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ČíSLO ZMLUVY:2014/0052

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca
názov: Trenčianskysamosprávnykraj

Kdolnej stanici7282/20A,Trenčín,911 01,Slovenskárepublika

Ing.Jaroslav Baška,predseda TSK

36126624

2021613275

Štátna pokladnica

sídlo:

konajúci:

IČO:

DIČ:

banka:

číslo účtu akód banky

refundácie: 7000208989/8180

číslo účtu v tvare IBAN:SK108180000000700020 8989

(ďalejlen "Správca ")

1.2. Príjemca(Žiadatel')
názov: Trenčianskeosvetovéstredisko vTren číne

sídlo: Kdolnej stanici7282/20A,Trenčín,911 01,Slovenskárepublika
konajúci: Mgr.VladimírZvalený,riaditel'

IČO: 34059172

DIČ: 2021433491

banka: Československáobchodná banka,a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia)akód banky

refundácie: 4016249941/7500

číslo účtu v tvare IBAN:SK48 75000000 004016249941

(ďalejlen "Príjemca ").

1.3. Správca a Príjemca uzatvárajú v zmysle§ 269 ods.2zákona Č. 513/1991 Zb.Obchodnýzákonník
vznení neskoršíchpredpisov,vzmysle § 15 ods. 1zákona Č. 528/2008Z.z. opomoci apodpore
poskytovanejzfondov Európskehospoločenstvaav zmysle § 20 ods. 2zákona Č. 523/2004Z.z.
orozpočtových pravidlách verejnej správy ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskoršíchpredpisovmedzisebou túto zmluvuoposkytnutí finančnéhopríspevkuzEurópskeho
fondu regionálnehorozvoja (ďalejlen ERDF)azo štátneho rozpočtu Slovenskejrepubliky (ďalejlen
štátny rozpočetSR).

1.4. PoskytnutiefinančnéhopríspevkuzEurópskehofondu regionálnehorozvojaaštátneho rozpočtu
Slovenskej republiky je realizované na základe strešného projektu "Fond mikroprojektov".
Podmienkyaúlohy Správcu vyplývajúcezo strešného projektu"Fond mikroprojektov"upravuje
"Zmluva oposkytnutífinančnéhopríspevkuČ. Z22410620001 01","Zmluva oposkytnutífinančného
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názov:
sídlo:
konajúci:
IČO:
DIČ:

Klub kulturyUherské Hradište
Hradební1198,68601 Uherské Hradište,Česká republika
Mgr.A.Antonín Mach,riaditel'
00092100
CZ000921OO

príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Č. Z2241062000101/ŠR"a"Dohoda
ospolupráci na projekte vrámciProgramu cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Česká
republika 2007-2013Č. 2009/0178".

1.5. Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh sa ďalejoznačuje ajako "Zmluva".Správca aPríjemca sa
preúčelytejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako "Zmluvnéstrany."

2. PREDMET A ÚČELZMLUVY

2.1. Predmetom tejtoZmluvy je úprava zmluvných podmienok,práv apovinností medzi Správcom
aPríjemcom priposkytnutífinančnéhopríspevku(ďalejaj "FP")zo stranySprávcu Príjemcovina
realizáciu aktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom Schválenejžiadosti oFP (Príloha Č. 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:Misia v kontextochasúvislostiach

Registračné číslo (Kódmikroprojektu): SKlFMP/12/002

(ďalejaj .rnikroproiekť').

Cezhraničnýpartner:

2.2. Účelom tejtoZmluvy jespolufinancovanieschválenéhomikroprojektuPríjemcu,ato poskytnutím
FP z prostriedkovERDF a štátneho rozpočtu SRpre:

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

republika 2007 - 2013

Spolufinancovanýfondom: Európskyfondregionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhraničného regiónu aspolupráce

Oblasťpodpory: 1.6Fond mikroprojektov

2.3. Správca sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne FP Príjemcovi, ato vsúlade
sustanoveniamitejto Zmluvy,so všetkými dokumentmi,naktoré Zmluva odkazujenajmä so
Všeobecnými zmluvnými podmienkami, žiadosťou ofinančný príspevok, rozpočtom
aharmonogramom mikroprojektu as platnými aúčinnými všeobecne záväznýmiprávnymi
predpismiSlovenskejrepublikyaprávnymi aktmi EurópskychSpoločenstiev(ďalej aj "právne
predpisy SR a ES").

2.4. Príjemca sazaväzuje mikroprojektrealizovaťriadne avčas,avšak najneskôrvtermíne fyzického
ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu,t.j. do 30.09.2014.

2.5. FP poskytnutývzmysle tejto Zmluvy je tvorenýprostriedkamiERDF a prostriedkamištátneho
rozpočtu SR.
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Výdavok % EUR

Celkov é oprávnenévý davky 100 20 000,00

Finančnýpríspe vok z ERDF 85 17 000,00

Finančný pr íspevok zo 10 2000,00
štátneho rozpo čtu  SR

Spolufinan covan iezrozpo čtu 5 1000,00
kraja

3. VÝDAVKY MIKRO PROJEKTU, FINANČNÝ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

3.1. Správca aPríjemca sadohodli,že výdavky mikroprojektusú rozdelenénasledovne:

3.2.Príjemca sa zaväzuje,že zaistívlastné zdroje na predfinancovanierealizácieaktivítmikroprojektu
azaistí ďalšie vlastné zdroje financovaniamikroprojektuna úhradu všetkých neoprávnených
výdavkovmikroprojektu.

3.3. Príjemcasa zaväzuje požiadaťo FP výlučne na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkov na
realizáciu aktivítmikroprojektuaza splnenia podmienokstanovenýchZmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumu finančnéhopríspevku z ERDF a štátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zo schválenýchdeklarovanýchoprávnenýchvýdavkov,pričom celková výška
finančnéhopríspevkuz ERDF aštátneho rozpočtuSR uvedenávbode 3.1. tohto článku Zmluvy
môže byť prekročená najviac o 1EUR a to lenz technickýchdôvodov nastrane Správcu.

3.5. Vecné ačasové vymedzenie oprávnených výdavkov vychádza zNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a na jeho základe spracovanejPríručky pre žiadatel'a.

3.6.Rozhodným obdobím pre výdavkyje obdobie, ktoré začínadňom splneniakritérií oprávnenosti
mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
vharmonogrameaktivítmikroprojektu.Záväzné termíny prepríjemcu súuvedené tu:

Dátum vzniku oprávnenýchvýdavkov 18.09.2013

Fyzické ukon čenierealizácie aktivítmikroprojektu 30.09.2014

Posledný možnýtermín  úhrady oprávnenýchvýdavkov 30.10.2014

Konečnýmožný termín v prípade nutnosti predlženie30.09.2014
realizácie aktiv ítmikroprojektu

3.7. Príjemcasa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôrdo 30 kalendárnychdní od
Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektuuvedeného vbode 3.6 Zmluvy, ato do
termínu:

Popisovanéob dobie Posledný termínpredloženia Závere čnejsprávy

01.12.2013- 30.09.2014 30.10.2014
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3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovi nebola priznaná aani nebude požadovať na realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchna základetejto Zmluvydotáciualebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovaniezo zdrojoviných rozpočtovýchkapitol
štátnehorozpočtuSR alebo ČR,štátnych fondovSR alebo ČR,ziných verejnýchzdrojov,zdrojov
ES,Recyklačnéhofondu aleboinýchzdrojov poskytnutýchzo zahraničiana základe medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kontroluavládny audit použitia FP, ukladanieavymáhanie sankcií za porušenie finančnej
disciplínysa vzťahujerežim upravenývprávnych predpisochSRa ES (najmä zákonČ. 523/2004
Z.z. orozpočtovýchpravidláchverejnejsprávy vznení neskoršíchpredpisov,zákon č.440/2000
Z.z. o správach finančnejkontroly vzneníneskoršíchpredpisov,zákonČ. 502/2001 Z.z.ofinančnej
kontrole a vnútornom audite v zneníneskoršíchpredpisov).Príjemca súčasne berie navedomie,že
podpisom tejto Zmluvyje povinný dodržiavaťSystém finančnéhoriadeniaštrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie 2007-2013.

3.10. Príjemca berie navedomie,že ustanovením ods.3.1. tohto článku nieje dotknuté právo Správcu
vykonaťfinančnúopravuvzmysle čl. 98 nariadeniaRady (ES) 1083/2006,ktorým saustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sa zrušujenariadenie(ES)Č. 1260/1999av zmysle § 27 zákonaČ.

528/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskehospoločenstva.

3.11. Príjemca sa zaväzuje pri realizácii mikroprojektudosiahnuť stanovené indikátory výstupu
avýsledku aich dosiahnutie preukázatel'nedoložiť spolu so Záverečnousprávouapri všetkých
prípadnýchkontrolách.Predmetom záväzku sú nasledovnéindikátory:

Indikát orvýs tupu Jednotka Vstupnáhod nota Výstupnáhodnota

Vydanie bibliofílie počet O 1

Vydanie propagačnéhomateriálu počet O 1

Výstavnáprezentácia počet O 1

Indi kátorvý sledku Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Početupevnenýchpartnerstiev počet O 1

4. KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A KONTAKTNÉÚDAJE

4.1. Zmluvnéstranysa dohodli,že ichvzájomná komunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre svoju
záväznosťvyžadujepísomnú formu,vrámci ktorejsú Zmluvnéstranypovinné uvádzaťregistračné
číslo mikroprojektu(kód mikroprojektu)anázov mikroprojektupodl'ačlánku 2bod 2.1.tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú,žebudú pre vzájomnúpísomnú komunikáciupoužívaťpoštové adresy
uvedené v článku 1tejto Zmluvy.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťdňom jej podpísaniaoprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrán a
účinnosť v nasledujúcideň po jej zverejnení podl'a platnej právnej úpravy od 1.1.2011v
Slovenskejrepublike.Zmluvnéstrany berú navedomie, že akbynedošlo kzverejneniu tejto
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zmluvy vlehote do troch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvy nedošlozo
zákona.

5.2. Zmluva sauzatvára nadobu určitú ajejplatnosťaúčinnosťkončíuplynutím piatich rokov ododňa
Finančnéhoukončeniarealizácieaktivítmikroprojektusvýnimkoučlánku10 odsek 8.VZP,článku
12 ačlánku 16 VZP, ktorýchplatnosťaúčinnosť končí 31.12.2021.Uvedenádoba sa preclži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady (ES)č. 1083/2006očas
trvania týchto skutočností.

5.3. Príjemca súhlasí so zverejňovaním údajov uvedených vzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/IČO,údaje omikroprojekte, predmete avýške finančného príspevku, ato podl'a
Zákona č 211/2000Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám vznení neskoršíchpredpisov
aZákona Č. 122/2013 Z. z. oochrane osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých
zákonov.

5.4 Neoddelitel'nousúčasťoutejto Zmluvysú nasledujúceprílohy:1. Všeobecnézmluvnépodmienky
kZmluve o poskytnutífinančnéhopríspevku,2. PredmetpodporyFP 3.Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogramrealizácieaktivít mikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,že sas obsahom
príloh Zmluvyoboznámilasúhlasí,žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemcavyhlasuje,že mu niesúznáme žiadneokolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerovalebo oprávnenosťmikroprojektuna poskytnutieFP v zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniužiadostioFPpre mikroprojektuvedenývčlánku 2 Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,ževšetky vyhláseniapripojenékžiadostioFPako aj zaslané Správcovipred
podpisom Zmluvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Ak saakékoľvek ustanovenietejto Zmluvystane neplatným vdôsledkujeho rozporusprávnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvnéstrany sa v takom
prípade zaväzujú,akje to nutné,bezodkladnevzájomným rokovaním nahradiťneplatnézmluvné
ustanovenienovýmplatným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy aobsah
jednotlivýchustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktoré vzniknú ztejtoZmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad aleboukončenie
sú Zmluvnéstranypovinnéprednostneriešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade, že sa vzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknutévsúvislosti splnením záväzkov
podl'a Zmluvyalebo vsúvislostisňou nevyriešia,Zmluvnéstrany sa dohodliasúhlasia,že všetky
sporyvzniknutézo Zmluvy,vrátanesporovojej platnosť,výkladalebo ukončenie,budú riešené
na miestneavecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodl'a právnehoporiadkuSlovenskej
republiky.

5.9. Táto Zmluva je vyhotovenáv 4 rovnopisoch,pričom po podpiseZmluvy dostane Príjemca
1rovnopisa 3rovnopisy dostane Správca.

5.10.Zmluvnéstrany vyhlasujú,že sitext tejto Zmluvyriadne adôsledneprečítali,jej obsahu aprávnym
účinkomz nej vyplývajúcimporozumeli,ich zmluvné prejavy sú dostatočnejasné, určité a
zrozumitel'né,podpisujúceosoby sú oprávnenékpodpisu tejto Zmluvy ana znak súhlasuju
podpísali.
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Prílohy:

PrílohaČ. 1 VšeobecnézmluvnépodmienkykZmluveoposkytnutífinan čnéhopríspevku

PrílohaČ. 2 PredmetpodporyFP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmik roprojektu

PrílohaČ. 4 Harmonogram realizácieaktivítmikroprojektu

Ing.JaroslavBaška
predseda TSK

Za Správcu vTrenčíne,dň

POdPiS:~ ...

Za Príjemcuv 7::.~.~.~~.~ť.,dňa !/~/:..!.l.(ŕ:.
'.

IIJ~ r€,r'lči:flSk osve tov é
ti ft - ed!:;' o vTrenčíne

Podpis: ~.It ri I~~~f~~r+~~~~ľn2/20A

Mgr.Vladimír valenýfl~

riaditeľTNOS U
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PrílohaČ. 1 Zmluvy o poskytnutífinančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉPODMIENKYKZMLUVE O POSKYTNUTíFINAN ČNÉHOPRíSPEVKU

Tieto všeobecnézmluvnépodmienkyupravujúvzájomnépráva a povinnostizmluvnýchstrán, ktorýmisú nastrane jednej
SprávcaFMP a nastrane druhejPríjemca tohto FP.

Pre účelytýchto všeobecnýchzmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvnépodmienkyďalej označujúako "VZP",zmluva
oposkytnutí FPbez VZP aostatnýchpríloh saďalej označujeako "zmluvaoposkytnutí FP" a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa ďalejoznačujeako "Zmluva".VZP súneoddelitel'nousúčasťouzmluvyoposkytnutíFP.

Ak by niektoré ustanoveniaVZP boli vrozpore sustanoveniami zmluvy oposkytnutí FP, platia ustanoveniazmluvy
oposkytnutíFP.

Vzájomnépráva apovinnosti medzi Správcom aPríjemcom sa riadiaZmluvou,všetkýmidokumentmi,na ktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi predpismiSR a ES.Zmluvnéstranysa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudú ďalej
riadiťProgramom cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Českárepublika2007- 2013, Programovýmmanuálom
pre program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Príručkou pre žiadateľa,
Príručkou pre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenskýchpartnerov (ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), príslušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFPa Systémom finančného riadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie2007- 2013. Príjemcavyhlasuje,že sa sobsahom uvedenýchdokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú uverejnenéna
internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

Splnenievšetkýchpovinnost íSprávcu jeSprávcapovinnýzabezpe čiťna základeZmluvyoposkytnutí finan čného
príspevku č. Z2241062000101,Zmluvy oposkytnutí finan čného príspevku zo štátneho rozpo čtu Slovenskej
republiky č. Z2241062000101/ŠRana základe Dohody ospolupráci na pro jekte vrámci Programucezhrani čnej
spolupráceSlovenskárepubl ika- Česká republika2007-2013 č. 2009/0178.

Splnenie všetkých povinností Príjemcu uvedených vZmluve je Príjemca povinný zabezpečiť aj voči Partnerom, ato
vzhladom na účel,ktorý sa mátouto Zmluvoudosiahnuť.

LEGISLATíVAAVÝKLAD POJMOV
Základnýprávny rámecupravujúcivz ťahymedziSprávcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právne predpísyEurópskychspoločenstievaSlovenskejrepubliky

ZákonČ. 528/2008Z.z. opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskehospoločenstva;

Zákon Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorýchzákonov
vznení neskoršíchpredpisov;

ZákonČ. 502/2001Z.z. ofinančnej kontrole a vnútornom audite ao zmene a doplneníniektorýchzákonov;

NariadenieRady (ES)Č. 1083/2006z 11. júla 2006,ktorým sa ustanovujúvšeobecnéustanoveniaoEurópskom
fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde, aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 1260/1999vznení nariadeniaRady (ES)Č. 1341/2008;

NariadenieEurópskehoparlamentuaRady (ES) Č. 1080/2006z5. júla 2006 oEurópskom fonderegionálneho
rozvoja,aktorým sa zrušuje nariadenie(ES)Č. 1783/1999;

Nariadenie Komisie (ES) Č. 1828/2006 z8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá
nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006,ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanoveniao Európskomfonde
regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde anariadenia Európskehoparlamentu
aRady (ES)Č. 1080/2006z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálnehorozvoja.

Pojmy askratky

Pojmyaskratky používanévo vzťahu medzi Správcom aPríjemcom na účelyZmluvy,aknie je vZmluve osobitne
dohodnutéinak,sú najmä:

Aktivita- súhrn činnostírealizovanýchPríjemcom a/aleboPartnerom vrámciMikroprojektunato vyčlenenými
finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú kdosiahnutiu konkrétnehovýsledku amajú definovaný výstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo Partnerov a/alebo cieľovú skupinu/užívatel'ovvýsledkov
Mikroprojektunezávislena realizáciiostatnýchaktivít.Aktivita je vymedzenáčasom,prostriedkamiavýdavkami.
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Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skutočnostirozhodnejpre počítanie lehoty;

Celkové oprávnenévýdavky - oprávnené výdavky Príjemcu, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít
mikroprojektuv rámci oprávnenéhoobdobia stanovenéhovZmluve oposkytnutí FP voforme nákladov a
výdavkov Príjemcu, schválené Regionálnym výborom FMP pred podpisom tejto Zmluvy asú vsúlade
sPríručkou pre žiadatel'a, Príručkou pre príjemcu, Pravidlami oprávnenosti výdavkov, ametodickými
usmerneniami;

Certifika čnýorgán- orgán,ktorý vykonávacertifikáciuvýkazovvýdavkovažiadostí oplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskejkomisii, zodpovedáza vypracovaniežiadostí oplatbu na Európskukomisiu,príjem platieb
zEurópskej komisie,ako aj realizáciuplatiebERDF Príjemcom.Úlohy certifikačnéhoorgánu plní Ministerstvo
financiíSR.

Deň- dňom sa rozumie kalendárnydeň,pokial'v Zmluve nieje výslovne uvedené,že ideo pracovnýdeň;

Dokumentácia- akákol'vekinformáciaalebo súborinformácií,vtlačenej alebo elektronickejpodobe,týkajúce
sa a/alebo súvisiace smikroprojektom;

Dodávatel'mikroprojektu- subjekt, sktorým Príjemca uzatvoril zmluvu na dodanietovarov, uskutočnenie
stavebnýchprác a poskytnutieslužieb na základe výsledku verejnéhoobstarávania;

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej
aregionálnejpolitikyES, ktorého ciel'om je prispievaťkrozvoju najmenejrozvinutýchregiónovEurópskejúniea
územnejspolupráce;

Finan čné ukon čenie realizácie aktívít mikroprojektu - realizácia aktivít Mikroprojektu sa považuje
za finančne ukončenú dňom odoslania platby zERDF a ŠR Správcom na účet Príjemcu na základe
schválenéhoZoznamu deklarovanýchvýdavkovaŽiadosti oplatbu

Finan čnýpríspevok(alebo aj "FP") - prostriedkyEÚ, finančnýpríspevokje poskytovanýPríjemcoviato pri
splnenípodmienokuvedenýchvZmluve;

Fond mikroprojektov- nástrojpre podporu aktivítmenšiehorozsahu (mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvoch strešnýchprojektovschválenýchvoblasti podpory1.6počas celého programovéhoobdobia;

Fyzické ukon čenierealizácieaktivítmikroprojektu- je ukončenierealizácieaktivítmikroprojektuviazané na
dátum uskutočneniaposlednejaktivitymikroprojektuzostrany Príjemcu a/alebo Partnera;

Miesto realizáciemikroprojektu- oblasť, budova,resp. iné miesto,na ktorom/vktorom sa fyzickyrealizujú
aktivity mikroprojektu;

Mikroprojekt- na úrovni strešného projektu je považovaný za aktivitu strešného projektu. Špecifikáciu
mikroprojektuajeho projektovýcyklus podrobnepopisuje Regionálnadokumentácia;

Národný kontrolór - subjekt vykonávajúci kontrolu realizácie aktivít Projektu/Mikroprojektuu Príjemcu
aPartnerov;

Oblas ť podpory - prostriedok,ktorým je v priebehu niekol'kýchrokov realizovanáprioritná os Programu,
tvorený skupinamitematickypríbuznýchaktivít,aktorý umožňuje financovanieprojektov/mikroprojektov;

Orgán auditu- orgán funkčne nezávislýod Správcu aCertifikačnéhoorgánu, určený členským štátom pre
každý operačnýprogram,ktorýje zodpovednýza vykonávaniečinnostípodl'ačlánku 62 NariadeniaRady (ES)č.
1083/2006,najmä vykonáva overovanieúčinnostifungovaniasystému riadenia,kontroly aauditu vzorky operácií
podl'a medzinárodneuznávanýchaudítorskýchštandardov, príslušnej legislatívy ES anárodnej legislatívy.
Orgán Auditu sanachádza včlenskom štáte Správcu,aje ním MinisterstvofinanciíSR.

Prehlásenieooprávnenostivýdavkov- prehlásenie,ktoré vystavípríslušnýSprávcana základe Zoznamu
deklarovanýchvýdavkov(vrátanepredloženýchúčtovnýchdokladovapodpornej dokumentácie)aZáverečnej
správy, vktorom potvrdí oprávnenosťpredloženýchvýdavkov. Slúži Správcovi- Vedúcemupartnerovi ako
podklad na vypracovanieŽiadostioplatbu za strešnýprojektFond mikroprojektov.

Oznámenieovysporiadaní finan čnýchvz ťahov - doklad, ktorý pozostávazformulára apríloh, na ktorého
základe príjemca potvrdzujevrátenie finančnýchprostriedkovvpríslušnom pomere na stanovenéúčty;

Partner- subjekt,ktorý sapodiel'a narealizáciimikro projektu v rámciFondu mikroprojektov;

Pravidlá oprávnenosti výdavkov - dokument, ktorý stanovuje podmienky oprávnenosti výdavkov pre
Príjemcovsosídlom v SR pre Program avsúlade s právnymipredpismiEurópskehospoločenstvaaSlovenskej
republiky;
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Príjemca- orgán,organizáciaalebo právnickáosoba vystupujúcavmene projektovéhopartnerstva(Žiadatel'),
ktorejsúza účelom realizácieaktivítmikroprojektuposkytovanéprostriedkyERDF a prostriedkyŠR Slovenskej
republiky;

Prioritná os- jeden zhlavných zámerovstratégie vPrograme,ktorý saskladá zoskupinynavzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,meratel'nýmiciel'mi;

Príru čkapre príjemcu- dokument,ktorý poskytujeúspešným žiadatel'om ofinančnýpríspevok(Príjemcom)
aich Partnerom nevyhnutné informácie apokyny na to, aby mohli správne implementovať schválený
mikroprojekt. Ide najmä oinštrukcie pre realizáciu mikroprojektu, postupy deklarovania výdavkov
amonitorovaniamikroprojektu,

Príru čkapre žiadatel'a- dokument,ktorý poskytuježiadatel'om ofinančnýpríspevoknevyhnutnéinformácie
'a pokyny na to, aby mohli správne pripraviťžiadosťofinančný príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť predpokladyprejeho úspešnú realizáciu,

Program cezhrani čnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 (alebo aj
"Program")- je operačnýprogram,ktorý bol schválenýrozhodnutím Európskejkomisieč, K(2007) 6604 zo
dňa 21,12,2007;

Realizácia aktivít mikroprojektu- zahŕňa obdobie, vrámci ktorého Príjemca a/alebo Partneri realizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektuaktoré začína termínom začatiarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluve aždo ukončeniavšetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchvZmluve vtermíne podl'ačlánku 3bod 3,7,
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálnadokumentácia- programovádokumentácia,ktorá tvorí neoddelitel'núsúčasťstrešnéhoprojektu
pre Fond rnikroprcjektov.Tvoria ju nasledovnédokumenty:ŽiadosťoFP, Príručka pre správcu,štatútarokovací
poriadokRegionálnehovýboru,Príručka pre žiadatel'a;

Regionálnyvýbor - orgán, ktorýje zriadený spoločnečeským aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischval'ovanížiadostíofinančný príspevokzFondu mikroprojektov;

Riadne- konanie,resp,nekonanievsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príručkou
pre žiadatel'a,Príručkoupre príjemcu,výzvou na predkladaniežiadostíoFP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
aSystémom finančného riadeniaštrukturálnychfondov aKohézneho fondu na programovéobdobie 2007-
2013;

Schválenážiados ť oFP- žiadosť oFP, vrozsahu aobsahu ako bola schválená Regionálnymvýborom,
a ktorá je uložená uSprávcu;

Schválenéoprávnenévýdavky- skutočnevynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavky Príjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisia výlučne srealizáciou aktivít mikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhovzmluve o poskytnutíFP voforme nákladovavýdavkov Príjemcu;

Schválenýzoznam výdavkov- formulár, ktorý zasiela Správca Príjemcovi,Obsahuje údaje zo Zoznamu
deklarovanýchvýdavkov doplnené ostanovisko Správcu (vyčíslenieoprávnenýchvýdavkov) následne slúží
Príjemcoviako podklad navypracovanieŽiadostioplatbu za mikroprojekt;,

Splneniekritéria oprávnenosti- Príjemca splníkritérium oprávnenostidňom ukončeniakontrolyŽiadostioFP
zhl'adiska oprávnenostiSprávcom za predpokladu,že ŽiadosťoFPsplnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

Správca- subjekt,ktorý na základeZmluvyoposkytnutí FP zabezpečujevýkon správyFondu mikroprojektov,
výkon kontrolymikroprojektovapreplácaniefinančnýchprostriedkovna účetpríjemcu

Systém finan čnéhoriadeniaštrukturálnychfondov aKohézneho fondu na programovéobdobie2007-
2013- dokumentupravujúcifinančnériadenie štrukturálnychfondovaKohéznehofondu schválenývládou SR,
je uverejnenýna www.sk-cz.eu;

Štrukturálnefondy (aleboaj "ŠF") - nástroje štrukturálnejpolitikyES využívanéna dosiahnutieciel'ov politiky
ES,K štrukturálnym fondom patria Európskyfond regionálnehorozvoja a Európskysociálny fond;

Účtovnýdoklad- doklad definovanýv § 10 ods, 1zákona č, 431/2002Zz: oúčtovníctve vznení neskorších
predpisov;

Včas- konanievsúlade sčasom plnenia určenom vZmluve, vprávnych predpisochSR a ES, vPrograme,
vPríručke pre žiadatel'a,vPríručke pre príjemcu,vpríslušnej Výzve na predkladaniežiadostío FP av Systéme
finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov a Kohéznehofondu na programovéobdobie 2007- 2013;
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Vlastnézdroje- finančnéprostriedky,ktorýmisa Príjemcapodiel'a na financovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky,ktoré Príjemcazískal ziného zdroja (okrem zdrojov
uvedenýchvčlánku 3 bod 3.1.zmluvy oposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo príspevoktretejosoby.

Verejnéobstarávanie- postupyobstarávaniazákaziekna dodanietovarov,uskutočneniestavebnýchpráca
poskytnutieslužieb tovarov,služieb astavebnýchprác v zmysle zákonaČ. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní
vznení neskoršíchpredpisova vo vzťahu kPríjemcovi vsúvislosti svýberom dodávatel'a mikroprojektua
vprípade zákaziek,na ktoré sanevzťahuje povinnosťpostupovaťvsúlade suvedenými právnymi predpismi,
postupmiuvedenýmivPríručke pre príjemcu;

Výzva na predkladaniežiadostí(alebo aj "Výzva")- východiskovýmetodickýaodborný podkladzo strany
Správcu,na základe ktorého Žiadatel'vypracovávaapredkladá žiadosťoFP Správcovi;

Záverečnáspráva- komplexnáspráva o pokroku vrealizáciicelého mikroprojektuao jeho udržaníspracovaná
Príjemcom,predloženáSprávcovi;

Zoznam deklarovanýchvýdavkov- formulár,ktorý zasiela Príjemca príslušnémuSprávcovispolu spovinnými
prílohami,nazáklade ktorého je vystavenéPrehlásenieooprávnenostivýdavkov;

Žiados ťofinan čný príspevok- dokument,ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných príloh, ktorým
žiadatel'ofinančný príspevokžiada oposkytnutiefinančnéhopríspevku;

Žiados ť ovrátenie finan čných prostriedkov- doklad, ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných
priloh,nazáklade ktorého má Príjemca povinnosťvrátiťfinančnéprostriedkyvpríslušnom pomere na stanovené
účty.

Článok1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

1. Príjemcasa zaväzujedodržiavaťustanoveniaZmluvy tak, aby bol mikroprojektrealizovanýriadne,včas av súlade
sjej podmienkamiapostupovaťpri realizáciiaktivítmikroprojektusodbornou starostlivosťou.

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohl'aduna osobu, ktorá
mikroprojektskutočne realizuje aje povinný zabezpečiťplnenie záväzkovztejto ZmluvyvšetkýmiPartnermi.

3. Zmluvnéstrany sa dohodli,že akákol'vekzmena týkajúcasa Príjemcua/aleboPartneranajmä splynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmena právnejformy,predajpodniku alebo jeho časti,transformáciaainé formy právnehonástupníctva,
ako aj akákol'vekzmena vlastníckychpomerov Príjemcua/alebo Partnerapočas platnostiaúčinnosti Zmluvy sa
považuje za podstatnú zmenu mikroprojektu,ktorá oprávňujeSprávcu odtejto Zmluvy odstúpiť.

4. Príjemcasa zaväzuje, že vobdobí piatich rokov odo dňa finančnéhoukončeniarealizácie aktivít mikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektudefinovanejvčlánku 57 ods.1NariadeniaRady (ES)Č. 1083/2006,pokia l'
Správca neurčíinak.

5. Zmluvné stranysavzájomne zaväzujú poskytovaťsi všetku potrebnú súčinnosťpri plnenízáväzkovztejto Zmluvy.

Článok2 OBSTARÁVANIESLUŽIEB,TOVAROV APRÁC PRíJEMCOM

1. Príjemca máprávozabezpečiťodtretích osôb dodanie tovarov,uskutočneniestavebnýchprác a poskytnutieslužieb
potrebnýchpre realizáciu aktivítmikroprojektu.

2. Príjemcasa zaväzujezabezpečiťpostup prizadávanízákaziekna dodanietovarov,uskutočneniestavebnýchprác
aposkytnutieslužieb potrebnýchpre realizáciuaktivítmikroprojektuvsúlade so zákonomČ. 25/2006 Z.z.overejnom
obstarávaní ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, Príručkou pre žiadatel'a,
Príručkou pre príjemcu.

3. Príjemcaje povinný poskytnúťSprávcovidokumentáciusúvisiacusverejným obstarávanímvrozsahu alehotách
stanovenýchvPríručke pre príjemcu,ak Správca neurčíinak.

4. Vprípade, ak Príjemcaneodstránialebo nezdôvodnínesúladvprocese verejnéhoobstarávania,Správcavýdavky
mikroprojektu,ktoré vzniklina základe takéhoto verejnéhoobstarávania,vcelku alebozčastiuzná za neoprávnené.

5. Vprípade, že Príjemca zadáva zákazku snízkou hodnotou,podl'a zákonaČ. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní,je
povinný postupovaťpodl'a ustanoveníPríručkypre žiadatel'a aPríručkypre príjemcu.

6. Správcaoverujedodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spoločenstvedefinovanýchpríslušnýmiprávnymi aktmi ES a zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom pri
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Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤZÁVEREČNÚsPRÁvu

realizáciimikroprojektu.ČinnosťouSprávcu nieje dotknutá výlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejného obstarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základných princípov
verejného obstarávaniaaZmluvy.

1. Príjemcaje povinný po fyzickom ukončenírealizácieaktivít mikroprojektupredložiťSprávcoviZáverečnúsprávu,
Zoznam deklarovanýchvýdavkov vsúlade so Zmluvou. PrílohouZoznamudeklarovanýchvýdavkovsú príslušné
účtovné doklady aďalšia podporná dokumentáciaPríjemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá.

2. Príjemcajepovinný informovaťSprávcu okonkrétnychtermínochkonania nosnýchaktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konaním akcie preúčelmožnejkontroly na mieste.Tieto termíny súposkytovanéSprávcovie-mailom.

3. Príjemca jepovinnýna žiadosťSprávcubezodkladnepredložiťinformácieadokumentáciusúvisiacuscharakterom
apostavením Príjemcu,srealizáciou aktivít mikroprojektu,účelom mikroprojektu,saktivitami PríjemcuaPartnerov
súvisiacimisúčelom mikroprojektu, svedením účtovníctva, ato aj mimo vyššie uvedenej Záverečnejsprávy a
termínovuvedených vtomto článku VZP pocelú dobu udržatel'nostimikroprojektu.

4. Príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí aukončení akéhokol'veksúdneho,
exekučného,konkurznéhoalebo správnehokonania vočiPríjemcovia/aleboPartnerovi,ovstupe Príjemcua/alebo
Partnera do likvidácieajej ukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcichzodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podl'ačlánku 12týchto VZP,prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako aj o iných skutočnostiach,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektua/alebo na povahu aúčel mikroprojektu
azaväzuje sa zaslaťSprávcovifotokópiu dokumentutýkajúcehosatakejto zmeny.

5. Príjemca jezodpovednýza presnosť,správnosť,pravdivosťaúplnosť všetkých informáciíposkytovanýchSprávcovi.

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemca jepovinnýpočas platnostiaúčinnosti Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú na základeZmluvy
získa,resp.získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedenýchvtomto článku
VZP. Príjemca je povinnýtúto povinnosťzabezpečiťusvojich partnerov,pokial'sú na jeho aktivity uplatňované
výdavky mikroprojektu.

2. Príjemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia voblasti informovaniaa publicity zamerané na verejnosťbudú
obsahovaťinformácie uvedené vpríloheČ.4 Príručky pre žiadatel'a.

3. Príjemcajepovinný používaťgrafickýštandard pre opatreniavoblasti informovaniaapublicity, ktorýje uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

4. Príjemcasúhlasí,aby hoSprávca zaradil do zoznamu Príjemcovpre účely publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií vzozname Príjemcov: názov asídlo Príjemcu a
Partnerov;názov,ciele astručný opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivít mikroprojektu;čas realizácieaktivít
mikroprojektu; celkové náklady na mikroprojekt; výška poskytnutého finančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografieavideozáznamyzmiesta realizácie aktivítmikroprojektu;predpokladanýkoniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodnutiaSprávcu. Príjemcaje povinný zabezpečiťsúhlas so zverejnením údajovpodl'a tohtoodseku tohto
článku VZP ajzo strany Partnerov.

Článok5 VLASTNíCTVO APOUŽITIEVÝSTUPOV

1. Príjemcasa zaväzuje,žebude mat'lzabezpečípočas platnostiaúčinnosti Zmluvyalebo počasobdobiauvedeného
voVýzve na predkladaniežiadostíoFP, podl'a toho,ktoré obdobie budedlhšie:

a) vlastníckeprávo alebo iné právo kpozemkom a stavbám vzmysle § 139 ods. 1zákona Č. 50/1976 Zb.
oúzemnom plánovaníastavebnom poriadku(stavebnýzákon) oprávňujúcerealizáciuaktivít mikroprojektu
agarantujúcejeho udržatel'nosťkmajetku, ktorý zhodnotía/alebonadobudnezprostriedkov FPalebo jeho
časti,akmá Príjemca sídlo vSlovenskejrepublike

podl'a toho, ktorú formu práva kmajetku zhodnotenémua/alebo nadobudnutémuzFPalebo jeho časti určí Výzva na
predkladaniežiadostíoFP, alebo ak Správca neurčíinak.
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2. Majetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho časti môže byť počas platnosti aúčinnosti Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkol'vek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len
spredchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

3. Príjemca sazaväzujeposkytnúťSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolórovi,apríslušným orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenúpri realizáciialebo vsúvislostisrealizáciouaktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udel'uje Správcovi, príslušnémuNárodnémukontrolóroviapríslušným orgánom SR, ČR aES právo na použitie
údajov ztejto Dokumentáciena účely súvisiacestouto Zmluvou pri zohl'adneníautorskýchapriemyselnýchpráv
Príjemcu a/alebo Partnerov.

4. Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo
zjeho časti. Správca súčasneurčí podmienkytakéhotopoistenia.Nedodržanieuvedenejpovinnostisa považujeza
podstatné porušenie Zmluvy.

Článok6 PREVOD A PRECHODPRÁV A POVINNOSTí

1. Príjemcaje oprávnený previesťpráva apovinnosti ztejto Zmluvy na inýsubjekt len s predchádzajúcimpísomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemcajepovinný písomne informovaťSprávcu oskutočnosti,že dôjde kprechodu právapovinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladneako sadozvie o možnostivzniku tejtoskutočnostialebo vzniku tejtoskutočnosti.

3. Postúpeniepohl'adávkyPríjemcu na vyplatenieFP natretiu osobu nieje nazáklade dohody zmluvnýchstrán možné.

Článok7 REALIZÁCIAMIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválený mikroprojektvsúlade so Zmluvou, schválenouŽiadosťouofinančný
príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu
uvedený včlánku 3bod 3.6.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Správca jeoprávnenýpozastaviťposkytnutieFP v prípade:

a) nepodstatnéhoporušeniaZmluvy Príjemcom, a to až do doby odstráneniatohto porušenia zo strany
Príjemcu;

b) podstatnéhoporušenia ZmluvyPríjemcom,pokial'Správca neodstúpilod Zmluvy,atoaždo doby odstránenia
tohto porušenia zostrany Príjemcu;

c) začatia trestného stíhania osôb konajúcichvmene Príjemcu a/alebo Partnerovza trestný čin súvisiaci
srealizáciouaktivítmikroprojektu.

3. Správcaoznámi PríjemcovipozastavenieposkytnutiaFP, pokial'budú splnenépodmienkypodl'a odseku2. tohto
článku VZP.Doručením tohto oznámeniaPríjemcovinastávajúúčinky pozastaveniaposkytnutiaFP.

4. AkPríjemca odstránizistené porušenia Zmluvyvzmysle odseku 2.tohto článku VZP,je povinný bezodkladnedoručiť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeníZmluvy. Správcaoverí, či došlo kodstráneniupredmetných
porušeníZmluvyav prípade,že nedostatkybolíPríjemcom odstránené,obnovíposkytnutieFP Príjemcovi.

Článok8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvujemožné meniť alebo doplňatlen nazáklade vzájomnejdohodyoboch zmluvnýchstrán v zmysle definície
zmien uvedenýchvPríručke pre príjemcu.

2. Príjemca jepovinnýoznámiťSprávcovivšetky zmeny askutočnosti, ktoré majúvplyv alebo súvisiasplnením tejto
Zmluvyalebo saakýmkol'vekspôsobom tejto Zmluvytýkajú alebo môžutýkať,ato aj vprípade, akmá Príjemca čo
i len pochybnosť ododržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich ztejto Zmluvy azáväzkov Partnerov, ato
bezodkladneod ichvzniku.

3. Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že v prípade,ak dôjde kzmene Programu,Príručkypre žiadateľa,Príručkypre
príjemcu alebo Systému finančnéhoriadenia štrukturálnychfondovaKohézneho fondu na programovéobdobie 2007
- 2013, Správcauverejnínovéznenie týchto dokumentovna svojich internetovýchstránkach.Vprípade, že dôjde
zároveň kzmene Zmluvy oznámi Príjemcovinové znenie zmenenýchčlánkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so
zmenou uvedenýchdokumentovsa považuje najmä konkludentnýprejav vôle Príjemcuspočívajúcivo vykonaní
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UKONČENIEZMLUVY

faktickýcha/alebo právnych úkonov,ktorýmipokračuje vzmluvnom vzťahu so Správcom.Ide najmä o pokračovaniev
realizácii aktivit mikroprojektu,zaslanie Záverečnej správy, zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov, prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Správcom aPríjemcom riadi takto
zmenenýmidokumentmi.

Článok9

1. Riadneukon čeniezmluvnéhovz ťahu

Riadne ukončeniezmluvnéhovzťahu zo Zmluvynastane splnenim záväzkovzmluvnýchstrán asúčasne uplynutim
doby,naktorú bola Zmluva uzatvorenápodl'ačlánku 5bod 5.2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadneukon čeniezmluvnéhovz ťahu

2.1 Mimoriadneukončenie zmluvnéhovzťahu zoZmluvynastáva dohodou zmluvnýchstránalebo odstúpením od
Zmluvy.

2.2 Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy,
nepodstatnéhoporušeniaZmluvy, nenaplneniapodmienokstanovenýchvRegionálnejdokumentáciiaďalej
vprípadoch,ktoré ustanovujú právne predpísy SRa ES.

2.3 Porušenie Zmluvyjepodstatné,ak strana porušujúcaZmluvu vedela včase uzavretia Zmluvyalebo vtomto
čase bolorozumné predvídaťsprihliadnutím na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorých bola Zmluvauzavretá,žedruhá zmluvná strana nebudemaťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušeníZmluvy alebo v prípade,aktak ustanovuje Zmluva.

2.4 NaúčelyZmluvy sazapodstatné porušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vznik nepredvídanýchokolnostína strane Príjemcu a/alebo Partnera,ktoré zásadne zmeniapodmienky
plnenia Zmluvy amikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

c) preukázanéporušenieprávnychpredpisovSR a ES v rámcirealizácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
sčinnosťouPríjemcu a/aleboPartnerov;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít mikroprojektua/alebo
nesplneniepodmienokapovinností, ktoré Príjemcovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie
verejného obstarávania, nesplnenie meratel'ných ukazovate/'ovmikroprojektu alebo iné závažné
porušenie zmluvnýchpovinností);

e) zastavenierealizácie aktivítmikroprojektuzdôvodov na strane Príjemcu a/alebo Partnera

D

g)

ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu vsúvislosti sprocesom
hodnoteniaavýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnenávyhodnotenásťažnosťsmerujúca
kovplyvňovaniuhodnotitel'ovalebo kzaujatosti, prípadneak takéto ovplyvňovaniealebo porušovanie
skonštatujúaj bez sťažnostialebo podnetu na tooprávnenékontrolné orgány;

porušeniefinančnejdisciplínyvzmysle § 31 ods. 1zákona Č. 523/2004Z.z.orozpočtových pravidlách
verejnejsprávy vznenineskoršíchpredpisov;

poskytnutie nepravdivých azavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií vsúlade
spodmienkamiZmluvy zostrany Prijemcu;

porušenie,ktoré je považovanéza nezrovnalosťvzmysle článku 2ods. 7Nariadenia Rady (ES) Č.

1083/2006,pokial'Správca stanoví,že takáto nezrovnalosťsa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizáciena majetok Prijemcu, resp. zastavenie konkurzného
konaniapre nedostatokmajetku,vstup Prijemcudo likvidáciealebo začatieexekučnéhokonaniavoči
Príjemcovi;

h)

i)

j)

k) akPríjemca nezabezpečíplnenie povinnostíztejto Zmluvy zostrany Partnerov;

l) porušenie článku 5bod5.5.a5.6. zmluvy oposkytnutiFP;

m) akdôjde kuskutočnosti uvedenejv článku 1odsek 3., porušeniečlánku 1odsek 4., článku 3odsek 5,
článku 4,článku 6odsek 1., článku 10odsek 1.,článku 12 odsek 1.,článku 12odsek 6. týchto VZP.
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2.5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanie takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera,na ktorýje
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zo strany Príjemcu a/alebo Partnera bez žiadostiotakýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených vZmluve alebo v právnych predpisov SR aES a/alebo
vdokumentoch,naktoré Zmluva odkazujeokrem prípadov,ktoré sapodľa Zmluvy považujúza podstatné
porušenia,sú nepodstatným porušením Zmluvy.

2.7 Vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvy jezmluvnástrana oprávnenáod Zmluvyodstúpiťokamžite,len čo
sa otomto porušenídozvedela.Vprípade nepodstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktoráje v omeškaní,nesplnísvoju povinnosťani vdodatočnej primeranejlehote,ktorá jej
nato bola poskytnutá.Aj v prípade podstatnéhoporušenia Zmluvyjezmluvná strana oprávnenápostupovať
ako pri nepodstatnom porušeníZmluvy. Vtomto prípadesa takéto porušenieZmluvy bude považovaťza
nepodstatnéporušenie Zmluvy.

2.8 Odstúpenieod Zmluvy je účinné dňom doručenia písomnéhooznámeniaoodstúpení od Zmluvy druhej
zmluvnejstrane.

2.9 Ak splneniu povinnostizmluvnejstrany bráni okolnosťvylučujúcazodpovednosť,je druhá zmluvnástrana
oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia (nezvratnýzánik predmetuZmluvyapod.) sa ustanoveniepredchádzajúcej
vety neuplatníazmluvné strany súoprávnené odZmluvy odstúpiťokamžite.

2.10 Vprípade odstúpeniaod Zmluvy zostávajúzachovanétiepráva Správcu, ktoré podľasvojej povahy majú
platiťaj po skončeníZmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenie poskytnutejčiastky FP,právo na náhradu
škody,ktorá vznikla porušením Zmluvy apod.

2.11 Ak sa Príjemcadostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy vdôsledku porušenia,resp. nesplnenia
povinnostizo strany Správcu,zmluvné strany súhlasia,ženejde o porušenie Zmluvy Príjemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCHVZŤAHOVAZMLUVNÁ POKUTA

1. Príjemca jepovinný:

a) vrátiťFPalebo jeho časť v prípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiť FPalebo jeho časť, ak porušilpovinnostiuvedenévZmluve aporušenie povinnostiznamenáporušenie
finančnejdisciplínypodľa§ 31 ods. 1písmena a), b), cl, d) zákonaČ. 523/2004Z.z. orozpočtovýchpravidlách
verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov,

c) ak to určí Správca, vrátiť FPalebo jeho časť, ak Príjemca a/alebo Partner porušil ustanoveniaprávnych
predpisovSRalebo ESatoto porušenie znamená nezrovnalosťpodľa článku 2odseku 7NariadeniaRady (ES)
Č. 1083/2006anejde oporušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1. písm. b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutu podľaodseku 9.tohto článku VZP;vzhľadom kskutočnosti,že spôsobenienezrovnalostizo
strany Príjemcu sapovažuje zataké porušenie podmienokposkytnutiaFP,sktorým sa spája povinnosťvrátenia
FPalebo jeho časti,vprípade, ak Príjemca takýto FPalebo jeho časťnevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto článku VZP,bude sa natoto porušenie podmienokZmluvy aplikovaťustanoveniedruhejvety§ 31
ods. 7zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorých
zákonov vzneníneskoršíchpredpisov,

d) akto určí Správca,vrátiťFPalebo jeho časť vprípade,ak nebolidosiahnutéhodnoty merateľnýchukazovatel'ov,

e) vrátiť príjem zmikroprojektuvprípade, ak počas realizácieaktivít mikroprojektua/alebo vpiatich rokoch od
Finančnéhoukončeniarealizácieaktivít mikroprojektudošlo kvytvoreniu príjmu podl'a článku55 Nariadenia
Rady (ES)Č. 1083/2006 vznenínariadeniaRady (ES)Č. 1341/2008.

2. Akdôjde k odstúpeniuod Zmluvy,je Príjemca povinný vrátiťSprávcoviFP vyplatenýdodoby odstúpeniaod Zmluvy.

3. Vprípade vzniku povinnostivráteniapríjmu podl'a odseku1. písm. e) tohto článku VZP jePríjemcapovinnývrátiť
príjem do 31.januára roku nasledujúcehopo roku,vktorom bol príjem vytvorený.Príjemca jepovinnýbezodkladne
(odkedysa o tejto skutočnostidozvedel)požiadaťSprávcuooznámenie, akým spôsobom mátento príjem vrátiť.
Vprípade, že Príjemca príjem riadneavčas nevráti, Správcabude postupovaťrovnakoako vprípade povinnosti
vrátenia FPalebo jeho častivzniknutejpodľa odseku 1.písm.a) až e)tohto článku VZP.
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7. Príjemcajepovinný v lehotedo7pracovných dníod uskutočneniavrátenia FPalebojeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočniloformou platby naúčetoznámiťSprávcovitoto vrátenie natlačive "Oznámenieovysporiadanífinančných
vzťahov".Prílohou "Oznámeniaovysporiadanífinančnýchvzťahov"je výpis zbankovéhoúčtu preukazujúcirealizáciu
uskutočnenejplatby.

8. AkPríjemca zistívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,jepovinný tútonezrovnalosťbezodkladneoznámiť
Správcoviazároveň mu predložiťpríslušné dokumentytýkajúce satejto nezrovnalosti.Túto povinnosťmá Príjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sapredlži vprípade ak nastanúskutočnostiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady
(ES)č. 1083/2006očas trvania týchto skutočností.

9. AksaPríjemca dostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkol'vek povinnostispojenejsinformovaním a publicitou;

c) povinnostiposkytnúťsúčinnosťSprávcovi;

Správcaje oprávnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vo výške 0,1 %zo sumy celkovýchoprávnených
výdavkov uvedenej včlánku 3bod 3.1. Zmluvy oposkytnutí FPza každý aj začatý deň omeškania.Vprípade
porušenia viac akojedného zbodov a),b), c) tohto odseku,výška zmluvnejpokuty saspočíta.

4. PovinnosťvráteniaFPalebo jeho časti (podl'a odseku1. písm.a) až e) tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podl'a poslednejvety odseku 3. tohto článku VZP) ajeho rozsah určí Správca v"Žiadosti ovrátenie finančných
prostriedkov"(ďalejlen "ŽoVFP"),ktorúzašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

5. Správca vŽoVFP uvedie výšku FPalebojeho častiaprijmu, ktorú máPríjemca vrátiťazároveň určí čísla účtov,na
ktoré je Príjemcapovinnývrátenie FPalebo jeho časti apríjmu vykonať.Vsúlade sods. 6. toho článku Správca
vŽoVFP určíaj lehotu na vrátenie FP.

6. Príjemca jepovinnývrátiť FPalebo jeho časťa príjem vurčenejlehote,atodo 10 dní od dátumu odoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vprípade, že si príjemca zásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sa dohodli,že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp. príjmu sapočíta od dátumuodoslaniaŽoVPF Správcom.Pokial'Prijemcanevráti FP alebo
jeho časti, resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správcaoznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

Článok 11 ÚČTOVNíCTVOAUCHOVÁVANIEÚČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorýje účtovnou jednotkoupodl'a zákonaČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctvevznení neskoršíchpredpisov,je
povinný vrámcisvojho účtovníctvaúčtovaťoskutočnostiachtýkajúcichsa mikroprojektu:

a)v analytickej evidencii ana analytických účtoch včlenení podl'a jednotlivýchprojektov, ak účtuje vsústave
podvojnéhoúčtovn íctva,

blv účtovných knihách podl'a § 15 zákona Č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve so slovným ačíselným označením
mikroprojektuvúčtovných zápisoch,akúčtuje v sústave jednoduchéhoúčtovníctva.

c) tak,aby navšetkých dokladochtýkajúcichsa príjmov avýdavkovmikroprojektubolo jednoznačneuvedené,že sa
vzťahujú kpríslušnémumikroprojektu.

2. Príjemcajepovinný uchovávaťaochraňovaťúčtovnú dokumentáciuaďalšiu dokumentáciutýkajúcu sa mikroprojektu
vsúlade so zákonomČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vplatnom znení ačl. 90 nariadeniaRady (ES) č. 1083/2006
a v lehote uvedenejv článku 17 VZP.

3. Naúčely certifikačnéhooverovaniaje Príjemca povinnýna požiadaniepredložiťCertifikačnémuorgánu nímurčené
účtovné záznamy,vpísomnej forme av elektronickejforme,akPríjemca vedie účtovné záznamy,vtechnickej forme
podl'a§ 31 ods.2písm. b) zákonaČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vznení neskoršíchpredpisov.Túto povinnosťmá
Príjemcapo dobu, po ktorúje povinný viesť auchovávať účtovnú dokumentáciualebo inú dokumentáciupodl'a
odseku 2.tohto článku VZP.

Článok12 KONTROLA/AUDIT/OVERENIENA MIESTE

1. Príjemcasa zaväzuje,že umožní výkon kontroly/auditu/overenianamieste zostrany oprávnenýchosôb navýkon
kontroly/auditu/overeniana mieste vzmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ESa tejto Zmluvy. Príjemca je
počas výkonu kontroly/auditu/overenianamieste povinný najmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova
dodržanie podmienokposkytnutiaFP v zmysle Zmluvy.
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2. Príjemca jepovinný zabezpečiťprítomnosťosôb zodpovednýchza realizáciu aktivítmikroprojektu,vytvoriťprimerané
podmienkyna riadne avčasné vykonaniekontroly/auditu/overenianamieste azdržať sa konania,ktoré bymohlo
ohroziťzačatie ariadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overeniana mieste.

3. Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overeniana mieste môžu vykonaťkontrolu/audit/overeniena mieste u
Príjemcu aPartnerovkedykol'vekodpodpisu tejto Zmluvyaždo 31.12.2021.Uvedená doba sapredlživprípade ak
nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90Nariadenia Rady (ES)Č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočností.

4. Oprávnené osoby navýkon kontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené:

a) vstupovaťdo objektov,zariadení,prevádzok,napozemky ado iných priestorovPríjemcu a/aleboPartnera,ak to
súvisís predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste,

b) požadovaťod Príjemcu, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dát na
pamäťovýchmédiách,vzorky výrobkovalebo inédoklady potrebné prevýkon kontroly/auditu/overeniana mieste
a ďalšie doklady súvisiace smikroprojektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste,

c) oboznamovaťsa s údajmiadokladmi,ak súvisia spredmetom kontroly/auditu/overeniana mieste,

d) vyhotovovaťkópieúdajov a dokladov,ak súvisia spredmetom kontroly/auditu/overeniana mieste.

5. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenianamieste súnajmä:

a) Správca anímpoverené osoby,

b) príslušníNárodníkontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyššíkontrolný úrad SR,príslušná Správa finančnejkontroly,Certifikačnýorgán animipoverené osoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgány a nimipoverené osoby,

D splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisie a Európskeho dvoraaudítorov,

g) osobyprizvané orgánmiuvedenýmivpísm. a) ažDv súlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSR a ES.

6. Príjemcajepovinný bezodkladneprijaťopatreniana nápravu nedostatkov,zistenýchkontrolou/auditom/overenímna
mieste vzmysle správy zkontroly/auditu/overeniana mieste vlehote stanovenejoprávnenýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste informáciuosplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkovv
termíne stanovenom oprávnenouosobou vzmysle ods.5. tohto článku.

Článok13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A PO ČíTANIELEHÔT

1. Zmluvné strany sadohodli,že ichvzájomná komunikáciasúvisiaca stouto Zmluvou sipre svoju záväznosťvyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvnéstrany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskutočňovaťprostredníctvomdoporučenej
zásielky.Vprípade, že si zmluvnástrana neprevezmezásielku,zasielanúdoporučenoupoštou auloženú na pošte,
piaty deň od uloženia napošte sabude považovaťzadeň doručeniazásielky,aj keď sa adresátoobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokia!'nemožnozásielku doručiť adresátovi azásielka nebola uložená na pošte, zásielka
sa považujeza doručenúmomentom jejvrátenia odosielate!'oví.Ustanovenietohto odseku sanevzťahujena čl. 10
odsek 6.

3. Zmluvnéstrany si zároveňdohodli ako mimoriadnyspôsobdoručovaniapísomnýchzásielokdoručovanieosobne
alebo prostredníctvomkuriéra; takéto doručenie Správcovi je možné výlučne vúradných hodinách podate!'ne
Správcu zverejnenýchverejneprístupným spôsobom.

4. Príjemca jezodpovednýzariadne označenie poštovejschránkynaúčely písomnejkomunikáciezmluvných strán.

5. Správca môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky
prostredníctvom emailu.

6. Ak Správca určí elektronickúformu komunikácieprostredníctvomemailu, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne
písomne oznámiťsvoje emailové adresy,ktoré budú v rámcitejto formy komunikáciezáväzne používať.

7. Zmluvné strany sazaväzujú,že vzájomná komunikáciabude prebiehaťvslovenskom jazyku.
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Článok14 Ú ČTY PRíJEMCU

8. Pre počítanie lehôt platí, žedo plynutia lehoty sa nezapočítavadeň, keď došlo kskutočnosti určujúcejzačiatok
lehoty.

9. Lehoty určené podľatýždňov,mesiacov alebo rokov končia uplynutím tohodňa,ktorý sasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,a ak hov mesiaciniet,posledným dňom mesiaca.Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu,nedeľu alebo sviatok,jeposledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovný deň.

10. Lehotaje dodržaná, aksa posledný deň lehoty podanieodovzdáorgánu,ktorý mápovinnosť ho doručiťalebo sa
odošle e-mailom.

1. Správca zabezpečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účetvedenývEUR. ČísloúčtuPríjemcu (vrátane
predčíslia)akód bankyje uvedené včlánku 1ods.1.2.zmluvy o poskytnutíFP.

2. Príjemcaje povinný udržiavať účet Príjemcu otvorený anesmie ho zrušiť až do doby Finančnéhoukončenia
realizácie aktivítmikroprojektu.

3. Príjemca môže realizovať úhrady oprávnenýchvýdavkov aj ziných účtov otvorených Príjemcom pri dodržaní
podmienokexistencie účtu Príjemcu určeného na príjem FP arealizácie aktivít mikroprojektuprostredníctvom
rozpočtu. Príjemcaje povinný oznámiť Správcovi identifikáciutýchto účtov najneskôrpri predloženíZáverečnej
správy.

Článok15 PLATBY

1. Správca poskytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemca sazaväzuje predložiťpríslušnémuSprávcoviZoznam deklarovanýchvýdavkovspolu súčtovnýmidokladmi
aďalšou podpornoudokumentáciouna kontrolu vsúlade sčlánkom 3 VZP.Vprípade nedostatkovSprávca dožiada
Príjemcu,na doplnenieZoznamudeklarovanýchvýdavkov,resp. jeho príloh tak, aby mohol vystaviťPrehlásenie
ooprávnenosti výdavkov najneskôr do 110 kalendárnychdní od doručenia Zoznamu deklarovanýchvýdavkov
Správcovi.

3. Po vykonaníkontroly podľa predchádzajúcehoodseku tohtočlánku VZP,Správca vystavíPrehlásenie ooprávnenosti
výdavkov a Schválený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehláseniaooprávnenosti výdavkov aSchváleného
zoznamuvýdavkovzašle SprávcaPríjemcoví,jeden originálarchivujeajeden predkladána schválenieNárodnému
kontrolóroviako podklad kZoznamu deklarovanýchvýdavkovza strešný projektFond mikroprojektov.

4. Správca zabezpečíposkytnutieplatby systémom refundácievýhradnena základe Schválenéhozoznamu
deklarovanýchvýdavkova Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

5. Príjemcajepovinnývpredkladanom Zozname deklarovanýchvýdavkovuvádzaťvýlučne výdavky,ktoré zodpovedajú
podmienkam oprávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedáza pravosť,správnosťakompletnosI'údajovuvedených
vZozname deklarovanýchvýdavkov.Vprípade, že nazáklade nepravýchalebo nesprávnychúdajov uvedených
vZOV dôjde kvyplateniu platby, pôjde oporušenie finančnej disciplínyvzmysle § 31 zákona č. 523/2004Z.z.
orozpočtovýchpravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskoršíchpredpisov.

6. Príjemcovivznikne nárok na vyplatenie príslušnejplatby až v momente schváleniaŽiadosti oplatbu za strešný
projektFond mikroprojektov.Nárok Príjemcuna vyplateniepríslušnejplatby vzniká len v rozsahu,vakom Správca
posúdioprávnenosťvýdavkovmikroprojektu.

Článok16 UCHOVÁVANIEDOKUMENTOV

1. Príjemca je povinný uchovávať dokumentáciu kmikroprojektu do 31.12.2021 ado tejto doby strpieť výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste zo strany oprávnenýchosôb vzmysle článku 12 VZP. Uvedenádoba sapredlžl
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006očas trvania týchto
skutočností.Povinnosťpodľa tohto článku VZPje Príjemca povinný zabezpečiťaj zo strany Partnerov.
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PredmetpodporyFP

Príloha Č. 2k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

1. Ciele mikroprojektu

Hlavnýciel' Prezentovaťznámeimenejznáme kultúrno-historické objekty v lokalitách
prihraničných regiónov spojené s cyrilometodskou misioua počiatkami
kresťanstva.Zvýšiť povedomie azáujemverejnostio ne ako o podstatnú
súčasť kultúrneho dedičstva a uplatniť ich v cestovnom turistickom ruchu.

Specifickýciel' 1 Populárno-náučnou formoupriblížiťprostredníctvom kultúrno-historických
objektov kontexty a súvislostimisie,prijímania kresťanstva aprelínania
západných avýchodných kresťanských tradíciína územídnešného
západného Slovenska aVýchodnejMoravy.

Specifickýciel'2 Zlepšenieturistického imidžuprihraničných regiónovprostredníctvom cielenej
propagácie kultúrno-historických objektov akoatraktivítcestovného ruchu.

2. Aktivity

2. Vydaniebibliofílie Obrazovo-textová bibliofíliabudeobsahovať:
1.originálne ilustrácie nasamostatných listoch s motívmijednotlivých
vybraných lokalítna základe predchádzajúceho mapovania
2. samostatnú,viacstranovú textovú prílohu s odborným popisomjednotlivých
lokalítna základe predchádzajúceho mapovania
Náklad:500 kusov
Termín:3- 7/2014

Popis aktivít

1. Návštevy
vybraných lokalít za
účelom ich
zmapovania

3. Vydanie
propagačného
materiálu

4. Spoločná
výstavná
prezentáciaso

Vycestovanie dojednotlivých vytypovaných lokalítjepotrebné nazískanie
aktuálnych informáciíostave objektov,nafotenie reálneho stavu,spracovanie
štúdií- získaniu podkladov pretvorbu výstupov projektu.Mapovanie bude
prebiehaťpriebežne - podl'a potreby,za účastičlenov projektového tímu
(projektového manažéra,spracovatel'ovbibliofílie,fotografa,koordinátora
odbornejaktivity -výstavy).Výsledky mapovania budú vstupom preďalšie
aktivity -zmapované lokality budúnásledne spracované prepotrebyvydania
obrazovo-textovejbibliofílie,obrazovo-textovéhopropagačného materiálua
výstavnú prezentáciu.
Termín:1- 6/2014

Obrazovo-textovýpropagačný materiálpre potreby cestovného ruchu voforme
skladačky -leporela bude obsahovaťkresbu mapkys umiestnením lokalít-so
zvýraznenýmiobrázkamiobjektov,zobrazených apopísaných v bibliofílii.
Súčasťou mapky budeitextový popis,reálne fotografie lokalítaresumév
anglickom jazyku.
Náklad 3000 ks.
Termín:4- 7/2014

Výstavná prezentácia buderealizovaná spoužitím vel'koformátových
reprodukciíbibliofílie.(Po grafickom spracovaníilustráciíspríslušnýmitextami



Príloha Č. 2k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

sprievodným budútietovytlačené nasamolepiacu fóliuanalepené našpeciálne tabule.
kultúrnym Tabule budúobsahovaťfarebné ilustrácie lokalíta texty viažuce sak danej
programom ( ČR) lokalite.)

Premiéra výstavy sa uskutočnívUherskom Hradišti.Sprievodným podujatím
výstavy bude kultúrny program.Prispeje nielenkjejzatraktívneniu,ale vytvorí
aj priestorspojenie kultúry a cestovného ruchu.
Termín :7/2014

5. Spolo čná Repríza výstavy.
výstavná Termín:8. 9/2014
prezentácia so
sprievodným
kultúr nym
programom(SR)

Inštitucionálnaa Udržatel'nosťmikroprojektu preďalšie obdobie korešponduje sdoterajšímii
technická budúcimiaktivitamižiadatel'a - regionálnejkultúrnejinštitúcie,ktorejzákladným
udržatel 'nos ť poslanímjeaktívnenapomáhanie ciel'avedomému rozvojukultúryaosvety na

základe záujmov apotrieb občanov.Jednou znáplnízakotvených ajv
zriaďovacejlistineje uchovávanie,ochrana asprístupňovaniekultúrnych hodnôt
ako ajorganizovanie tvorivých aktivítv jednotlivých oblastiach kultúrno-
výchovnejčinnosti.Našainštitúcia odborne aorganizačne spolupracuje pri
príprave arealizáciikultúrno-spoločenskýchavzdelávacích podujatí
regionálneho,nadregionálneho amedzinárodného charakteru,poskytuje
poradenské služby realizátorom osvetovejčinnosti,pôsobíako odborno-
poradenské,vzdelávacie ametodické a informačno-dokumentačnécentrum.
Všetky výstupy mikroprojektu azakúpené technické prostriedky budúajv
obdobípo jeho realizáciinaďalejslúžiťprecezhraničné aktivity žiadatel'aa
partnera mikroprojektu.Výstavná prezentácia budevajv ďalšom obdobík
dispozíciinaputovanie po rôznych miestach SR ajCR s ciel'om kontinuálne
propagovaťaprezentovaťcyrilometodskúmisiu v kontextoch a súvislostiach.

3. Cíel'ové skupiny

Kultúrne orqanizácie azariadenia cestovného turistického ruchu
Obyvatelia prihraničných regiónov,návštevníciprichádzajúcidoúzemia v rámcirozvoja cestovného
ruchu aturizmu
Obce amestá v územídopadu mikroprojektu



Príloha č.3 k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku

RozpočetmikroprojektuvEUR - ---

Výdaje na aktivity žadatele
Výdaje naaktivity

Celkovévýdaje mikroprojektu
pfeshraničního partnera

Nálev kapitoly Výdaje celkem Výdaje celkem Celkové výdaje %zCZV

1. Osobn!výdaje .J 4470,00 0,00 4470,00 22,35
2.Vecné Výdaje 5150,00 0,00 5150,00 25,75
3. Extern!služby 10 180,00 0,00 10180,00 50,90
4.Výdaje na publicitu 200,00 0,00 200,00 1,00
5. Investičnlvýdaje 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatn!Výdaje Iii 0,00 0,00 0,00 tP 0,00
7. Celkové zpÚsobilé vÝdaie 20000,00 0,00 20000,00 100,00
(-) Pfljmy 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Celkové upravené zptlsobilé

20000,00 0,00 20000,00 100,00výdaje
f+)Nezpusobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 ~ 0,00
9. Celkové vÝdaie 20000,00 0,00 20000,00 100,00

Rozpočetprojektu pro FondmikroprojektU

ROZPOČET PROJEKTU PROFOND MIKROPROJEKTU Projekt celkem

výdaj Merná jednotka Počet jednotek
Jednotková

Náklady (v EUR)
cena (v EUR)

1. Osobní výdaie 447000
1.1 Hrubé mzdy aplaty 0,00
1.2 Odvody sociálního azdravotního pojištšnl placené zarnšstnavatelern projekt 1 1100,00 1100,00
1.3 Jiné 0,00
1.3.1 Projektový manažér osobohodina 120 9,00 1080,00
1.3.2 Finančný manažér -ekonóm osobohodina 100 8,00 800,00
1.3.3 Učtovník -účtovníctvo projektu osobohodina 70 8,00 560,00
1.3.4 Koordinátor odbornej aktivity -komisár výstavy osobohodina 45 9,00 405,00
1.3.5 Koordinátor odbornej aktivity -manažér sprievodných programov osobohodina 45 9,00 405,00
1.3.6 Dozor na výstave osobohodina 30 4,00 120,00

2. Vecné výdale 5150 OO
2.1 Materiál vé. PHM

2.1.1 PHM - služobné auto km 200O 0,12 240,00

2.1.2 Kancelárske potreby (toner, papier, obaly, ...) projekt 1 110,00 110,00

2.2Samostatné movité veci - DHIM, DNHIM 0,00

2.2.1 Stojany nainštaláciu pre potreby výstav ks 20 100,00 2000,00

2.3 Cestovní náhrady diezákona projekt 1 1100,00 1100,00
2.4 Pronájem 0,00
2.5 Nákuppoužitého zafízení 0,00
2.6 Nákup HW aSW 0,00
2.7 Režijní výdaje (voda, teplo, plyn, energie) 0,00
2.8 Prepravné 0,00
2.9 Honoráre 0,00
2.9.1 Spracovanie textovej časti bibliofílie projekt 1 1200,00 1200,00
2.9.2 Spracovanie fotoarafií projekt 1 300,00 300,00
2.10 Ubvtování 0,00
2.11 Stravné -občerstvenie navernisážach výstav projekt 1 200,00 200,00
2.12 Jiné 0,00

3. Externi službv 10180 OO
3.1 Posudky (technické, finanční, ...) 0,00
3.2 Poplatky za právni anotáŕské služby 0,00
3.3 Poradenství akonzultace 0,00
3.4 Jiné 0,00

3.4.1 Návrh a realizácia kompletného výtvarno-grafického spracovania bibliofílie
vrátane predtlačovej prípravy ks 1 3000,00 3000,00
3.4.2 Výtvarno-grafické spracovaniepropagačného materiáluspredtlačovou
Iprípravou ks 1 700,00 700,00

3.4.3 Grafické spracovanie obrazovo-textových formátov prepotrebyvvstavv ks 1 500,00 500,00
3.4.4 Výroba výstavnej prezentácie veľkoformátových reprodukcií ks 1 800,00 800,00
3.4.5 Tlač bibliofílie ks 500 4,20 2100,00
3.4.6Tlač propagačného materiálu ks 3000 0,20 600,00

3.4.7 Sprievodný kultúrny proqrarn k výstavám projekt 1 1500,00 1500,00
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3.4.8 Moderovanie sprievodných kultúrnych prograrnov avernisáží vrátane

prípravy proiekt 1 400.00 400,00

3.4.9 Ozvučenie kultúrneho programu projekt 1 300,00 300,00

3.4.10 Vefkoplošná propagácia sprievodného kultúrneho programu (umiestnenie

vcentrálnej zóne vTrenčíne) ks 1 100,00 100,00

3.4.11 Preklad do anqlického iazvka - resumé do tlačených materiálov ks 1 80,00 80,00
3.4.12 Poplatok SOZA (za verejné použitie hudobných diel - na kultúrnom

programe) projekt 1 100,00 100,00

,4. vydaje na pUblicitu 200,00
4.1 Informační tabule, pamétní desky aj. související sprojektern I I 0,00
4.2 Jiné - Inzercia projekt 1 I 200,00 200,00

5. Investi ční výdaie 000
5.1 Stavební výdaje 0,00

5.2 Samostatné movité veci - HIM 0,00

5.3 Samostatné movité veci - NHIM 0,00

6. Ostatní výdaie •uDi 'esnit 0,00

I 0,00

I 0,00

7. Celkové zDusobilé výdaie
'"

., 20000 OO
8a. Príjmy mikroprojektu 0,00

8b. Príjmy mikroprojektu -do výše vlastního spolufinancovánl 0,00

9. CelkDVé uDravené zDusobilé výdaie 20000,00

11U. NezpusObilé vydaje III 0,00

11. CelkDVé výdaie DrDiektu 20000 OO




