej povinnosti;

b) k orejkol'vek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

c) p vinnosti poskytnúť súčinnosť Správcovi;

Správca ie oprávnený uplatniť voči Príjemcovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy celkových oprávnených
výdavko uvedenej v článku 3 bod 3.1. Zmluvy o poskytnutí FP za každý aj začatý deň omeškania. V prípade
porušeni viac ako jedného z bodov a), b), c) tohto odseku, výška zmluvnej pokuty sa spočíta.

Článok 11 ÚČTOVNíCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Príjemca, ktorý je účtovnou jednotkou podla zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, je
povinný rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa mikroprojektu:

a)v anal ickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave
pod ojného účtovníctva,

blv účto ných knihách podľa § 15 zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovnictve so slovným a číselným označením
mikr projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

c) tak, ab na všetkých dokladoch týkajúcich sa príjmov a výdavkov mikroprojektu bolo jednoznačne uvedené, že sa
vzťa ujú k príslušnému mikroprojektu.

2. Príjemca j povinný uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa mikroprojektu
v súlade o zákonom Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a čl. 90 nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006
a v lehote uvedenej v článku 17 VZP.

3. Na účely ertifikačného overovania je Príjemca povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené
účtovné z znamy, v písomnej forme a v elektronickej forme, ak Príjemca vedie účtovné záznamy, v technickej forme
podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskoršich predpisov. Túto povinnosť má
Príjemca o dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu alebo inú dokumentáciu podla
odseku 2. ohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Príjemca a zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/a ditu/overenia na mieste v zmysle prislušných právnych predpisov SR a ES a tejto Zmluvy. Príjemca je
počas výk nu kontroly/auditu/overenia na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a
dodržanie odmienok poskytnutia FP v zmysle Zmluvy.
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2. Príjemca je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít mikroprojektu vytvoriť primerané
podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overenia na mieste a zdržať sa kona ia, ktoré by mohlo
ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overenia na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste môžu vykonať kontrolu/auditlo renie na mieste u
Príjemcu a Partnerov kedykol'vek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021. Uvedená doba sa redlži v prípade ak
nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste sú oprávnené:

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Príjemcu a/ ebo Partnera, ak to
súvisí s predmetom kontroly/auditu/overenia na mieste,

b) požadovať od Príjemcu, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú Dokumentáci , záznamy dát na
pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit overenia na mieste
a ďalšie doklady súvisiace s mikroprojektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste,

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overenia na

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overenia na

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste sú najmä:

a) Správca a ním poverené osoby,

b) príslušní Národní kontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi p verené osoby,

e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

n splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpi i SR a ES.

6. Príjemca je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/ uditom/overením na
mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overenia na mieste v lehote stanovenej oprávnený i osobami na výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám opr'vneným na výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zist ných nedostatkov v
termíne stanovenom oprávnenou osobou v zmysle ods. 5. tohto článku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČíTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoj záväznosť vyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostred íctvom doporučenej
zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou pošto a uloženú na pošte,
piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adre át o obsahu uloženej
zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložen' na pošte, zásielka
sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielatel'ovi. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na čl. 10
odsek 6.

3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielo doručovanie osobne
alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Správcovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne
Správcu zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4. Príjemca je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikáci zmluvných strán.

5. Správca môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže pre iehať aj elektronicky
prostredníctvom emailu.

6.

7.

Ak Správca určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu, zmluvné strany
písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne

Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku,

zaväzujú vzájomne
oužívať.
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8. Pre po ítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.

9. Lehoty rčené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s
dňom, eď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec
lehoty ripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

10. Lehota ie dodržaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa
odošle -mailom.

Článok 14 ÚČTY PRíJEMCU

1. Správc zabezpečí poskytnutie FP Príjemcovi bezhotovostne na účet vedený v EUR. Číslo účtu Príjemcu (vrátane
predčísl a) a kód banky je uvedené v článku 1 ods. 1.2. zmluvy o poskytnutí FP.

2. Príjemc je povinný udržiavať účet Príjemcu otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby Finančného ukončenia
realizác aktivít mikroprojektu.

3. Príjemc môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Príjemcom pri dodržaní
podmie ok existencie účtu Príjemcu určeného na príjem FP a realizácie aktivít mikroprojektu prostredníctvom
rozpočt . Príjemca je povinný oznámiť Správcovi identifikáciu týchto účtov najneskôr pri predložení Záverečnej
správy.

Článok 15 PLATBY

1. oskytne FP systémom refundácie.

2. Príjemc sa zaväzuje predložiť príslušnému Správcovi Zoznam deklarovaných výdavkov spolu s účtovnými dokladmi
a ďalšou podpomou dokumentáciou na kontrolu v súlade s článkom 3 VZP. V prípade nedostatkov Správca dožiada
Príjemcu na doplnenie Zoznamu deklarovaných výdavkov, resp. jeho príloh tak, aby mohol vystaviť Prehlásenie
o oprávn nosti výdavkov najneskôr do 110 kalendárnych dní od doručenia Zoznamu deklarovaných výdavkov
Správco i.

3. Po vyko ní kontroly podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP, Správca vystaví Prehlásenie o oprávnenosti
výdavko a Schválený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehlásenia o oprávnenosti výdavkov a Schváleného
zoznamu výdavkov zašle Správca Príjemcovi, jeden originál archivuje a jeden predkladá na schválenie Národnému
kontrolór vi ako podklad k Zoznamu deklarovaných výdavkov za strešný projekt Fond mikroprojektov.

4. Správca zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výhradne na základe Schváleného zoznamu
deklaro ných výdavkov a Prehlásenia o oprávnenosti výdavkov.

5. Príjemca e povinný v predkladanom Zozname deklarovaných výdavkov uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú
podmienk m oprávnenosti výdavkov. Príjemca zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených
v Zozna deklarovaných výdavkov. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených
v ZOV ď de k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona Č. 523/2004 Z.z.
o rozpočt vých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Príjemco vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby až v momente schválenia Žiadosti o platbu za strešný
projekt F nd mikroprojektov. Nárok Príjemcu na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Správca
posúdi op ávnenosť výdavkov mikroprojektu.

Článok 16 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

1. Príjemca je povinný uchovávať dokumentáciu k mikroprojektu do 31.12.2021 a do tejto doby strpieť výkon
kontroly/audi u/overenia na mieste zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predlži
v prípade a nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006 o čas trvania týchto
skutočností. ovinnosť podľa tohto článku VZP je Prijemca povinný zabezpečiť aj zo strany Partnerov.
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Príloha Č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Predmet J odpory FP

1. Cie eMikroprojektu

Hlavný cie l'

Špecifický ciel' 1

Špecifický ciel' 2

Posilnenie partnerstva a posilnenie cezhraničnej integrácie a dlhodobých
foriem spolupráce na základe rozvoja kultúrno-poznatkového cestovného
ruchu prostredníctvom publicity a propagácie atraktivít prihraničného územia.
Posilnenie vzájomných kontaktov a trvalej cezhraničnej spolupráce
špeciálnych kultúrno-vzdelávacích organizácií (hvezdární) v oblasti rozvoja
kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.
Rozšíriť a zlepšiť ponuku tradičných aj menej tradičných materiálov a foriem
publicity pre návštevn íkov prihraničných regiónov.

2. Akti~ity

Popis aktiv t Koordinačné stretnutie partnerov - Úlohou stretnutia je návrh obsahu
propagačných tlačených materiálov. Aktivita bude realizovaná v priestoroch
partnera. výstupom bude spresnený časový harmonogram aktivít a prác,
určenie zodpovednosti za prípravu jednotlivých materiálov publicity.

Príprava a realizácia materiálov publicity - Slúži pre podporu rozvoja
cestovného a turistického ruchu.
Príprava a realizácia materiálov publicity bude rozdelená na dve časti:
1. príprava podkladov povinných prvkov publicity a obstaranie materiálov
prostredníctvom dodávateľa.
a) turistická známka - príprava podkladov povinných prvkov publicity, príprava
grafických prvkov propagujúcich partnerov. Jedná sa o drevenú turistickú
známku s kovovým uškom a malou papierovou textovou prílohou. Je to
turistami svetovo vyhl'adávaný artikel, potvrdzujúci návštevu danej atraktívnej
pamiatky, lokality. Na turistickej značke bývajú umiestnené grafické prvky, ktoré
charakterizujú dané miesto (reliéf budovy, súčasť expozície, logo organizácie),
stručný popisný text. Turistické známky budú vyhotovené tak, že polovica z nich
bude propagovať najmä žiadateľa, druhá polovica z celkového množstva bude
propagovať najmä partnera.
b) astronomické magnetky - príprava podkladov povinných prvkov publicity,
príprava grafických prvkov propagujúcich partnerov. Magnetky s vyobrazením
astronomických objektov a úkazov, publicita projektu a oboch partnerov.
Magnetky budú rozdelené rovnakým počtom pre oboch partnerov, budú
identické pre oboch partnerov.
2. príprava podkladov povinných prvkov publicity, odborného a grafického
obsahu tlačených materiálov:
a) astronomický kalendár - stolový pracovný kalendár v dvojjazyčnej mutácii,
týždňový. Obrazovú časť budú tvoriť fotografie z areálov a priestorov partnerov,
fotografie astronomických úkazov a objektov zhotovené slovenskými a českými
astronómami.
b) brožúra Cesta ku hviezdam - informačná, vzdelávacia brožúra pre
návštevníkov (s podtitulom Ako sa nestratiť na hvezdárni). Akási navigačná
pomôcka pri návšteve hvezdárne, využívajúca vybudované prvky publicity a
vzdelávania. Bude obsahovať rôzne astronomické kvízy a hádanky,
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I

I omaľovánky, krížovky, vystrihovačky, skladačky, pexeso, ktoré návštevník plní
počas návštevy zariadenia. Návštevník bude musieť plniť úlohy z oboch I
hvezdární (motivácia navštíviť aj tú druhú). Obojjazyčná mutácia podľa
charakteru úloh. Veľkosť A4, kartón, farebná tlač, cca 50 strán.

Webová prezentácia projektu - Mediálna prezentácia projektu, poskytovanie
informácií cieľovým skupinám. Webové stránky budú obsahovať základné
informácie o projekte, partneroch a budú slúžiť ako nástroj publicity. Budú na
nich vystavené všetky tlačové výstupy projektu. II

lnštitucion lna a
technická
udržatel'no ť

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste sa od 1.1.2013 stala Krajskou
hvezdárňou spravovanou Žilinským samosprávnym krajom. Hlavným dôvodom
bolo inštitucionálne posilnenie organizácie a možnosť vybudovať modernú
inštitúciu s krajskou pôsobnosťou, rozvíjajúcu svoju činnosť v oblasti
vzdelávania, kultúry, odborných astronomických programov a poznatkového
cestovného ruchu. V spolupráci s partnerom úspešne implementuje projekty
Európskych spoločenstiev, rôznych iných programov a grantov. Spravuje a
disponuje budovou v majetku zriaďovateľa. Pracovníci organizácie majú
dlhoročné skúsenosti v oblasti marketingu, práce s turistami a návštevníkmi,
dostatočné zručnosti na prípravu a výrobu materiálov publicity.
Hvezdáreň Valašské Mezifíčí je stabilná a systematicky pracujúca organizácia
na základe schválenej koncepcie rozvoja činnosti. Disponuje budovami a
atraktívnym areálom, vhodným na realizáciu aktivít projektu a využitie v
prospech rozvoja kultúrno-poznatkového cestovného ruchu. Má personálne a
technické vybavenie na vysokej úrovni.
Vytvorené propagačné a informačné materiály podporia cestovný ruch v
regiónoch aj po formálnom skončení projektu. Web stránka zostane funkčná po
celú dobu viazanosti a bude sústavne poskytovať informácie pre cieľové
skupiny aj iných záujemcov. Z technického hľadiska nevyžaduje pokračovanie
projektu a jeho udržatel'nosť žiadne špeciálne technické vybavenie. výstupy a
výsledky projektu budú slúžiť ciel'ovým skupinám, stanú sa trvalým zdrojom
informácií v tejto problematike.

3. Ciel'o~éskupiny

Ciel'ové sku Jiny:
Turistická ve ejnosť (napr. deti, študenti, seniori. ..)
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Rozpočet mi~roprojektu

1804,25
0,00

ROZPOCET PROJEKTU PRE FOND
MIKROPRO ••EKTV Projekt celkom

1. Osobné výdi vky

Výdavok

1.1 Hrubé mzdy a platy
1.2 Odvody soci álneho a zdravotného poistenia platené
zarnestnávateľo n I
1.2.1 Manažér p oiektu
1.2.2 Finančný n anažér projektu
1.2.3 Technický racovník-správca webu
1.2.4 Odborní pr covníci - metodici a orafici
1.3 Iné
1.3.1 Manažér projektu
1.3.2 Finančný rr anažér projektu
1.3.3 Technický racovník-správca webu
1.3.4 Odborní pr covníct - metodici a grafici

Merná
jednotka

osobohodiny
osobohodiny
osobohodiny
osobohodinv

osobohodiny
osobohodiny
osobohodiny
osobohodiny

69

Počet Jednotková
jednotiek cena (v EUR)

120

120

30
40

69
30
40

1,80
1,195
1,593
1,599

6,40
4,10
5,30
5,10

~áklady
~r.tEUR)

124,20
35,85
63,72

191,88

441,60
123,00
212,00
612,00

2. Vecné výdavt y 100,00
2.1 Materiál vr. PHM
2.2 Samostatné nuteľné veci

4

0,00
0,00

2.3 Cestovné čle ov realizačného tímu (aktivita č.1) osoby 25,00 100,00
2.4 Prenájom 0,00
2.5 Nákup použit ho zariadenia 0,00
2.6 Nákup HW a pW 0,00
2.7 Režijné vvdav kv (voda, teplo, plyn, enerqie) 0,00
2.8 Prepravné 0,00
2.9 Honoráre I 0,00
2.10 Ubytovanie

2.11 Stravné

0,00
0,00

2.12 Iné I 0,00
3. Externé služb' 4504,00
3.1 Posudky (tecr nické] finančné, ... ) 0,00
3.2 Poplatky za právne a notárske služby
3.3 Poradenstvo é konzultácie
3.4.1 Astronornickv kalendár (externá tlač, aktivita č.2) ks
3.4.2 Brožúra Ces a ku hviezdam (externá tlač, aktivita č.2)
4. VýdavkY na DlIblicitu

ks
400

1 000
3,36
3,16

1 344,00
3160,00
i150,00

0,00
0,00

4.1 Informačné, p mätné tabule a iné súvisiace s
oroiektorn
4.2.1 Turistická známka (aktivita č.2) ks 500 1,25 625,00

0,00

4.2.2 Astronomick magnetky (aktivita č.2) ks 700 0,75 525,00
5. Investičné výd vky 0,00
5.1 Stavebné výda vky 0,00
5.2 Samostatné hr uteľné veci - HIM 0,00
5.3 Samostatné hr uteľné veci - NHIM 0,00
6. Ostatné výdavl rt - upresniť

I

0,00
0,00
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7. Celkové opr vnené výdavky 7558,25
8. Príjmy mikrop rojektu I 0,00
9. Celkové upr vené oprávnené výdavky 7558,25
10. Neoprávne é vÝdavkv 0,00

I 0,00
11. Celkové výc avky projektu 7558,25

l
Výdavky na aktivity Výdavky na aktivity Celkové výdavky I

žiadateľa cezhraničného partnera mikroprojektu

Názov kapitoly Výdavky celkom Výdavky celkom Celkové výdavky %zCN
1.Osobné výda fky 1 804,25 0,00 1804,25 23,87
2. Vecné výdav. y 100,00 0,00 100,00 1,32
3. Externé služb 'l 2252,00 2252,00 4504,00 :, 59,59
4. Výdavky na p blicitu 575,00 575,00 1150,00 15,22
5. Investičné výl avky 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatné výda ky 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Celkové oprá\ nené 4731,25 2827,00 7558,25 100,00výdavky :

(-) Príjmy 0,00 0,00 0,00 i

8. Celkové upra\l ené 4731,25 2827,00 7558,25
oprávnené výda ky ,

(+) Neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00

9.Celkové výda\l ky 4731,25 2827,00 7558,25
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l. II. III. - IV. I V. I VI. I VII. I VIII. I IX. I X. l-Xl. I XII.
júl august september október I november I december I január I február I marec I apríl I máj I jún

X
X X X X
X X X X


