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1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Správca
názov: Trenčianskysamosprávnykraj
sídlo: Kdolnejstanici 7282/20A, Trenčín, 91101, Slovenská republika

konajúci: Ing.Jaroslav Baška,predsedaTSK
IČO: 36126624

DIČ: 2021613275
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu a kódbanky
refundácie: 7000208989/8180
IBAN: SK1081800000007000208989

(ďalej len "Správca ")

1.2.Príjemca (Žiadatel)
názov:
sídlo:
konajúci:
IČO:
DIČ:
banka: Slovenská sporiteľňa,a.s.
číslo účtu a kódbanky
refundácie: 5043982967/0900

IBAN: SK9509000000005043982967

Eva n.o.
Gagarinova 1714/8,911 01 Trenčín, Slovenská republika
Ing. Petra Ošleišková,riaditeľka n.o.
45741174



1.4.Poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja aštátneho rozpočtu
Slovenskejrepublikyje realizovanéna základe strešnéhoprojektu"Fond mikroprojektov".
Podmienkyaúlohy Správcu vyplývajúce zo strešného projektu "Fond mikroprojektov"upravuje
"Zmluva o poskytnutífinančného príspevkuČ. Z2241 062000101". "Zmluva o poskytnutí finančného
príspevkuzo štátneho rozpočtu SlovenskejrepublikyČ. Z2241 062000101/ŠR"a"Dohoda
ospoluprácina projekte v rámciProgramu cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká
republika 2007-2013Č.2009/0178".

1.5. Táto zmluva vrátane všetkých jejprílohsa ďalejoznačuje ajako "Zmluva".Správca a Príjemcasa
preúčelytejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako"Zmluvné strany."

2. PREDMET A ÚČELZMLUVY

2.1.Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok,práv apovinnostímedziSprávcom
aPríjemcom priposkytnutífinančného príspevku (ďalejaj "FP") zostrany Správcu Príjemcovina
realizáciu aktivítmikroprojektu,ktorý je predmetom SchválenejžiadostioFP (Príloha Č. 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu: Tvoríme bezhraníc

Registračnéčíslo (Kód mikroprojektu) : SKlFMP/12/006

(ďalej aj "mikroprojekt").

Cezhraničný partner:
názov:
sídlo:
konajúci:
IČO:
DIČ:

Základní umeleckáškola Uherský Brod
Mariánskenámestí65,68801 Uherský Brod,Česká republika
Mgr. Hana Mahdalová,riaditel'ka
46254552

2.2. Účelomtejto Zmluvyje spolufinancovanie schváleného mikroprojektu Príjemcu,ato poskytnutím
FPz prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu SR pre:

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

republika 2007 - 2013

Spolufinancovaný fondom:Európskyfond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhraničnéhoregiónu aspolupráce

Oblasť podpory: 1.6Fond mikroprojektov

2.3. Správca sazaväzuje,že na základe tejtoZmluvy poskytne FPPríjemcovi,ato v súlade



3. VÝDAVKY MIKROPROJEKTU, FINANČNÝ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

3.1. Správca a Príjemcasadohodli,ževýdavky mikroprojektu súrozdelené nasledovne:

Výdavok % EUR

Celkové oprávnené výdavky 100 19773,25

Finančný príspevok zERDF 80,75 15966,89

Finančný príspevok zo 14,25 2817,68
štátneho rozpočtu SR

Vlastné zdroje 5 988,68

3.2. Príjemca sa zaväzuje,že zaistívlastné zdroje napredfinancovanie realizácie aktivítmikroprojektu
azaistí ďalšie vlastnézdroje financovaniamikroprojektuna úhraduvšetkých neoprávnených
výdavkov mikroprojektu.

3.3. Príjemca sa zaväzuje požiadaťo FPvýlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkovna
realizáciuaktivít mikroprojektu aza splnenia podmienok stanovených Zmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumu finančného príspevku z ERDFa štátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zo schválených deklarovaných oprávnených výdavkov,pričom celková výška
finančného príspevku z ERDFaštátneho rozpočtu SR uvedená vbode 3.1.tohto článku Zmluvy
môže byt'prekročená najviac o 1 EURa to len z technických dôvodov na strane Správcu.

3.5. Vecnéačasové vymedzenieoprávnenýchvýdavkovvychádzazNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a najeho základe spracovanejPríručky prežiadateľa.

3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie,ktoré začína dňom splnenia kritériíoprávnenosti
mikroprojektupríjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny prepríjemcu súuvedené tu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov 23.09.2013

Fyzickéukončenie realizácie aktivítmikroprojektu 31.05.2014

Posledný možnýtermín úhrady oprávnených výdavkov30.06.2014

Konečný možný termín v prípade nutnosti predlženla30.09.2014
realizácie aktivítmikroprojektu



3.8. Príjemcavyhlasuje,že Príjemcovinebola priznanáaani nebude požadovaťna realizáciu
oprávnených aktivítmikroprojektu financovaných nazáklade tejtoZmluvy dotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovanie zozdrojov iných rozpočtových kapitol
štátneho rozpočtu SRalebo ČR,štátnych fondov SR alebo ČR,z iných verejných zdrojov,zdrojov
ES,Recyklačného fondu alebo iných zdrojov poskytnutých zozahraničia nazáklade medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kontrolu a vládnyaudit použitiaFP, ukladanieavymáhaniesankciíza porušenie finančnej
disciplíny sa vzťahuje režim upravený vprávoychpredpisoch SRa ES(najmä zákon č.523/2004
Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnejsprávy vzneníneskorších predpisov,zákon č.440/2000
Z.z.o správach finančnejkontroly v zneníneskorších predpisov,zákonČ. 502/2001 Z.z.ofinančnej
kontrole a vnútornom audite v zneníneskorších predpisov).Príjemca súčasne berie navedomie,že
podpisom tejto Zmluvyje povinný dodržiavaťSystém finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013.

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

528/2008 Z.z. o pomociapodpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva.

3.11. Príjemcasa zaväzujepri realizáciimikroprojektudosiahnuťstanovenéindikátoryvýstupu
avýsledku a ich dosiahnutiepreukázatel'ne doložiťspolu so Záverečnousprávou aprivšetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku súnasledovné indikátory:

Indikátor výstupu Jednotka Vstupná hodnota Výstupná hodnota

Počet zrealizovaných kultúrnycha
počet O 5spoločenských akcii

Početúčastníkov na kultúrnycha
počet O 240

spoločenských akciách

Indikátor výsledku Jednotka Vstupná hodnotaVýstupná hodnota

početsubjektov zapojených do počet O 3
cezhraničnejspolupráce

početupevnených partnerstiev počet O 2

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁNAKONTAKTNÉ ÚDAJE



Slovenskejrepublike.Zmluvné strany berú na vedomie,že ak by nedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy v lehote dotroch mesiacov odjejuzavretia,platí,že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo
zákona.

5.2. Zmluva sa uzatvára nadobu určitúajejplatnosť a účinnosť končíuplynutím piatich rokovododňa
Finančného ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu svýnimkou článku 10odsek 8.VZP, článku
12 ačlánku16 VZP,ktorých platnosťaúčinnosťkončí31.12.2021.Uvedená doba sapredlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené v článku 90 Nariadenia Rady(ES)Č. 1083/2006 o čas
trvania týchto skutočností.

5.3. Príjemcasúhlasí so zverejňovaním údajovuvedenýchvzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/IČO,údaje omikroprojekte,predmete avýške finančnéhopríspevku,ato podl'a
Zákona č211/2000 Z.z. oslobodnom prístupe kinformáciám v zneníneskorších predpisov
aZákonaČ. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ao zmenea doplneníniektorých
zákonov.

5.4 Neoddelitel'nousúčasťou tejtoZmluvy sú nasledujúce prílohy:1. Všeobecné zmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutí finančného príspevku,2. Predmetpodpory FP 3.Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,že sa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámilasúhlasí,že je týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že munie súznáme žiadne okolnosti,ktoré by ovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosť Partnerov alebo oprávnenosť mikroprojektu na poskytnutie FPv zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostio FPpre mikroprojektuvedený v článku 2 Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,ževšetky vyhlásenia pripojené kžiadostio FP ako ajzaslané Správcovipred
podpisom Zmluvyoposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajúúčinné pripodpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Aksaakékoľvek ustanovenietejtoZmluvy stane neplatnýmv dôsledkujeho rozporu s právnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujú,ak je to nutné,bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatnézmluvné
ustanovenie novým platnýmustanovením tak,aby zostal zachovanýúčel Zmluvyaobsah
jednotlivých ustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktoré vzniknú ztejto Zmluvy, vrátane sporov ojejplatnosť, výklad alebo ukončenie
súZmluvné strany povinné prednostne riešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade,že savzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté vsúvislostisplnením záväzkov
podl'a Zmluvy alebo v súvislostis ňou nevyriešia, Zmluvné stranysadohodliasúhlasia, že všetky
spory vzniknuté zo Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukončenie,budú riešené
na miestnea vecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodľa právnehoporiadku Slovenskej
republiky.

5.9. Táto Zmluvaje vyhotovená v4 rovnopisoch,pričom po podpise Zmluvydostane Príjemca
1rovnopisa 3 rovnopisy dostane Správca.



Prílohy:

PrílohaČ. 1 Všeobecné zmluvné podmienky kZmluve o  poskytnutífinan čného príspevku

PrílohaČ.2 Predmetpodpory FP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ.4 Harmonogram realizácie aktivítmikroprojek tu

Za Príjemcu v...r~f:!!.C:X?!/t....,dňa ...!.?~...?..~/.?.....

Ing.Petra Ošlejšková,
riaditeľka n.o.



PrílohaČ. 1 Zmluvy o poskytnutífinančnéhopríspevku

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY KZMLUVE O POSKYTNUTÍFINANČNÉHO PRíSPEVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné právaa povinnostizmluvných strán,ktorýmisú na stranejednej
Správca FMPa na strane druhejPríjemca tohto FP.

Preúčely týchto všeobecných zmluvných podmienok savšeobecné zmluvné podmienky ďalejoznačujú ako "VZP",zmluva
oposkytnutíFPbez VZPa ostatných príloh sa ďalejoznačuje ako ,,zmluva o poskytnutíFP" a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohysa ďalejoznačuje ako "Zmluva".VZPsúneoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutíFP.

Ak by niektoré ustanoveniaVZP boli v rozpore sustanoveniamizmluvy oposkytnutí FP, platia ustanoveniazmluvy
oposkytnutíFP.

Vzájomné práva a povinnostimedziSprávcom aPríjemcom sa riadia Zmluvou,všetkýmidokumentmi,na ktoréZmluva
odkazuje aprávnymipredpismiSR a ES.Zmluvné strany sa dohodli,že práva a povinnostizmluvných strán sa budúďalej
riadiť Programom cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká republika2007-2013,Programovým manuálom
pre program cezhraničnejspolupráceSlovenská republika-Česká republika2007- 2013, Príručkou prežiadatel'a,
Príručkou pre príjemcu,Pravidlamioprávnenostivýdavkovpre slovenských partnerov(ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov),príslušnou výzvouna predkladaniežiadostíoFP a Systémom finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013.Príjemca vyhlasuje,že sa sobsahom uvedených dokumentov
oboznámilazaväzuje sa ich dodržiavaťspolus ustanoveniamitejto Zmluvy.Uvedené dokumentysú uverejnené na
intemetovejstránke www.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

Splnenie všetkýchpovinnostíSprávcuje Správca povinnýzabezpečiťna základe Zmluvyoposkytnutí finančného
príspevku č. Z22410620001 01,Zmluvy oposkytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky č. Z2241062000101/ŠR ana základeDohody ospolupráci na projekte vrámci Programucezhraničnej
spolupráceSlovenská republika- Česká republika2007-2013Č. 2009/0178_

Splnenie všetkýchpovinnostíPríjemcu uvedených vZmluve jePríjemca povinnýzabezpečiťaj voči Partnerom,ato
vzhľadom na účel, ktorý sa mátouto Zmluvou dosiahnuť.

LEGISLATÍVA AVÝKLAD POJMOV
Základnýprávny rámecupravujúcivzťahy medziSprávcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právnepredpisy Európskych spoločenstiev a Slovenskejrepubliky

ZákonČ. 528/2008 Z.z. o pomocia podpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva;

ZákonČ. 523/2004 Z.z.orozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov
vznení neskorších predpisov;

ZákonČ. 502/2001 Z.z. o finančnejkontrole a vnútornom audite a o zmene adoplneníniektorých zákonov;

Nariadenie Rady (ES)Č. 1083/2006 z 11.júla 2006,ktorým saustanovujú všeobecné ustanovenia oEurópskom
fonde regionálneho rozvoja,Európskom sociálnom fonde aKohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 1260/1999 v znenínariadenia Rady (ES)Č. 1341/2008;

Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES)Č. 1080/2006 z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, a ktorým sazrušuje nariadenie (ES)Č. 1783/1999;

Nariadenie Komisie(ES) Č. 1828/2006 z8. decembra2006, ktorýmsa stanovujú vykonávaciepravidlá
nariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006,ktorým sa ustanovujú všeobecnéustanoveniao Európskom fonde
regionálneho rozvoja,Európskom sociálnom fonde aKohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu



Bezodkladne- najneskôr do7dníodvzniku skutočnostirozhodnejpre počítanie lehoty;

Celkové oprávnené výdavky - oprávnenévýdavkyPríjemcu,ktoré súvisiavýlučnes realizáciouaktivít
mikroprojektuv rámcioprávnenéhoobdobiastanovenéhovZmluve o poskytnutíFPvo forme nákladova
výdavkovPríjemcu,schválenéRegionálnym výborom FMPpredpodpisom tejtoZmluvy asú vsúlade
sPríručkou pre žiadatel'a,Príručkoupre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov, ametodickými
usmernenia mi;

Certifikačnýorgán- orgán,ktorývykonáva certifikáciu výkazov výdavkov ažiadostíoplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskejkomisii,zodpovedáza vypracovaniežiadostíoplatbu na Európsku komisiu,príjem platieb
zEurópskejkomisie,ako aj realizáciu platieb ERDF Príjemcom.Úlohycertifikačného orgánu plníMinisterstvo
financiíSR.

Deň- dňomsa rozumiekalendárny deň,pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené,že ideo pracovný deň;

Dokumentácia- akákoľvek informácia alebosúborinformácií,vtlačenejalebo elektronickejpodobe,týkajúce
sa a/alebo súvisiace s mikroprojektom;

Dodávatel'mikroprojektu- subjekt,sktorým Príjemca uzatvorilzmluvu na dodanie tovarov,uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb nazáklade výsledku verejného obstarávania;

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavnýchnástrojovštrukturálnej
aregionálnejpolitiky ES,ktorého cielom je prispievať krozvoju najmenejrozvinutých regiónov Európskejúniea
územnejspolupráce;

Finančné ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu - realizáciaaktivít Mikroprojektusa považuje
za finančneukončenúdňom odoslaniaplatby zERDF a ŠR Správcom na účet Príjemcuna základe
schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov aŽiadostioplatbu

Finančnýpríspevok(alebo aj"FP") - prostriedky EÚ,finančný príspevokje poskytovaný Príjemcoviato pri
splnenípodmienok uvedených vZmluve;

Fond mikroprojektov- nástrojprepodporu aktivítmenšieho rozsahu (mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvochstrešných projektov schválených voblastipodpory 1.6počas celého programového obdobia;

Fyzické ukončenierealizácieaktivít mikroprojektu- je ukončenie realizácieaktivítmikroprojektu viazané na
dátum uskutočnenia poslednejaktivity mikroprojektu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera;

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

Mikroprojekt - na úrovni strešnéhoprojektu je považovanýza aktivitu strešnéhoprojektu.Špecifikáciu
mikroprojektu ajeho projektový cyklus podrobne popisuje Regionálna dokumentácia;

Národný kontrolór - subjekt vykonávajúcikontrolu realizácieaktivít Projektu/Mikroprojektuu Príjemcu
aPartnerov;

Oblasť podpory - prostriedok,ktorým je v priebehu niekoľkýchrokovrealizovaná prioritná osProgramu,
tvorený skupinamitematicky príbuzných aktivít,a ktorýumožňuje financovanie projektov/mikroprojektov;

Orgán auditu - orgánfunkčne nezávislý od Správcu aCertifikačného orgánu,určený členským štátom pre
každý operačný program,ktorýje zodpovedný za vykonávanie činnostípodľa článku 62 Nariadenia Rady(ES)č.



Príjemca- orgán,organizácia alebo právnická osobavystupujúca vmeneprojektového partnerstva (Žiadatel),
ktorejsúza účelom realizácie aktivítmikroprojektu poskytované prostriedky ERDFa prostriedky ŠR Slovenskej
republiky;

Prioritnáos- jeden zhlavných zámerov stratégie vPrograme,ktorý saskladá zoskupiny navzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,meratel'nýmiciel'mi;

Príručkapre príjemcu- dokument,ktorýposkytuje úspešným žiadateľom ofinančný príspevok (Príjemcom)
aich Partnerom nevyhnutnéinformácieapokyny na to, aby mohli správne implementovaťschválený
mikroprojekt. Ide najmä oinštrukcie pre realizáciu mikroprojektu,postupy deklarovania výdavkov
amonitorovania mikroprojektu.

Príručkapre žiadatel'a- dokument,ktorý poskytuje žiadatel'omofinančný príspevok nevyhnutné informácie
a pokyny nato,aby mohlisprávne pripraviťžiadosťofinančný príspevok asvojprojektsprávne vypracovať
a vytvoriť predpoklady prejeho úspešnú realizáciu.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 (alebo aj
"Program")- je operačný program,ktorý bolschválený rozhodnutím EurópskejkomisieČ. K(2007) 6604 zo
dňa 21.12.2007;

Realizáciaaktivít mikroprojektu - zahŕňaobdobie,vrámci ktoréhoPríjemcaa/alebo Partnerirealizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektu aktorézačína termínom začatia realizácie aktivítmikroprojektu uvedenomv
Zmluve aždo ukončenia všetkých aktivítmikroprojektu uvedených vZmluve vtermíne podľa článku 3 bod3.7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálnadokumentácia- programová dokumentácia,ktorá tvoríneoddelitel'nú súčasťstrešného projektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoriaju nasledovné dokumenty:Žiadosť o FP, Príručka presprávcu,štatútarokovací
poriadok Regionálneho výboru,Príručka pre žiadateľa;

Regionálnyvýbor - orgán,ktorý je zriadený spoločne českým aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischvaľovanížiadostíofinančný príspevok z Fondu mikroprojektov;

Riadne- konanie,resp.nekonanie vsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príručkou
pre žiadateľa,Príručkou prepríjemcu,výzvou na predkladanie žiadostío FP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
aSystémom finančnéhoriadenia štrukturálnych fondov aKohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-
2013;

Schválenážiadosť oFP- žiadosťoFP, v rozsahu aobsahu ako bola schválenáRegionálnym výborom,
a ktoráje uložená u Správcu;

Schválenéoprávnenévýdavky - skutočne vynaložené,odôvodnené ariadne preukázané výdavky Príjemcu
schválené Správcom,ktorésúvisia výlučne srealizáciou aktivítmikroprojektu vrámcioprávneného obdobia
stanoveného vzmluve o poskytnutíFPvo forme nákladov a výdavkov Príjemcu;

Schválenýzoznam výdavkov- formulár,ktorý zasiela Správca Príjemcovi.Obsahujeúdaje zoZoznamu
deklarovanýchvýdavkovdoplnenéostanoviskoSprávcu (vyčíslenieoprávnenýchvýdavkov)následne slúži
Príjemcoviako podklad navypracovanie Žiadostioplatbu za mikroprojekt;.

Splneniekritériaoprávnenosti- Príjemca splníkritérium oprávnenostidňomukončenia kontroly ŽiadostioFP
zhľadiska oprávnenostiSprávcom zapredpokladu,že Žiadosť o FPsplnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

Správca- subjekt,ktorý nazáklade Zmluvy o poskytnutíFPzabezpečuje výkon správy Fondu mikroprojektov,
výkon kontroly mikroprojektov apreplácanie finančných prostriedkov naúčetpríjemcu

Systém finančnéhoriadeniaštrukturálnychfondov aKohéznehofondu na programovéobdobie2007-
2013- dokumentupravujúcifinančné riadenieštrukturálnych fondov aKohézneho fondu schválený vládou SR,



Vlastné zdroje- finančné prostriedky,ktorýmisa Príjemca podiel'a nafinancovanímikroprojektu vstanovenej

výške.Zatieto zdroje sapovažujú aj tie prostriedky,ktoréPríjemca získalziného zdroja (okrem zdrojov

uvedených v článku 3 bod3.1. zmluvyo poskytnutíFP),ako napr. úver z banky alebo príspevok tretejosoby.

Verejné obstarávanie- postupy obstarávaniazákaziek nadodanie tovarov,uskutočnenie stavebnýchpráca
poskytnutie služieb tovarov,služieb a stavebných prácv zmysle zákonaČ. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
vznení neskorších predpisovavo vzťahu kPríjemcovivsúvislosti svýberom dodávatel'amikroprojektua
v prípade zákaziek,na ktoré sanevzťahuje povinnosťpostupovaťvsúlade suvedenýmiprávnymipredpismi,
postupmiuvedenýmiv Príručke prepríjemcu;

Výzva na predkladaniežiadostí (alebo aj "Výzva") - východiskový metodický a odbomý podklad zostrany
Správcu, nazáklade ktorého Žiadateľ vypracováva a predkladá žiadosť o FPSprávcovi;

Záverečná správa-komplexná správa o pokrokuv realizáciicelého mikroprojektu ao jeho udržaníspracovaná
Príjemcom, predložená Správcovi;

Zoznam deklarovanýchvýdavkov- formulár,ktorýzasiela Príjemca príslušnému Správcovispolu s povinnými
prílohami,nazáklade ktorého je vystavenéPrehlásenie o oprávnenostivýdavkov;

Žiadosť ofinančný príspevok- dokument,ktorý pozostávazformulára žiadostiapovinných príloh,ktorým
žiadatel' o finančný príspevok žiada o poskytnutie finančného príspevku;

Žiadosť ovrátenie finančných prostriedkov - doklad,ktorý pozostávaz formulára žiadostiapovinných
príloh, nazáklade ktorého má Príjemcapovinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere nastanovené

účty.

Článok1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

1. Príjemcasa zaväzuje dodržiavaťustanoveniaZmluvy tak,aby bolmikroprojektrealizovanýriadne,včas av súlade
sjej podmienkamiapostupovať prirealizáciiaktivítmikroprojektu sodbornou starostlivosťou.

2. Príjemca zodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivítmikroprojektu vcelom rozsahu,bez ohradu naosobu,ktorá
mikroprojekt skutočne realizujea je povinný zabezpečiť plneniezáväzkovztejtoZmluvy všetkýmiPartnermi.

3. Zrnluvnéstrany sadohodli,žeakákoľvek zmena týkajúca sa Príjemcu a/alebo Partnera najmäsplynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmena právnejformy,predajpodniku alebo jeho časti,transformácia a iné formy právneho nástupníctva,
ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerovPríjemcua/alebo Partnerapočas platnostiaúčinnostiZmluvysa
považuje zapodstatnú zmenu mikroprojektu,ktoráoprávňuje Správcu odtejto Zmluvy odstúpiť.

4. Príjemcasa zaväzuje,že vobdobí piatich rokovodo dňafinančného ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektu definovanejvčlánku 57 ods.1Nariadenia Rady(ES) č.1083/2006, pokiaľ
Správca neurčí inak.

5. Zmluvnéstranysavzájomne zaväzujú poskytovať sivšetku potrebnúsúčinnosť priplnení záväzkov ztejto Zmluvy.

Článok2 OBSTARÁVANIESLUŽIEB,TOVAROV APRÁC PRíJEMCOM



realizáciimikroprojektu.Činnosťou Správcu nieje dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu zavykonanie
verejného obstarávania pridodržanívšeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES,základných princípov
verejného obstarávania aZmluvy.

Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤ INFORMÁCIE APREDLOZIŤZÁVEREČNÚ SPRÁVU

1. Príjemcaje povinný pofyzickom ukončenírealizácie aktivítmikroprojektu predložiťSprávcoviZáverečnú správu,
Zoznam deklarovaných výdavkov vsúlade so Zmluvou.Prílohou Zoznamu deklarovaných výdavkov súpríslušné
účtovnédoklady a ďalšia podpomá dokumentácia Príjemcu, ktorý Zoznamdeklarovaných výdavkov predkladá.

2. Príjemcaje povinný informovať Správcuokonkrétnychtermínoch konania nosnýchaktivítmikroprojektu minimálne7
dní pred konanímakcie pre účelmožnejkontroly namieste. Tietotermíny sú poskytované Správcovie-mailom.

3. Príjemcaje povinný nažiadosť Správcubezodkladne predložiť informácieadokumentáciu súvisiacu scharakterom
apostavením Príjemcu,srealizáciou aktivítmikroprojektu, účelom mikroprojektu,saktivitamiPríjemcu a Partnerov
súvisiacimisúčelom mikroprojektu,svedením účtovníctva,ato aj mimo vyššie uvedenejZáverečnejsprávya
termínov uvedených vtomto článku VZP po celúdobu udržatelnosfmikroprojektu.

4. Príjemca je povinný bezodkladnepísomneinformovaťSprávcuo začatí aukončení akéhokoľveksúdneho,
exekučného,konkurzného alebo správneho konaniavočiPríjemcovia/alebo Partnerovi,o vstupe Príjemcu a/alebo
Partnera do likvidácie ajejukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcich zodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnených osôb podľačlánku 12týchto VZP,prípadneiných kontrolných orgánov,ako ajo iných skutočnostiach,
ktoré majúalebo môžu mať vplyv na realizáciuaktivít mikroprojektu a/alebo na povahu aúčelmikroprojektu
azaväzuje sa zaslať Správcovifotokópiu dokumentu týkajúceho satakejto zmeny.

5. Príjemcaje zodpovedný za presnosť, správnosť,pravdivosť a úplnosťvšetkých informácií poskytovaných Správcovi.

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemcaje povinný počas platnostiaúčinnostiZmluvy informovať verejnosť opomoci,ktorú na základeZmluvy
získa, resp. získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblastiinformovania a publicity uvedených vtomto článku
VZP.Príjemca je povinný túto povinnosťzabezpečiť usvojich partnerov,pokiaľsú na jeho aktivity uplatňované
výdavky mikroprojektu.

2. Príjemcasa zaväzuje, že všetky opatrenia voblasti informovania a publicityzameranéna verejnosťbudú
obsahovať informácie uvedenév príloheČ. 4 Príručkypre žiadateľa.

3. Príjemcaje povinnýpoužívaťgrafický štandard preopatrenia v oblastiinformovania a publicity, ktorýje uverejnený
na intemetovejstránke www.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

4. Príjemca súhlasí,aby ho Správca zaradildo zoznamu Príjemcov pre účely publicitya informovanosti.Príjemca
zároveň súhlasíso zverejnením nasledujúcichinformáciívzozname Príjemcov:názov asídlo Príjemcua
Partnerov;názov,ciele a stručný opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivítmikroprojektu;čas realizácie aktivít
mikroprojektu;celkové náklady na mikroprojekt;výška poskytnutéhofinančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografie avideozáznamy zmiesta realizácie aktivítmikroprojektu;predpokladaný koniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasíso zverejnením uvedených údajovtiež inými spôsobmi,na základe
rozhodnutia Správcu.Príjemcaje povinný zabezpečiťsúhlas sozverejnením údajov podla tohto odsekutohto
článku VZPajzo strany Partnerov.



2. Majetok nadobudnutý aJalebozhodnotenýzFP alebo zjeho časti môže byť 'počasplatnostiaúčinnostiZmluvy
prevedenýna tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvekprávom tretej osoby alebo prenajatýtretej osobe len
spredchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

3. Príjemcasazaväzuje poskytnúť Správcovi,príslušnému Národnémukontrolórovi,apríslušným orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenú prirealizáciialebo v súvislostis realizáciou aktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udel'uje Správcovi, príslušnému Národnému kontrolóroviapríslušným orgánom SR,ČR aES právo na použitie
údajov ztejto Dokumentácie na účely súvisiace stouto Zmluvou prizohl'adneníautorských apriemyselných práv
Príjemcu aJalebo Partnerov.

4. Vprípade požiadavky Správcuje Príjemcapovinnýpoistiťmajetok nadobudnutý aJalebozhodnotený zFP alebo
zjeho časti.Správca súčasne určípodmienky takéhoto poistenia.Nedodržanie uvedenejpovinnostisa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy.

Článok6 PREVODA PRECHOD PRÁVA POVINNOSTí

1. Príjemcaje oprávnený previesťpráva apovinnostiztejto Zmluvy na inýsubjektlen s predchádzajúcim písomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemcaje povinný písomneinformovať Správcuo skutočnosti,žedôjde kprechodu práva povinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladne akosa dozvie o možnostivzniku tejto skutočnostialebovzniku tejto skutočnosti.

3. Postúpenie pohľadávky Príjemcunavyplatenie FPnatretiuosobu nieje nazáklade dohody zmluvných strán možné.

Článok7 REALIZÁCIA MIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinnýzrealizovaťschválenýmikroprojektv súlade so Zmluvou,schválenou Žiadosťou ofinančný
príspevoka Regionálnou dokumentáciouadodržať termín fyzickéhoukončeniarealizácie aktivítmikroprojektu
uvedený včlánku 3 bod3.6. zmluvy o poskytnutíFP.

2. Správcaje oprávnený pozastaviť poskytnutie FPv prípade:

a) nepodstatnéhoporušenia ZmluvyPríjemcom, a toaž do doby odstránenia tohto porušenia zostrany
Prijemcu;

b) podstatného porušeniaZmluvy Príjemcom,pokial' Správca neodstúpilod Zmluvy, ato aždo doby odstránenia
tohto porušeniazo strany Príjemcu;

c) začatia trestnéhostíhania osôb konajúcich vmene Príjemcu aJaleboPartnerov za trestnýčin súvisiaci
srealizáciou aktivít mikroprojektu.

3. Správca oznámiPríjemcovipozastavenie poskytnutia FP,pokiaľbudú splnené podmienky podľaodseku 2.tohto
článku VZP.Doručením tohtooznámenia Príjemcovinastávajúúčinkypozastavenia poskytnutia FP.

4. Ak  Príjemcaodstránizistené porušenia Zmluvy v zmysle odseku 2.tohto článku VZP,je povinný bezodkladne doručiť
Správcovioznámenie oodstránenízistených porušeníZmluvy.Správca overí,či došlo kodstráneniu predmetných
porušeníZmluvyav prípade, že nedostatky boliPríjemcom odstránené,obnovíposkytnutie FP Príjemcovi.



faktických a/alebo právnych úkonov, ktorýmipokračuje v zmluvnom vzťahu soSprávcom.Ide najmä o pokračovaniev
realizáciiaktivít mikroprojektu,zaslanie Záverečnejsprávy,zaslanieZoznamu deklarovaných výdavkov,prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvnývzťah medzi Správcom aPríjemcom riaditakto
zmenenýmidokumentmi.

Článok9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadneukončenie zmluvnéhovzťahu

Riadneukončeniezmluvného vzťahu zoZmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán asúčasne uplynutím
doby, na ktorú bolaZmluva uzatvorená podľačlánku 5 bod 5.2. zmluvy o poskytnutíFP.

2. Mimoriadneukončenie zmluvnéhovzťahu

2.1 Mimoriadneukončeniezmluvného vzťahu zoZmluvy nastávadohodou zmluvných stránaleboodstúpením od
Zmluvy.

2.2 Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatnéhoporušeniaZmluvy,
nepodstatného porušenia Zmluvy,nenaplnenia podmienok stanovených vRegionálnejdokumentáciiaďalej
v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a ES.

2.3 PorušenieZmluvyje podstatné,akstrana porušujúca Zmluvu vedela včase uzavretia Zmluvyalebo vtomto
čase bolo rozumné predvídaťs prihliadnutím naúčelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo z okolností, za
ktorých bola Zmluva uzavretá,že druházmluvná strana nebude maťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušení Zmluvy alebo v prípade, aktak ustanovuje Zmluva.

2.4 NaúčelyZmluvysa zapodstatné porušenieZmluvy zostrany Príjemcupovažujenajmä:

a) vznik nepredvídanýchokolnostína strane Príjemcua/alebo Partnera,ktoré zásadne zmenia podmienky
plnenia Zmluvy a mikro projektu

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov mikroprojektu, akSprávcaneurčíinak;

c) preukázané porušenie právnych predpisovSRa ESv rámcirealizácie aktivítmikroprojektu súvisiacich
s činnosťou Príjemcua/alebo Partnerov;

d) porušenie záväzkovvyplývajúcichz vecnej alebo časovej realizácie aktivítmikroprojektu a/alebo
nesplnenie podmienok a povinností,ktoré Príjemcovivyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie
verejnéhoobstarávania,nesplneniemerateľnýchukazovateľovmikroprojektualebo iné závažné
porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie realizácieaktivítmikroprojektu z dôvodov nastrane Príjemcua/alebo Partnera

f) ak saprávoplatným rozsudkom súdupreukážespáchanie trestnéhočinu vsúvislosti sprocesom
hodnotenia a výberu mikroprojektov,aleboak bude akoopodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca
kovplyvňovaniu hodnotitel'ov alebo k zaujatosti,prípadne aktakéto ovplyvňovanie alebo porušovanie
skonštatujú ajbez sťažnostialebo podnetu nato oprávnené kontrolné orgány;

g) porušenie finančnejdisciplíny vzmysle§ 31 ods.1zákonaČ. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnejsprávy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutienepravdivýchazavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanieinformácií vsúlade
spodmienkamiZmluvy zo strany Príjemcu;

i) porušenie,ktoréje považované za nezrovnalost'v zmysle článku 2 ods.7 Nariadenia Rady (ES)Č.



2.5 Podstatným porušením Zmluvyje ajvykonanie takého úkonu zo strany Príjemcua/alebo Partnera,na ktorý je
potrebnýpredchádzajúcipísomnýsúhlas Správcuvprípade, ak súhlasnebol udelenýalebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zo strany Príjemcu a/alebo Partnera bezžiadostiotakýto súhlas.

2.6 Porušenieďalších povinnostístanovenýchvZmluve alebo v právnychpredpisovSR aES a/alebo
vdokumentoch,na ktoréZmluva odkazuje okrem prípadov,ktorésapodľa Zmluvy považujú za podstatné
porušenia, súnepodstatným porušením Zmluvy.

2.7 Vprípade podstatného porušenia Zmluvyjezmluvná stranaoprávnená odZmluvyodstúpiťokamžite,len čo
sa otomto porušenídozvedela.Vprípade nepodstatného porušenia Zmluvyje zmluvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktoráje v omeškaní,nesplnísvoju povinnosť anivdodatočnejprimeranejlehote,ktorá jej
na to bola poskytnutá.Aj vprípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať
ako prinepodstatnom porušeníZmluvy.Vtomto prípade satakéto porušenie Zmluvy bude považovaťza
nepodstatné porušenie Zmluvy.

2.8 Odstúpenie odZmluvyje účinnédňomdoručenia písomného oznámenia oodstúpeníod Zmluvy druhej
zmluvnejstrane.

2.9 Aksplneniu povinnostizmluvnejstrany brániokolnosťvylučujúca zodpovednosť,je druhá zmluvná strana
oprávnená od Zmluvyodstúpiť len vtedy, akod vzniku okolnosti uplynulaspoň jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvyapod.)saustanovenie predchádzajúcej
vety neuplatní azmluvné strany súoprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.

2.10 Vprípadeodstúpenia odZmluvy zostávajú zachovanétie právaSprávcu,ktoré podľa svojejpovahy majú
platiť ajpo skončeníZmluvy,a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutejčiastky FP,právo na náhradu
škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy a pod.

2.11 Ak saPríjemcadostane doomeškania s plnením tejtoZmluvy v dôsledku porušenia,resp. nesplnenia
povinnostizostrany Správcu, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Príjemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINAN ČNÝCHVZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Príjemcaje povinný:

a) vrátiť FPalebojeho časťv prípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiťFPalebo jeho časť,ak porušilpovinnostiuvedené vZmluve a porušenie povinnostiznamená porušenie
finančnejdisciplíny podl'a§ 31 ods.1písmena a),b), cl.d) zákonaČ. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách
verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov,

c) akto určí Správca,vrátiť FPalebo jeho časť, ak Príjemca a/alebo Partnerporušilustanovenia právnych
predpisov SRalebo ESa toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES)
Č. 1083/2006 anejde oporušenie finančnejdisciplínypodl'a odseku1. písm. b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutu podľa odseku 9.tohto článku VZP;vzhľadom kskutočnosti,že spôsobenie nezrovnalostizo
strany Príjemcu sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia FP,s ktorým sa spája povinnosť vrátenia
FPalebojeho časti, v prípade, ak Príjemcatakýto FPalebo jeho časť nevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4.až 9.tohto článku VZP, bude sanatoto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhejvety§ 31



4. Povinnosťvrátenia FPalebojeho časti(podľa odseku 1.písm.a) až e) tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podl'a poslednejvety odseku 3.tohto článku VZP)ajeho rozsah určíSprávca v"Žiadostiovrátenie finančných
prostriedkov'(ďalejlen"ŽoVFP"), ktorú zašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

5. SprávcavŽoVFP uvedie výšku FPalebojeho častia príjmu, ktorú má Príjemcavrátiť azároveň určíčísla účtov,na
ktoréje Príjemca povinný vrátenie FPalebo jeho častia príjmu vykonať.V súlade sods.6. toho článku Správca
v ŽoVFP určí ajlehotu na vrátenie FP.

6. Príjemcaje povinný vrátiť FPalebojeho časť a príjemv určenejlehote, a to do 10dní od dátumu odoslania ŽoVFP
Správcom.Aj vprípade,že si príjemca zásielku neprevezme,zmluvné strany sadohodli,že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp.príjmusa počítaod dátumu odoslania ŽoVPF Správcom.Pokial'Príjemca nevrátiFP alebo
jeho časti,resp.príjem riadne avčas nazáklade ŽoVFP,Správca oznámitúto skutočnosťRiadiacemu orgánu ..

7. Príjemcaje povinnýv lehotedo 7 pracovnýchdníod uskutočnenia vrátenia FPalebojeho častialebo príjmu, ktoré sa
uskutočniloformou platby na účetoznámiť Správcovitoto vrátenie na tlačive "Oznámenie o vysporiadanífinančných
vzťahov'.Prílohou"Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov'je výpis z bankového účtupreukazujúcirealizáciu
uskutočnenejplatby.

8. Ak Príjemcazistívznik nezrovnalostisúvisiacejs mikroprojektom, je povinnýtúto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť
Správcovia zároveň mupredložiť príslušné dokumenty týkajúce satejto nezrovnalosti.Túto povinnosť má Príjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlžlvprípade ak nastanú skutočnostiuvedené v článku 90 Nariadenia Rady
(ES) č.1083/2006o čas trvania týchto skutočností.

9. Aksa Príjemcadostane doomeškania s plnenímsvojejpovinnostizo Zmluvy, ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkoľvek povinnostispojenejsinformovaním a publicitou;

c) povinnostiposkytnúť súčinnosť Správcovi;

Správca je oprávnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vo výške0,1% zo sumy celkových oprávnených
výdavkov uvedenejvčlánku 3 bod 3.1. Zmluvy oposkytnutíFPza každý aj začatý deň omeškania.Vprípade
porušenia viac akojedného z bodov a), b), c)tohto odseku, výška zmluvnejpokutysa spočíta.

Článok 11 Ú ČTOVNícTVO AUCHOVÁVANIE Ú ČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorýje účtovnou jednotkou podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v zneníneskorších predpisov, je
povinný v rámcisvojho účtovníctva účtovaťo skutočnostiach týkajúcich sa mikroprojektu:

a)v analytickejevidenciiana analytickýchúčtoch včlenení podľa jednotlivýchprojektov,ak účtuje vsústave
podvojného účtovníctva,

blv účtovných kniháchpodl'a§ 15 zákona č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve so slovným ačíselným označením
mikroprojektu v účtovných zápisoch, ak účtujev sústave jednoduchého účtovníctva.

c) tak,aby navšetkých dokladoch týkajúcich sa príjmov avýdavkov mikroprojektu bolojednoznačne uvedené, že sa
vzťahujú kpríslušnému mikroprojektu.

2. Príjemcaje povinný uchovávaťa ochraňovať účtovnúdokumentáciu a ďalšiudokumentáciu týkajúcu samikroprojektu
v súlade sozákonom č.431/2002 Z.z.o účtovníctve vplatnom zneníačl. 90 nariadenia Rady(ES)č.1083/2006
a v lehote uvedenej v článku 17VZP.

3. Naúčelycertifikačného overovaniaje Príjemcapovinný napožiadaniepredložiť Certifikačnému orgánu nímurčené



2. Príjemcaje povinnýzabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciuaktivítmikroprojektu,vytvoriť primerané
podmienky na riadnea včasné vykonanie kontroly/auditu/overenia na miesteazdržať sa konania,ktoréby mohlo
ohroziť začatie a riadnypriebehvýkonu kontroly/auditu/overenia na mieste.

3. Oprávnenéosoby navýkon kontroly/auditu/overenia namiestemôžuvykonaťkontrolu/audit/overenie na miesteu
Príjemcua Partnerov kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021.Uvedenádoba sa preolžív prípade ak
nastanú skutočnostiuvedené v článku 90 Nariadenia Rady(ES)č.1083/2006o čas trvania týchto skutočností.

4. . Oprávnené osoby navýkon kontroly/auditu/overenia na miestesúoprávnené:

a) vstupovať doobjektov, zariadení, prevádzok, na pozemkyado iných priestorov Príjemcua/alebo Partnera,akto
súvisí s predmetom kontroly/auditu/overenia namieste,

b) požadovaťod Príjemcu,aby predložiloriginálne doklady a inú potrebnú Dokumentáciu,záznamydát na
pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo inédoklady potrebné prevýkon kontroly/auditu/overenia na mieste
a ďalšie doklady súvisiace smikroprojektomv zmysle požiadaviekoprávnenýchosôb na výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste,

c) oboznamovať sas údajmia dokladmi,aksúvisia s predmetomkontroly/auditu/overenia namieste,

d) vyhotovovať kópieúdajovadokladov, aksúvisia s predmetomkontroly/auditu/overenia namieste.

5. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenia na miestesúnajmä:

a) Správcaa ním poverenéosoby,

b) príslušní Národníkontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyššíkontrolný úradSR,príslušná Správafinančnejkontroly, Certifikačný orgána nimi poverené osoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúce orgánya nimipoverenéosoby,

n splnomocnenízástupcovia Európskejkomisiea Európskeho dvora audítorov,

g) osoby prizvanéorgánmiuvedenýmiv písm.a) až f) v súlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSR a ES.

6. Príjemcaje povinný bezodkladne prijaťopatrenia nanápravu nedostatkov,zistených kontrolou/auditom/overením na
mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overenia na mieste v lehote stanovenejoprávnenýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overenia na miesteinformáciu osplneníopatreníprijatých nanápravuzistených nedostatkovv
termíne stanovenom oprávnenou osobou vzmysle ods. 5.tohtočlánku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁNAPO ČíTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sadohodli,že ichvzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvousipre svoju záväznosť vyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvné strany sadohodli,že písomnáforma komunikácie sa bude uskutočňovaťprostredníctvom doporučenej
zásielky.V prípade,že sizmluvná strana neprevezme zásielku,zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte,



8. Prepočítanie lehôtplatí, žedo plynutia lehoty sa nezapočítava deň,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.

9. Lehoty určenépodľatýždňov,mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorýsa svojímoznačením zhodujes
dňom, keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatok lehoty, a ak hov mesiaciniet,poslednýmdňom mesiaca. Ak koniec
lehoty pripadne nasobotu, nedeľu alebo sviatok,je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúcipracovný deň.

10. Lehotaje dodržaná,ak sa posledný deň lehoty podanieodovzdá orgánu,ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa
odošle e-mailom.

Článok 14 ÚČTY PRíJEMCU

1. Správca zabezpečíposkytnutie FP Príjemcovibezhotovostne na účetvedený v EUR.Číslo účtu Príjemcu(vrátane
predčíslia) a kód bankyje uvedené v článku 1ods.1.2. zmluvy o poskytnutíFP.

2. Príjemcaje povinný udržiavaťúčet Príjemcu otvorenýanesmie ho zrušiť až do doby Finančného ukončenia
realizácie aktivít mikroprojektu.

3. Príjemcamôže realizovaťúhrady oprávnených výdavkovaj ziných účtov otvorených Príjemcom pridodržaní
podmienokexistencie účtu Príjemcuurčeného na príjem FP arealizácie aktivítmikroprojektu prostredníctvom
rozpočtu.Príjemcaje povinný oznámiťSprávcoviidentifikáciutýchto účtov najneskôrpri predloženíZáverečnej
správy.

Článok 15 PLATBY

1. SprávcaposkytneFP systémom refundácie.

2. Príjemcasazaväzuje predložiťpríslušnému SprávcoviZoznamdeklarovaných výdavkov spolu s účtovnýmidokladmi
a ďalšou podpomou dokumentáciou na kontroluv súlade s článkom 3 VZP.V prípade nedostatkov Správcadožiada
Príjemcu,na doplnenie Zoznamu deklarovaných výdavkov,resp.jeho príloh tak,aby moholvystaviťPrehlásenie
ooprávnenostivýdavkovnajneskôrdo 110 kalendárnych dníoddoručenia Zoznamu deklarovaných výdavkov
Správcovi.

3. Povykonaní kontroly podľapredchádzajúceho odsekutohto článku VZP, SprávcavystavíPrehlásenie o oprávnenosti
výdavkov a Schválenýzoznam výdavkov.Jeden originálPrehlásenia ooprávnenostivýdavkovaSchváleného
zoznamu výdavkov zašle Správca Príjemcovi,jeden originálarchivuje ajeden predkladá na schválenie Národnému
kontrolóroviako podklad kZoznamu deklarovaných výdavkov za strešný projekt Fondmikroprojektov.

4. Správca zabezpečíposkytnutie platby systémom refundácie výhradne nazáklade Schváleného zoznamu
deklarovaných výdavkov a Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

5. Príjemcaje povinnýv predkladanom Zoznamedeklarovaných výdavkov uvádzaťvýlučne výdavky, ktorézodpovedajú
podmienkam oprávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedá za pravosť,správnosť akompletnosť údajov uvedených
vZozname deklarovaných výdavkov.Vprípade,že nazáklade nepravýchalebo nesprávnych údajov uvedených
vZOV dôjde k vyplateniu platby,pôjde oporušenie finančnejdisciplíny vzmysle§ 31 zákonaČ. 523/2004 Z.z.
o rozpočtovýchpravidlách verejnejsprávyaozmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov.

6. Príjemcovivznikne nárok na vyplatenie príslušnejplatbyažv momente schválenia Žiadostioplatbu za strešný
projektFond mikroprojektov.Nárok Príjemcu navyplatenie príslušnejplatbyvzniká len v rozsahu,vakom Správca
posúdi oprávnenosť výdavkov mikroprojektu.



Príloha Č. 2k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Predmetpodpory FP

1. Ciele Mikropro jektu

Hlavný ciel' Hlavnýmcieľom mikroprojektuje nastaviť a začať spoluprácudvoch
zákadných umeleckých škôlv prihraničnom regiónea vytvárať tak priestor pre
vznik nových, v regióne absentujúcicha zároveň potrebnýchaktivít
smerujúcich k rozvoju cezhraničnejspolupráce,komunitnejčinnostivzáujme
skvalitnenia tvorivého umeleckého potenciálu partnerov.
Vširšom kontexte celého regiónu prispievať kspoznávaniu kultúrnych hodnôt,
vytváraniu atmosféry porozumenia aoriatelstva.

Špecifický ciel'1
Prispieťk zdokonaleniu zručnostížiakov,podporiť kongnitívny rozvoja rozvoj
tvorivostižiakov na pozadíbudovania neformálnych priateľstiev a spoznávaniu
sa navzáiorn
Podporovaťvýmenu odbornýchskúsenostížiakov v záujme rozšírenia

Špecifi cký ciel'2 tvorivéhopotenciáluprostredníctvom praktickejskúsenosti.
Specif ický ciel'3 Spoluvytvárať podmienky prekultúrnevýmenyavzájomnú prezentáciu kultúry.

Specifický ciel'4 Skvalitňovaťvzdelávaciea komunitnéslužby spriatelenýchzákladných
umeleckýchškôl na oboch stranáchhranice a prostredníctvom účastina
cezhraničných projektochpodporovať medzinárodné povedomia škôlaprestíž.

2. Aktivity

Popis  aktivít Stretnuti aprojektového tímu- operatívnestretnutiapre účel plánovania
projektových aktivít jednotlivých študijných odborov -Trenčín,Uherský Brod. Na
stretnutiachsa stanoviakonkrétneaktivity,ktoré sa budú v jednotlivých
odboroch vykonávať.

Materiálové zabezpe čenie projektu-obstaranie zariadenia,materiálupre
realizáciu projektu aslužieb -počas celého projektu.

Výtvarné  workshopy-spoločnévýtvarné workshopy,ktorých sa zúčastnípo
30 detíz každejZUS.Zamerané na rôznevýtvarné techniky,viesť ich budú
pedagógovia zvýtvarných odborov ZUŠ Trenčín a Uherský Brod.Výtvarné WS
sabudú konať u cezhraničného partnera.Sú naplánované 2 stretnutia vtrvaní
jeden deň.

Plenér- tvorenie v prírode -  spoločné výtvarné dielne v prírode-plenérpre
30 detí z každejZUŠ, tvoriť sa bude na jednotnézadanie,aktivitabude
prebiehaťu cezhraničnéhopartnera.Následnebude prebiehaťtvorba a
realizácia výtvarných diel-výstup: putovnávernisáž diel,výberzvýtvarných



Príloha Č. 2k Zmluve oposkytnutí fmančného príspevku

regiónov.Aktivity sa zúčastní po 30 detí z hudobnéhoodboru oboch
partnerských ZUŠ.Predpokladané sú 2 spoločné stretnutia pojednom na
každejstrane hranice.

Spievame koledy - spoločné hudobné pásmo koliedzospriatelených regiónov,
sledovaťa nachádzaťpríbuznénámetya nápevy,tým prehlbovaťpocit
historickejspolupatričnosti.Hudobnévystúpenia sa budúkonaťv Uherskom
Brodev priestoroch ZUŠ avTrenčíne v priestoroch kultúrneho domu Hviezda.
Bude použitá prenosná osvetl'ovaciarampaa prenosné statívy na osvetlenie.
Vystúpenia budúpropagované nainternetových stránkach partnerov a formou
plagátov.

Literárno-dramatickétvorivé s tretnutia - predmetomstretnutí bude
naštudovanie povestíz jednotlivých regiónov spolu s pásmamihistorických-
dobovýchtancov, zúčastnia sa deti z literárno-dramatickéhoodboru a
tanečného odboru.Predpokladaný početzúčastnených detíje 60 z oboch ZUŠ,
zároveň žiacivýtvarnýchahudobných odborovobochZUŠ budú vytvárať
animáciuk programu,ktorá bude premietanáako súčasť dramatických
vystúpení,na prenosnom projektovom plátnez dataprojektoru.

Spolo čné priatel'ské stretnutie-spoločný deň pre všetky zúčastnené deti
(240detí)zovšetkých študijných odborov a pedagógov účastných na projekte.
Konaťsa bude na slovenskejstrane,v prírodnom prostredí.Stretnutie má
zámerutužiťvzniknuté priateľstvá a podporiť tak ďalšiu spoluprácu.Bude sa
súťažiť,hrať,opekať.Účastníkomsa odovzdajú upomienkové predmetyako
napr. pastelkys logom podujatia,odznaky a perá.

Tvorba informatívneho DVDfilmu z projektu -  počascelého trvania projektu
sa budespracovávať dokumentácia z fotiek a nakrúcania aktivít.Aktivitu budú
spracovávaťdeti z výtvarného a hudobného odboru (spolu 10 detí).Záznam
bude realizovaný pomocou fotoaparátu a kamery.výstupom bude pamätné
DVD a krátkyfilm, ktorý bude uverejnený nastránkach partnerov.

Divadelno-tane čnépredstavenia- výstup z literárno-dramatických tvorivých
stretnutíDivadelno-tanečné predstavenie z pásiem povestí a dobových tancov
jednotlivých regiónov.Navystúpenie bude potrebný baletizolaosvetl'ovacia
rampaa statívy naosvetlenie. Zároveň bude napozadí premietaná animácia na
prenosnom projektovom plátnez dataprojektoru.Cieľom je spoznávanie
kultúrnejhistórie jednotlivýchregiónov na hradeTrenčín,spolu svečernou
prehliadkou hradu povystúpení,ako súčasť spoznávania kultúrno-historických
pamiatok regiónu.Divadelno-tanečné predstavenie bude vyvrcholením celého
projektu.Bude nasledovať bezprostredne po spoločnom priatel'skomstretnutív
Trenčíne.



Príloha č. 2kZmluve o poskytnutí fmančného príspevku

vprihraničnom regióne.Vrámci projektu nebudú obstaranéžiadne investície.
Neinvestičnýmajetok zakúpený vrámciprojektuzostane majetkom žiadatel'aa
budeslúžiť k neziskovým aktivitám predetia mládež ajpo ukončeníprojektu.

3. Ciel'ové skupiny

Pedagógovia základných umeleckýchškôl

Ciel'ové skupiny:
Detia mládež - žiacizákladných umeleckých škôlako priamiúčastníciaktivít

Občania regiónov -v širšom kontexte
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ozpočetprojektu preFond mlkrcprclektov

876,03
2506,00

14301

Vj'davok Mernll Jednotk_ P~t Jednotek ~~~:) Náklady (vEUR)

338203
0,00

1.0s0bnl

1.1 Hrubé mzd a lat
1.2 Odvod sociálneho a zdravotného istenia latenézamestnávateľom
1.3 Iné: dohod o onanl ráce
2. Veen6 'd

Pr "ekt celkom 1 876,03
osobohodin 34B 7,00

súbor 1300,00

"
68222

k 95000
ks 130000

"
20000

"
400,00

r iekt 729.00

mesiac 200,00
hodina 20,00

dM 400,00

hodina 75,00

et km 900 200

"
280 1000

stravné/osoba 780 300

2.1 Materiál l/Č. PHM (maliarske plátna, farby, štetca, stojany na plátna, notové
osno materiál na rl aw kcstvmov kancelárske treb
2.2Samostatné hnuteľné veci - DHIM DNHIM
2.2.1 renosná svetelnáram S tevsme koled, Divadelno-tanečné

2.2.2 eoosnv statlv naosveUenie Hudobné adivadelné stu ia
2.2.3 reoosné r rektové átno LO.dielne Divadelno-tanečné
2.2.4 Fot aral tvorba záznamu z r 'aktu

2.2.6 Basová itara hudobné dielne s ievame koled
2.3 Cestovné náhrad ra zákona
2.4 Prená"om

2.4.1 renáíoen íesto-cv navernisáž - Posádko klub Trenčín

2.4.2 rená"om nestorov nahudobné stú ie
2.4.3 renáom restorovnas očné stretnutie
2.4.4 renáom Trenčianskeho hradunadivadelno-tanečné tú ie

2.5 Näku žitého zariadenia
2.6 Näku HW a SW
2.7 Režime ·da'-l1<. voda, tio, ,ener le

2.8 Pr ravné ktlonetrccné a st 'né

2.9 Honoráre

2.10 Ub ovanie
2.11 Stravné r t osôb-účastnlci aktivit žiaci a
2.12 Iné
3. Extern6 a

3.1 Posudk technické, finančné .
3.2P latk za ávnea notárské služb
3.3 Poradenst\lO a konzultácie

3.4 Iné
3.4.1 ehliadka hradu SOO,OO

r 'akt SOO,OO

r 'akt SOO,OO

ok' 100,00

ok' 200,00
ok 200,00

1300,00
000

68222
1900,00
1300 OO

20000
400,00
729,00

000
200,00

100,00
400,00
300,00

0,00
0,00

0,00

1800,00
0,00

280000
2280,00

0,00

1000
0,00
0,00

0,00

SOO,OO
3.4.2 Artrakcie aanimácie predeti na spoločnom dni (aquazorbing, nafukovacie
atrakcie, š ové eb a
4. V' nl Ucltu

4.1 Informačné tabule, mätné dosk súvisiaces aktom ét
4.1.1 PJ át leták areklamné banner aich distribúciaa
4.1.2 Drobnéu ienkové edmet - samo! k. stelk, odznak

4.1.3 Publikáciak aktu - brožúra
4.1.4 Printováreklama vr ionáln hareklamn"ch tlače .ch médiách
4.2 Iné
5. InvHtlčné "•

5.1 Stavebné "davk
5.2Samostatné hnuteľné V9Ci - HIM
5.3 Samostatné hnuteľné V9Ci- NHIM
8.Ot.tatné da Hntt'

7. Celkov' htnené" da

8a. Pri"ím mikr iektu
8b. Priilrn mikr aktu-do "šk vlastnéhos ufinancovania
9. Celkov' ave,. o 'vnen6 "da

10. Neo hnené

11. Celkov' "da mikr eklu

Výdavkyna aktivity žiadateľa
výdavky naaktivity

Celkové výdavky rrikroproiexíu
cezhraničného partnera

Názov 101 nill C1IIkom Výd. celkom Celkov6 'd. %zCZV

l, Daobné výdavky 3382,03 0,00 3382,03 17,1

2, Vecné výdavky 11891,22 2SOO.OO 14391,22

3,Ex1I!méoltdby 1000,00 0,00 1000,00

4,V~davky na publicitu 750,00 250,00 1000,00

5,Investičné 'da 0,00 0,00 0.00

6,0sta1né 0,00 0,00 0,00

7,Celkov6 oprávnené výdavky 17023,25 2750,00 19773,25

·Prif 0,00 0,00 0,00

8, Celkové upravené 17 023,25 2750,00 19773,25
vnené 'da

+ vnené 'da 0,00 0,00 0,00

9, Celkové 'd. 17023,25 2750,00 19773,25

SOO,OO
1000

500,00
100,00
200,00
200,00

o
0,00
0,00
0,00

oo
000
0,00

Ul 773
0,00

0,00
HI 773,2

0,00

1877325

Príloha Č. 3k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku



PrílohaČ. 4 kZmluveoposkytnutífinančnéhopríspevku

Harmonogramrealizácieaktivitmikroprojektu

Termínrealizácie:01.10.2013-31.05.2014

Mesiacrealizáciemikroprojektu
Aktivita ", . '..,c.';. l. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Xl. XII.

Stretnutieprojektovýchtímov x x x
Výtvarnýworkshop x
Plenér x
Hudobnédielne x
SpievamekoledyUherský8rod x
Spievamekoledy Trenčín x
Literárnodramatickétvorivéstretnutie x x
Vernisážvýtvarnýchdiel x x x
Spoločnépriateľskéstretnutie x
Divadelno-tanečnépredstavenie x


