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1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca
názov: Tren ianskyč samosprávnykraj

sídlo: Kdolnej stanici7282/20A,Tren ín,č 911 01,Slovenská republika

konajúci: Ing.Jaroslav Baška,predseda TSK

I OČ : 36126624

DIČ: 2021613275

banka: Štátna pokladnica

íslo ú tu a kódbankyč č
refundácie: 7000208989/8180

IBAN: SK10 81800000007000208989

( alejď len "Správca ")

1.2. Príjemca(Žiadatel')
názov: Žilinskýsamosprávnykraj

sídlo: Komenského 48,01109 Žilina,Slovenská republika

konajúci: Ing. JurajBlanár,predseda ŽSK

I OČ : 37808427

DIČ: 2021626695

banka: PrimabankaSlovensko a.s.

íslo ú tuč č (vrátane pred íslia)č akód banky

refundácie: 0360361117/5600

IBAN: SK80 560000000003 60361117

( alejď len "Príjemca ").

1.3. Správca a Príjemca uzatvárajú v zmysle§ 269 ods.2zákona Č. 513/1991 Zb.Obchodnýzákonník
vznení neskoršíchpredpisov,vzmysle § 15 ods. 1zákona .Č 528/2008 Z.z.opomoci apodpore
poskytovanejzfondov Európskehospolo enstvač av zmysle § 20 ods. 2zákona .Č 523/2004 Z.z.
orozpo tovýchč pravidlách verejnej správy ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskoršíchpredpisovmedzi sebou túto zmluvu oposkytnutífinan néhoč príspevku zEurópskeho
fondu regionálneho rozvoja( alejď len ERDF)azo štátneho rozpo tu Slovenskejč republiky ( alejď len
štátny rozpo etč SR).



1.4. Poskytnutiefinan néhoč príspevkuzEurópskehofondu regionálnehorozvojaaštátneho rozpo tuč
Slovenskej republiky je realizované na základe strešného projektu "Fond mikroprojektov".
Podmienkyaúlohy Správcuvyplývajúcezo strešného projektu "Fond mikroprojektov"upravuje
"Zmluva oposkytnutífinan néhoč príspevkuČ. Z2241 0620001 01","Zmluva oposkytnutífinan néhoč
príspevku zo štátneho rozpo tuč Slovenskej republiky Č. Z2241 0620001 01/ŠR"a"Dohoda
ospolupráci na projekte vrámciProgramucezhrani nejč spolupráceSlovenskárepublika- eskáČ
republika 2007-2013Č. 2009/0178".

1.5. Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh sa alejď ozna uječ aj ako "Zmluva".Správca aPríjemca sa
preú ely tejto Zmluvy ozna ujú alejč č ď spolo ne ajč ako "Zmluvnéstrany."
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2. PREDMET A Ú ELZMLUVYČ

2.1. Predmetom tejtoZmluvy je úprava zmluvnýchpodmienok,práv apovinností medzi Správcom
aPríjemcom priposkytnutífinan néhoč príspevku( alejď aj "FP")zo stranySprávcuPríjemcovina
realizáciu aktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom Schválenej žiadosti oFP (Príloha .Č 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:Trasy, traste sa!

Registra né íslo (Kódmikroprojektu)č č : SKlFMP/121031

( alejď aj .rnikroprolekt').

Cezhrani nýč partner:
názov:
sídlo:
konajúci:
I OČ :
DI :Č

Centrálacestovního ruchuVýchodníMoravy,O.p.s.
Ulice J.A. Bati5520,761 90 Zlín, eská republikaČ
PhDr.Dana Da ováň ,riacitetka
27744485
CZ 27744485

2.2. Ú elom tejtoZmluvy jespolufinancovanieč schválenéhomikroprojektuPríjemcu,ato poskytnutím
FP z prostriedkovERDF a štátneho rozpo tu SRpre:č

Opera nýč program: Program cezhrani nejč spolupráce Slovenská republika-eskáČ

republika 2007 - 2013

Spolufinancovanýfondom: Európsky fondregionálnehorozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhrani néhoč 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, žiados ouť ofinan nýč príspevok, rozpo tomč
aharmonogramom mikroprojektu as platnými aú innýmič všeobecne záväznýmiprávnymi
predpismiSlovenskejrepublikyaprávnymi aktmi EurópskychSpolo enstievč ( alejď aj "právne
predpisy SR a ES").

2.4. Príjemca sazaväzuje mikroprojektrealizovaťriadne a v as,č avšak najneskôrv termíne fyzického
ukon enia realizácie aktivítč mikroprojektu,t] do 30.09.2014.

2.5. FP poskytnutýv zmysle tejto Zmluvyje tvorený prostriedkamiERDF aprostriedkamištátneho
rozpo tu SR.č



3. VÝDAVKY MIKROPROJEKTU, FINAN NÝČ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

3.1. Výdavky mikroprojektu súrozdelené nasledovne:

Výdavok % EUR

Celkovéoprávnenévýdavky 100 11 775,50

Finan níč príspevok zERDF 85 10009,17

Finan nýč príspevok zo štátneho rozpo tuč SR 10 1177,55

Vlastné zdroje 5 588,78

Fyzické ukon enieč realizácieaktivít mikroprojektu 30.09.2014

3.2. Príjemca sa zaväzuje,že zaistí vlastné zdroje na predfinancovanierealizácie aktivítmikroprojektu
azaistí alšieď vlastné zdroje financovaniamikroprojektuna úhradu všetkých neoprávnených
výdavkov mikroprojektu.

3.3. Príjemcasa zaväzuje požiadaťo FP výlu neč na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkovna
realizáciu aktivítmikroprojektu aza splnenia podmienok stanovených Zmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikone nú sumufinan ného príspevku z ERDF aštátneho rozpo tu SRč č č
vpríslušnom pomere zo schválených deklarovanýchoprávnenýchvýdavkov,pri om celková výškač
finan néhoč príspevku z ERDF aštátnehorozpo tu SRuvedená vbode 3č .1.tohto lánku Zmluvyč
môže by  prekro ená najviac o 1 EUR a toť č  lenz technických dôvodov nastrane Správcu.

3.5. Vecné a asovéč vymedzenie oprávnených výdavkov vychádza zNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a na jeho základe spracovanejPríru ky pre žiadatelč 'a.

3.6.Rozhodným obdobím pre výdavkyje obdobie, ktoré za ínač d om splneniaň kritérií oprávnenosti
mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
vharmonogrameaktivítmikroprojektu.Záväzné termíny pre príjemcu súuvedené tu:

Dátum vznikuoprávnenýchvýdavkov 01.10.2013

Posledný možný termín úhrady oprávnených výdavkov 30.10.2014

Kone nýč možný termín v prípade nutnosti predlženla 30.09.2014
realizácieaktivít mikroprojektu

3.7. Príjemcasa zaväzuje, že Závere núč správu predloží najneskôr do 30 kalendárnychdní od
Fyzického ukon eniač realizácie aktivít mikroprojektuuvedeného vbode 3.6 Zmluvy, ato do
termínu:

Popisovanéobdobie Poslednýtermín predloženiaZávere nejč správy

01.01.2014- 30.09.2014 30.10.2014
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3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovi nebola priznaná aani nebude požadovať na realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchna základetejto Zmluvydotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá by umožniladvojité financovaniezo zdrojoviných rozpo tovýchč kapitol
štátnehorozpo tu SRalebo R,č Č štátnych fondovSR alebo R,Č ziných verejnýchzdrojov,zdrojov
ES, Recykla néhoč fondu aleboinýchzdrojov poskytnutýchzo zahrani iač na základe medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kontroluavládny audit použitia FP, ukladanieavymáhanie sankcií za porušeniefinan nejč
disciplínysa vz ahujeť režim upravenývprávnych predpisochSR a ES(najmä zákonČ. 523/2004
Z.z. orozpo tovýchč pravidláchverejnejsprávyvznení neskoršíchpredpisov,zákon .440/2000č
Z.z. o správach finan nejč kontroly vzneníneskoršíchpredpisov,zákon .Č 502/2001 Z.z.ofinan nejč
kontrole a vnútornom audite v zneníneskoršíchpredpisov).Príjemca sú asne berie navedomieč ,že
podpisom tejto Zmluvyje povinný dodržiavaťSystém finan néhoč riadeniaštrukturálnychfondov
aKohéznehofondu na programovéobdobie 2007-2013.

3.10. Príjemca berie navedomie,že ustanovením ods.3.1. tohto lánku nieje dotknutéč právo Správcu
vykonaťfinan núč opravuvzmysle l.č 98 nariadeniaRady (ES) 1083/2006,ktorým saustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sa zrušujenariadenie(ES) .Č 1260/1999av zmysle § 27 zákona .Č
528/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskehospolo enstvač .

3.11. Príjemca sa zaväzuje pri realizácii mikroprojektudosiahnuť stanovené indikátory výstupu
avýsledku aich dosiahnutie preukázate neľ doložiť spolu so Závere nouč správouapri všetkých
prípadnýchkontrolách.Predmetom záväzku sú nasledovnéindikátory:
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Indikátorvýstupu Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Po etč konferenciíapropaga nýchč
po etč O 3

aktivít

Indikátorvýsledku Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Po etč upevnenýchpartnerstiev po etč O 1

4. KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A KONTAKTNÉÚDAJE

4.1. Zmluvnéstranysa dohodli,že ichvzájomná komunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre svoju
záväznosťvyžadujepísomnú formu,vrámci ktorejsú Zmluvnéstrany povinné uvádzaťregistra néč
íslo mikroprojektuč (kód mikroprojektu)anázov mikroprojektupodla lánku 2bod 2č .1.tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú,že budú prevzájomnúpísomnú komunikáciupoužívaťpoštové adresy
uvedené v lánku 1tejto Zmluvy.č

5. ZÁVERE NÉČ USTANOVENIA

5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťd om jejň podpísaniaoprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrán a
ú innosč ť v nasledujúcideň po jej zverejnení podta platnej právnej úpravy od 1.1.2011v
Slovenskejrepublike.Zmluvnéstrany berú na vedomie,že akbynedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy vlehote do troch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvy nedošlozo
zákona.



5.2. Zmluva sauzatvára nadobu ur itú ajejč platnosťaúčinnosťkon íč uplynutím piatich rokov ododňa
Finan néhoč ukon enč ia realizácie aktivítmikroprojektus výnimkou lánku 10 odsek 8.č VZP, lánkuč
12 a lánkuč 16 VZP, ktorýchplatnosťaúčinnosť kon íč 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlži
vprípade ak nastanú skuto nostč iuvedené v lánku 90 Narč iadeniaRady (ES) .č 1083/2006 o asč
trvania týchto skuto nostč í.

5.3. Príjemca súhlasísozverej ovanň ím údajov uvedených vzmluve,a to v rozsahu:názov/sídlo/I OČ ,
údaje omikroprojekte,predmete avýške finan néhoč príspevku,ato podla Zákona  211/2000 Zč .
z. o slobodnom prístupe k informáciám v zneníneskoršíchpredpisovaZákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov ao zmene a doplneníniektorých zákonov.

5.4 Neoddelitel'nousú as ou tejtoZmluvy sú nasledujúceč ť prílohy:1. Všeobecné zmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutífinan néhoč príspevku,2. Predmetpodpory FP 3.Rozpo etč mikroprojektu,
4. Harmonoqramrealizácieaktivít mikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,že sa s obsahom
príloh Zmluvy oboznármlasúhlasí,žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesúznáme žiadne okolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerovalebo oprávnenosťmikroprojektuna poskytnutieFP v zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostioFP premikroprojektuvedený v lánku 2Zmluvyč .

5.6. Príjemca vyhlasuje,ževšetky vyhláseniapripojené kžiadostio FP ako ajzaslané Správcovipred
podpisom Zmluvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú ú innéč pri podpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Aksaakékol'vek ustanovenietejto Zmluvystane neplatným vdôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvnéstrany sa v takom
prípade zaväzujú,akje to nutné,bezodkladnevzájomným rokovaním nahradiťneplatné zmluvné
ustanovenienovýmplatným ustanovením tak, aby zostal zachovaný ú elč Zmluvy aobsah
jednotlivýchustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktoré vzniknú ztejtoZmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad aleboukon enieč
sú Zmluvné strany povinné prednostneriešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade, že sa vzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknutévsúvislosti splnením záväzkov
pod a Zmluvy alebo vsúvislostiľ s ou nevyriešiaň ,Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknutéIIZOZmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukon enieč ,budú riešené
namiestne avecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodla právnehoporiadkuSlovenskej
republiky.

5.9. Táto Zmluva je vyhotovenáv4 rovnopisoch,pri om po podpiseč Zmluvy dostane Príjemca
1rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

5.10.Zmluvné strany vyhlasujú,že sitexttejto Zmluvy riadne adôsledne pre ítalič ,jej obsahu aprávnym
ú inkomzč nej vyplývajúcimporozumeli,ich zmluvné prejavy sú dostato neč jasné, určité a
zrozumitel'né,podpisujúceosoby sú oprávnenékpodpisu tejto Zmluvyana znak súhlasuju
podpísali.
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Prílohy:

Príloha .Č 1 VšeobecnézmluvnépodmienkykZmluveoposkytnutífinan néhoč príspevku
PrílohaČ. 2 PredmetpodporyFP

Príloha .Č 3 Rozpo etč mikroprojektu

Príloha .Č 4 Harmonogram realizácieaktivítmikroprojektu

c 3 ;o!~

Ing.JaroslavBaška
predsedaTSK

Za Príjemcuv ;'~~<i.!t! ,d aň !.:..~.:.~.~(~.
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PrílohaČ. 1Zmluvy o poskytnutífinančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉPODMIENKYKZMLUVEOPOSKYTNUTíFINAN NÉHOČ PRíSPEVKU

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

Pre ú ely týchto všeobecnýchč zmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvnépodmienky alejď ozna ujúč ako ,,vZP",zmluva
oposkytnutí FPbez VZP aostatnýchpríloh sa alejď ozna uječ ako "zmluva oposkytnutíFP"a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa alejď ozna uječ ako "Zmluva".VZP súneoddelitel'nousú as ouč ť zmluvy oposkytnutíFP.

Ak by niektoré ustanovenia VZP boli vrozpore sustanoveniami zmluvy oposkytnutí FP, platia ustanovenia zmluvy
oposkytnutíFP.

Vzájomnépráva apovinnosti medzi Správcom aPríjemcom sa riadiaZmluvou,všetkýmidokumentmi,na ktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi predpismiSR a ES.Zmluvnéstranysa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudú alejď
riadiťProgramom cezhrani nejč spolupráceSlovenskárepublika- eská republikaČ 2007- 2013, Programovým manuálom
pre program cezhrani nejč spolupráce Slovenská republika - eskáČ republika 2007 - 2013, Príru kouč pre žiadatel'a,
Príru kouč pre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenskýchpartnerov ( alejď len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), príslušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFP a Systémom finan néhoč riadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie2007- 2013. Príjemcavyhlasuje,že sasobsahom uvedených dokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú uverejnenéna
internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

Splnenie všetkýchpovinnostíSprávcu jeSprávca povinný zabezpe ič ťna základe Zmluvy oposkytnutífinan néhoč
príspevku .č Z2241062000101,Zmluvy oposkytnutí finan néhoč príspevku zo štátneho rozpo tuč Slovenskej
republiky .č Z2241062000101/ŠRana základe Dohody ospolupráci na projekte vrámci Programucezhrani nejč
spolupráceSlovenská republika- eská republika 2007-2013Č .Č 2009/0178.

Splnenie všetkých povinností Príjemcu uvedených vZmluve je Príjemca povinný zabezpe ič ť aj vo ič Partnerom, ato
vzhl'adom na ú elč ,ktorý samátouto Zmluvou dosiahnuť.

Pojmy askratky

Pojmyaskratky používanévo vz ahuť medzi Správcom aPrijemcom naú ely Zmluvyč ,aknie je vZmluve osobitne
dohodnutéinak,sú najmä:

Aktivita- súhrn činnostírealizovanýchPríjemcom a/aleboPartnerom vrámciMikroprojektunato vyčlenenými
finan nýmič zdrojmi, ktoré prispievajú kdosiahnutiu konkrétnehovýsledku amajú definovaný výstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo Partnerov a/alebo ciel'ovú skupinu/užívatel'ovvýsledkov
Mikroprojektunezávisle na realizáciiostatnýchaktivit.Aktivita jevymedzená asomč ,prostriedkamiavýdavkami.

LEGISLATíVAAVÝKLAD POJMOV
Základný právny rámecupravujúcívz ahy medzíť Správcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právne predpisyEurópskychspolo enstč ievaSlovenskejrepubliky

ZákonČ. 528/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskehospolo enstvač ;

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

ZákonČ. 502/2001 Z.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 o Európskom 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 Európskom fonde
regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde anariadenia Európskehoparlamentu
aRady (ES)Č. 1080/2006z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálnehorozvoja.



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skuto nostič rozhodnejpre po ítanie lehotyč ;

Celkové oprávnené výdavky - oprávnené výdavky Príjemcu, ktoré súvisia výlu neč s realizáciou aktivít
mikroprojektuv rámci oprávnenéhoobdobia stanovenéhovZmluve oposkytnutí FPvo forme nákladov a
výdavkov Príjemcu, schválené Regionálnym výborom FMP pred podpisom tejto Zmluvy asú vsúlade
sPríru kouč pre žiadatel'a, Príru kouč pre príjemcu, Pravidlami oprávnenosti výdavkov, ametodickými
usmerneniami;

Certifika nýč orgán - orgán, ktorý vykonávacertifikáciuvýkazov výdavkovažiadostí oplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí oplatbu na Európskukomisiu,príjem platieb
zEurópskej komisie,ako aj realizáciuplatieb ERDF Príjemcom.Úlohy certifika néhoč orgánu plníMinisterstvo
financiíSR.

De -ň d om sa rozumie kalendárnyň deň,pokial'v Zmluve nieje výslovne uvedené,žeide o pracovný de ;ň

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

Dodávatel' mikroprojektu - subjekt, sktorým Príjemca uzatvoril zmluvu na dodanietovarov, uskuto nenieč
stavebnýchprác a poskytnutie služieb nazáklade výsledku verejného obstarávania;

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

Finan néč ukon enieč realizácie aktivít mikro projektu - realizácia aktivít Mikroprojektu sa považuje
za finan neč ukon enúč d om odoslaniaň platby zERDF a ŠR Správcom na ú etč Príjemcu na základe
schválenéhoZoznamu deklarovanýchvýdavkov aŽiadostioplatbu

Finan nýč príspevok (alebo aj "FP") - prostriedkyEÚ, finan nýč príspevokje poskytovanýPríjemcoviato pri
splnenípodmienokuvedených vZmluve;

Fond mikroprojektov - nástrojpre podporu aktivítmenšieho rozsahu (mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvochstrešných projektov schválenýchvoblasti podpory1.6po as celého programovéhoč obdobia;

Fyzické ukon enieč realizácie aktivít mikroprojektu - je ukon enieč realizácie aktivítmikroprojektuviazané na
dátum uskuto neniač poslednejaktivity mikroprojektuzo strany Príjemcu a/alebo Partnera;

Miesto realizácie mikroprojektu - 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 projektovýcykluspodrobne popisuje Regionálna dokumentácia;

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

Oblasť podpory - prostriedok,ktorým je v priebehu niekol'kýchrokov realizovanáprioritná os Programu,
tvorený skupinamitematickypríbuznýchaktivít,aktorý umož uje financovanieň projektov/mikroprojektov;

Orgán auditu - orgán funk neč nezávislýod Správcu aCertifika néhoč orgánu, ur enýč lenským štátom preč
každý opera nýč program,ktorýje zodpovednýza vykonávanie innostíč podl'a lánku 62Nariadenia Rady (ES)č .č
1083/2006,najmä vykonáva overovanieú innostič fungovaniasystému riadenia,kontroly aauditu vzorky operácií
podl'a medzinárodneuznávanýchaudítorskýchštandardov,príslušnej legislatívy ES anárodnej legislatívy.
Orgán Auditu sanachádza v lenskom štáte Správcuč ,ajením Ministerstvo financiíSR.

Prehlásenie ooprávnenosti výdavkov - prehlásenie,ktoré vystavípríslušnýSprávcana základeZoznamu
deklarovanýchvýdavkov(vrátanepredloženýchú tovnýchč dokladovapodpornej dokumentácie)aZávere nejč
správy, vktorom potvrdí oprávnenosťpredloženýchvýdavkov. Slúži Správcovi- Vedúcemupartneroviako
podklad na vypracovanieŽiadostioplatbu za strešný projektFond mikroprojektov.

Oznámenie ovysporiadaní finan nýchč vz ahovť - doklad, ktorý pozostávazformulára apríloh, na ktorého
základe príjemca potvrdzuje vráteniefinan nýchč prostriedkovv príslušnom pomere na stanovené ú tyč ;

Partner- subjekt,ktorý sapodiel'a narealizáciimikroprojektuvrámci Fondu mikroprojektov;

Pravidlá oprávnenosti výdavkov - dokument, ktorý stanovuje podmienky oprávnenosti výdavkov pre
Príjemcovsosídlom v SR pre Program avsúlade správnymipredpismiEurópskehospolo enstvač aSlovenskej
republiky;
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Príjemca - orgán,organizáciaalebo právnickáosoba vystupujúcavmene projektovéhopartnerstva(Žiadate )ľ ,
ktorejsúza ú elomč  realizácie aktivítmikroprojektuposkytovanéprostriedkyERDF a prostriedkyŠR Slovenskej
republiky;

Prioritná os- jeden zhlavných zámerovstratégie vPrograme,ktorý saskladá zoskupiny navzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,merateľnýmicie mľ i;

Príru kač pre príjemcu - dokument,ktorý poskytujeúspešným žiadateľom ofinan nýč príspevok(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 kač pre žiadate aľ - dokument,ktorý poskytuježiadatel'om ofinan nýč príspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny na to, aby mohli správne pripraviťžiadosťofinan nýč príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť predpokladyprejeho úspešnú realizáciu.

Program cezhrani nejč spolupráce Slovenská republika - eskáČ republika 2007 - 2013 (alebo aj
"Program") - je opera nýč program,ktorý bol schválenýrozhodnutím EurópskejkomisieČ. K(2007) 6604 zo
d a 21ň .12.2007;

Realizácia aktivít mikroprojektu - zah aŕň obdobie, vrámci ktorého Príjemca a/alebo Partneri realizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektuaktoré za íč na termínom za atiač realizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluve aždo ukon eniač všetkých aktivítmikroprojektuuvedenýchvZmluve vtermíne podl'ačlánku 3 bod 3.7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálna dokumentácia - programovádokumentácia,ktorá tvorí neoddeliteľnúsú asč ťstrešnéhoprojektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoria junasledovné dokumenty:ŽiadosťoFP, Príru ka pre správcuč ,štatútarokovací
poriadokRegionálnehovýboru,Príručka pre žiadateľa;

Regionálny výbor - orgán, ktorýje zriadený spolo neč českým aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischvaľovanížiadostíofinan nýč príspevokzFondu mikroprojektov;

Riadne- konanie,resp. nekonanievsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príručkou
pre žiadatel'a,Príru koč u pre príjemcu,výzvou na predkladaniežiadostíoFP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
aSystémom finan néhoč riadenia štrukturálnychfondov aKohézneho fondu na programovéobdobie 2007-
2013;

Schválená žiadosť oFP- žiadosť oFP, vrozsahu aobsahu ako bola schválená Regionálnymvýborom,
aktorá je uložená uSprávcu;

Schválené oprávnené výdavky - skuto neč vynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavkyPríjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisia výlu neč srealizáciou aktivít mikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhovzmluve o poskytnutíFP voforme nákladov avýdavkovPríjemcu;

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

Splnenie kritéria oprávnenosti - Príjemca splníkritérium oprávnenostid omukon enia kontroly Žň č iadostioFP
zh adiska oprávnenostľ iSprávcom zapredpokladu,že ŽiadosťoFPsplnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

Správca - subjekt,ktorý na základe Zmluvy oposkytnutíFP zabezpe uječ výkon správyFondu mikroprojektov,
výkon kontroly mikroprojektovapreplácaniefinančnýchprostriedkovna ú etč príjemcu

Systém finan néhoč riadenia štrukturálnych fondov aKohézneho fondu na programové obdobie 2007-
2013- dokumentupravujúcifinan néč riadenie štrukturálnychfondovaKohéznehofondu schválenývládou SR,
je uverejnenýna www.sk-cz.eu;

Štrukturálne fondy (alebo aj "ŠF") - nástroje štrukturálnejpolitiky ES využívanéna dosiahnutiecieľov politiky
ES.Kštrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálnehorozvoja aEurópsky sociálny fond;

Ú tovnýč doklad - doklad definovanýv § 10 ods. 1zákona Č. 431/2002Z.z. oú tovnč íctve vznení neskorších
predpisov;

V asč - konanie vsúlade s asom plneniač ur enom vZmluveč , vprávnych predpisochSR a ES, vPrograme,
vPríru ke pre žiadatelč 'a,vPríru ke pre príjemcuč ,vpríslušnej Výzve napredkladaniežiadostío FP avSystéme
finan néhoč riadenia štrukturálnychfondov aKohézneho fondu naprogramovéobdobie 2007- 2013;
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Vlastné zdroje - finan néč prostriedky,ktorýmisa Príjemcapodiel'a na financovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky,ktoré Príjemcazískal ziného zdroja (okrem zdrojov
uvedenýchv lánku 3bod 3č .1.zmluvy oposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo príspevoktretejosoby.

Verejné obstarávanie - postupyobstarávaniazákaziekna dodanietovarov,uskuto nenieč stavebnýchpráca
poskytnutieslužieb tovarov,služieb astavebnýchprác v zmysle zákonaČ. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní
vznení neskoršíchpredpisov avo vz ahuť kPríjemcovi vsúvislosti svýberom dodávatel'a mikroprojektua
vprípade zákaziek,na ktoré sa nevz ahujeť povinnosťpostupovaťvsúlade suvedenými právnymipredpismi,
postupmiuvedenýmivPríru ke pre príjemcuč ;

Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj "Výzva") - východiskovýmetodickýaodbomý podkladzo strany
Správcu,na základe ktorého Ž iadatel'vypracovávaapredkladá žiadosťoFP Správcovi;

Závere náč správa - komplexnáspráva o pokroku vrealizáciicelého mikroprojektuao jeho udržaníspracovaná
Príjemcom,predloženáSprávcovi;

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

Žíadosť ofínan nýč príspevok - dokument,ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných príloh, ktorým
žiadatel'ofinan nýč príspevokžiada oposkytnutiefinan néhoč príspevku;

Ž iadosť ovrátenie finan nýchč prostriedkov - doklad, ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných
príloh,nazáklade ktorého má Príjemca povinnosťvrátiťfinan néč prostriedkyvpríslušnom pomere na stanovené
ú ty.č

lánokČ 1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

1. Príjemcasa zaväzujedodržiavaťustanoveniaZmluvytak, aby bol mikroprojektrealizovanýríadne,v as av súladeč
sjej podmienkamiapostupovaťpri realizáciiaktivítmikroprojektusodbornoustarostlivos ouť .

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizácíu aktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohl'aduna osobu, ktorá
mikroprojektskuto neč realizuje aje povinný zabezpe ič ťplnenie záväzkovztejto Zmluvy všetkýmiPartnermi.

3. Zmluvnéstrany sa dohodli,že akákol'vekzmena týkajúcasa Príjemcua/aleboPartneranajmä splynutie,zlú enieč ,
rozdelenie,zmena právnejformy, predajpodniku alebo jeho astič ,transformáciaainé formy právnehonástupníctva,
ako aj akákol'vekzmena vlastníckychpomerov Príjemcua/alebo Partnerapo asč platnostiaú innostič Zmluvy sa
považuje za podstatnú zmenu mikroprojektu,ktorá opráv ujeň Správcu odtejto Zmluvyodstúpiť.

4. Príjemcasa zaväzuje, že vobdobí piatich rokov odo d aň finan néhoč ukon eniač realizácieaktivít mikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektudefinovanejv lánku 57 odsč .1NariadeniaRady (ES)Č. 1083/2006,pokial'
Správca neur íčinak.

5. Zmluvné stranysavzájomne zaväzujú poskytovaťsi všetku potrebnú sú innosč ťpri plnenízáväzkovztejto Zmluvy.

lánokČ 2 OBSTARÁVANIESLUŽIEB,TOVAROV APRÁC PRíJEMCOM

1. Príjemca máprávozabezpe ič ťodtretích osôb dodanie tovarov,uskuto neníeč stavebnýchprác a poskytnutieslužieb
potrebnýchpre realizáciu aktivítmikroprojektu.

2. Príjemcasa zaväzujezabezpe ič ťpostuppri zadávanízákaziekna dodanietovarov,uskuto nenieč stavebnýchprác
aposkytnutieslužieb potrebnýchpre realizáciuaktivítmikroprojektuvsúlade so zákonomČ. 25/2006 Z.z.overejnom
obstarávaní ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, Príru kouč pre žiadatel'a,
Príru kou pre príjemcu.č

3. Príjemcaje povinný poskytnúťSprávcovidokumentáciusúvisiacusverejným obstarávanímvrozsahu alehotách
stanovenýchvPríru ke pre príjemcuč ,ak Správca neur íčinak.

4. Vprípade, ak Príjemcaneodstránialebo nezdôvodnínesúladvprocese verejnéhoobstarávania,Správcavýdavky
mikroprojektu,ktoré vzniklina základe takéhoto verejného obstarávania,vcelku aleboz astič uzná za neoprávnené.

5. Vprípade, že Príjemca zadáva zákazku snízkou hodnotou,podl'a zákona .Č 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní,je
povinný postupovaťpodl'a ustanoveníPríru kyč pre žiadatel'a aPríru kyč pre príjemcu.

6. Správcaoveruje dodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spolo enstveč definovanýchpríslušnýmiprávnymi aktmi ESa zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom pri
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realizáciimikroprojektu. iČ nnosťouSprávcu nieje dotknutávýlu nč á akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejného obstarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základných princípov
verejnéhoobstarávaniaaZmluvy.

lánokČ 3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤZÁVERE NÚČ SPRÁVU

1. Príjemcaje povinný po fyzickom ukon enč írealizácieaktivít mikroprojektupredložiťSprávcoviZávere núč správu,
Zoznam deklarovanýchvýdavkov vsúlade so Zmluvou. PrílohouZoznamudeklarovanýchvýdavkovsú príslušné
ú toč vné dokladyaďalšia podporná dokumentáciaPríjemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá.

2. Príjemca jepovinnýinformovaťSprávcu okonkrétnychtermínochkonanianosných aktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konaním akcie preúčelmožnejkontrolyna mieste.Tieto termínysú poskytovanéSprávcovie-mailom.

3. Príjemca jepovinnýna žiadosťSprávcubezodkladnepredložiťinformácieadokumentáciusúvisiacuscharakterom
apostavením Príjemcu,srealizáciou aktivít mikroprojektu,účelom mikroprojektu,saktivitami PríjemcuaPartnerov
súvísiacimisúčelom mikroprojektu, svedením účtovníctva, ato aj mimo vyššie uvedenej Záverečnejsprávy a
termínovuvedenýchvtomto článku VZP pocelú dobu udržateľnostlmikroprojektu.

4. Príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o za atč í aukončení akéhokol'veksúdneho,
exekučného,konkurznéhoalebo správnehokonaniavoči Príjemcovia/aleboPartnerovi,ovstupe Príjemcua/alebo
Partnerado likvidácieajej ukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcichzodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podla článku 12 týchto VZP,prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako ajo iných skutočnostiach,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektua/alebo na povahu aúčel mikroprojektu
azaväzuje sa zaslaťSprávcovifotokópiudokumentutýkajúcehosa takejto zmeny.

5. Príjemca jezodpovednýza presnosť,správnosť,pravdivosťaúplnosťvšetkých informáciíposkytovanýchSprávcovi.
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lánok4Č PUBLICITAAINFORMOVANOSŤ

1. Príjemca jepovinnýpočas platnostiaú ínč nosti Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú na základeZmluvy
získa,resp.získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedenýchvtomto článku
VZP. Príjemcaje povinný túto povinnosťzabezpe ič ťusvojich partnerov,pokial sú najeho aktivity uplatňované
výdavkymikroprojektu.

2. Príjemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia voblasti informovaniaa publicity zamerané na verejnosťbudú
obsahovaťinformácieuvedené vprílohe č.4 Príru kč ypre žiadateľa.

3. Príjemca jepovinnýpoužívaťgrafickýštandardpre opatreniavoblasti informovaníaapublicity, ktorýje uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

4. Príjemcasúhlasí,aby ho Správcazaradil do zoznamu Príjemcovpre účely publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií vzozname Príjemcov: názov asídlo Príjemcu a
Partnerov;názov,ciele astru nč ý opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivít mikroprojektu;čas realizácieaktivít
mikroprojektu; celkové náklady na mikroprojekt; výška poskytnutého finančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografieavideozáznamyzmiesta realizácieaktivítmikroprojektu;predpokladanýkoniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodnutiaSprávcu. Príjemcaje povinný zabezpečiťsúhlas so zverejnenímúdajov podla tohto odseku tohto
článku VZP ajzo strany Partnerov.

lánokČ 5 VLASTNíCTVOAPOUŽITIE VÝSTUPOV

1. Príjemcasa zaväzuje,žebude ma /ť zabezpe íč po asč platnostiaú inč nosti Zmluvyalebo počas obdobiauvedeného
voVýzve na predkladaniežiadostíoFP, podľa toho,ktoré obdobiebude dlhšie:

a) vlastníckeprávo alebo iné právo kpozemkom a stavbám vzmysle § 139 ods. 1zákona č. 50/1976 Zb.
oúzemnom plánovaníastavebnom poriadku(stavebnýzákon) opráv uň júcerealizáciuaktivít mikroprojektu
agarantujúcejeho ucržatelnostkmajetku, ktorý zhodnotía/alebonadobudnezprostriedkov FPalebo jeho
astič ,akmá Príjemca sídlo vSlovenskejrepublike

podta toho, ktorú formu práva kmajetku zhodnotenémua/alebo nadobudnutémuzFP alebo jeho časti určí Výzva na
predkladaniežiadostíoFP, alebo ak Správca neur íčinak.
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2. Majetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho astič môže byť po asč platnosti aú innostič Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, za aženýť akýmkol'vek právom tretej osoby alebo prehajatý tretej osobe len
spredchádzajúcim písomným súhlasom Správcu. :

3
I •

. Príjemca sazaväzujeposkytnúťSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolórovi,aprislušnyrnorgánom SR,CRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenú prirealizáciialebo vsúvislostisrealizáciou aktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udel'uje Správcovi, príslušnémuNárodnémukontrolóroviapríslušným orgánom SR, R aES právoČ na použitie
údajov ztejto Dokumentáciena ú elyč súvisiacestouto Zmluvou pri zohl'adneníautorsk~chapriemyselnýchpráv
Príjemcu a/alebo Partnerov. I

4. Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutýa/aleb6 zhodnotenýzFP alebo
zjeho asti.č Správca sú asne ur íč čpodmienkytakéhotopoistenia.Nedodržanieuvedenejpovinnostisa považujeza
podstatné porušenie Zmluvy. I

I

I
I

lánok6Č PREVODA PRECHOD PRÁVA POVINNOSTí I
I

1. Príjemca jeoprávnenýpreviesťpráva apovinnosti ztejto Zmluvy nainý subjekt len s predchádzajúcimpísomným
súhlasom Správcu. I

I

2. Príjemcajepovinný písomne informovaťSprávcu oskuto nostič ,žedôjde k prechodu právapovinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladneako sadozvie omožnostivzniku tejtoskutočnostialebo vzniku tejtoskutq nosti.č

3. Postúpenie pohl'adávky Príjemcu navyplatenieFP na tretiu osobu nieje na základe dOhod~zmluvnýchstrán možné.
I
I

lánok7Č REALIZÁCIA MIKROPROJEKTU :

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválenýmikroprojektvsúlade so Zmluvou, schválénouŽiados ouť ofinančný
I

príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukon eniač realizácie aktivít mikroprojektu
uvedený včlánku 3 bod 3.6.zmluvy oposkytnutíFP. I

I
2. Správca jeoprávnenýpozastaviťposkytnutieFP v prípade: I

I

a) nepodstatnéhoporušenia Zmluvy Príjemcom, a to až do doby odstráneniatohto porušenia zo strany
P~emcu; I

I

b) podstatnéhoporušenia ZmluvyPríjemcom,pokial'Správca neodstúpilod Zmluvy,Elto aždodoby odstránenia
tohto porušenia zostrany Príjemcu; :

c) začatia trestného stíhania osôb konajúcichvmene Príjemcu a/alebo Partnerbv za trestný inč súvisiaci
srealizáciou aktivítmikroprojektu. :

3. Správcaoznámi PríjemcovipozastavenieposkytnutiaFP, pokial'budú splnenépodmi~nkypodl'a odseku2. tohto
I

článku VZP.Doru ením tohto oznámeniač Príjemcovinastávajú ú inky pozastavenč iaposkytnutiaFP.
I

4. AkPríjemca odstránizistené porušenia Zmluvy vzmysle odseku 2.tohto lánku VZPč ,je povinný bezodkladnedoru ič ť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeníZmluvy. Správcaoverí, ič cošldkodstráneniu predmetných
porušeníZmluvy av prípade,že nedostatkyboli Príjemcom odstránené,obnovíposkytnJtieFP Príjemcovi.

I

I
I

lánok8Č ZMENA ZMLUVY I
I

1. Zmluvu jemožné meniťalebo doplňaťlen nazáklade vzájomnejdohodyoboch zmluvhýchstrán v zmysle definície
zmien uvedených vPríručke pre príjemcu. :

2. Príjemca jepovinnýoznámiťSprávcovivšetky zmenyaskutočnosti, ktoré majú vplyv'alebosúvisia splnením tejto
Zmluvyalebo saakýmkol'vekspôsobom tejto Zmluvytýkajú alebo môžu týkať,ato aj ~prípade, akmá Príjemca čo
i len pochybnost' ododržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich ztejto Zmluvy :a záväzkov Partnerov, ato
bezodkladneod ichvzniku. I

I
3. Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že v prípade,ak dôjde kzmene Programu,Príručky pre žiadatel'a,Príru ky preč

príjemcu alebo Systému finan néhoč riadenia štrukturálnychfondov aKohézneho fondulna programovéobdobie 2007
- 2013, Správcauverejnínovéznenie týchto dokumentovnasvojich internetovýchslránkach.Vprípade, že dôjde
zároveň kzmene Zmluvy oznámi Príjemcovinové znenie zmenených lánkovč Zmlu~y.Za vyjadrenie súhlasuso
zmenou uvedenýchdokumentovsa považuje najmä konkludentnýprejav vôle Príjemcuspo ívajúcič vo vykonaní

I

I
I
I 6
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I
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faktickýcha/alebo právnych úkonov,ktorýmipokračuje vzmluvnom vzťahu so Správcom.Ide najmä opokračovaniev
realizácii aktivít 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.

lánokČ 9 UKON ENIEČ ZMLUVY

1. Riadneukon enieč zmluvnéhovz ahuť

Riadne ukon enč iezmluvnéhovzťahu zoZmluvy nastane splnením záväzkovzmluvnýchstrán asúčasne uplynutím
doby,naktorú bola Zmluva uzatvorenápodľa článku 5bod5.2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadneukon enieč zmluvnéhovz ahuť

2.1 Mimoriadneukon enieč  zmluvnéhovz ahu zoZmluvy nasť táva dohodou zmluvnýchstrán aleboodstúpením od
Zmluvy. I

2.2 Od ZmluJ,y môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy,
nepodstatnéhoporušeniaZmluvy, nenaplneniapodmienokstanovenýchvRegionálnej dokumentáciia alejď
vprípadoch,ktoré ustanovujú právne predpisy SRa ES.

2.3 PorušenieZmluvy jepodstatné,ak strana porušujúcaZmluvu vedela včase uzavretia Zmluvyalebo vtomto
ase boč lorozumné predvídaťs prihliadnutím na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za

ktorých bola Zmluva uzavretá,že druhá zmluvnástrana 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 zmenia podmienky
plnenia Zmluvy amikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neur íč inak;

c) preukázanéporušenieprávnychpredpisovSR a ESv rámci realizácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
sčinnosťou Príjemcua/alebo Partnerov;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít mikroprojektua/alebo
nesplneniepodmienokapovinností, ktoré Príjemcovívyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečeníe
verejného obstarávania, nesplnenie merateľných ukazovate ovľ mikroprojektu alebo iné závažné
porušen:ie zmluvnýchpovinností);

e) zastaveaierealizácie aktivítmikroprojektuzdôvodov na strane Príjemcu a/alebo Partnera

o ak sa ~rávoplatnýmrozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného inuč vsúvislosti sprocesom
hodnotenía avýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnenávyhodnotenás ažnosť ťsmerujúca
kovplyv ovaniuň hodnotite ovľ alebo kzaujatosti, prípadneak takéto ovplyvňovaniealebo porušovanie
skonštatujúaj bez sťažnostialebo podnetu nato oprávnenékontrolné orgány;

g) porušeniefinančnejdisciplínyvzmysle § 31 ods. 1zákona Č. 523/2004Z.z.orozpo tč ových pravidlách
verejnejsprávy vzneníneskoršíchpredpisov;

h) poskytnutie nepravdivých azavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií vsúlade
spodmienkamiZmluvy zostrany Príjemcu;

i) porušenie,ktoré je považovanéza nezrovnalosťvzmysle lč ánku 2ods. 7Nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006,pokiaľSprávca stanoví,že takáto nezrovnalosťsapovažuje za podstatné porušenie Zmluvy;

il vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizáciena majetok Príjemcu, resp. zastavenie konkurzného
konaniapre nedostatokmajetku,vstup Príjemcudo likvidáciealebo začatieexekučnéhokonaniavo ič
Príjemcovi;

k) akPríjemca nezabezpe íčplnenie povinnostíztejto Zmluvy zostrany Partnerov;

l) porušenie lánku 5bod5č .5.a5.6. zmluvy oposkytnutíFP;

m) akdôjde kuskutočnosti uvedenejv článku 1odsek 3., porušeniečlánku 1odsek 4., lánku 3odseč k 5,
I

článku 4,článku 6odsek 1., lánku 10 odsek 1č ., článku 12odsek 1., lánku 12 odsek 6č .týchto VZP.
I
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1.

2.5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanie takého úkonu zostrany Príjemcu a/alsbo Partnera,na ktorýje
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera bez žiadostiotakýto súhlas.

I

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

2.7 Vprípade podstatnéhoporušenia Zmluvy jezmluvnástrana oprávnenáod ZmluvypdstÚPi  okamžite,ť len oč
sa otomto porušenídozvedela.Vprípade nepodstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktorá je vomeškaní,nesplnísvoju povinnosťani vdodato nejč primeranejlehote,ktorá jej
na to bola poskytnutá.Aj v prípade podstatnéhoporušenia Zmluvy jezmluvnástraha oprávnenápostupovať
ako pri nepodstatnom porušeníZmluvy. Vtomto prípadesa takéto porušenieZnlluvy bude považovaťza
nepodstatnéporušenie Zmluvy. :

2.8 Odstúpenieod Zmluvy je ú innéč d om doru eniaň č písomnéhooznámeniaood$túpení od Zmluvy druhej
zmluvnejstrane. I

I
2.9 Ak splneniu povinnostizmluvnejstrany bráni okolnosťvylu ujúcač zocooveonostjjedruhá zmluvná strana

oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia(nezvratnýzánik predmetuZmluvy apod.) sa ustanoveniepredchádzajúcej
vety neuplatníazmluvné strany sú oprávnenéod Zmluvy odstúpiťokamžite. :

2.10 Vprípade odstúpenia od Zmluvy zostávajúzachovanétiepráva Správcu, ktoré :POdl'a svojejpovahy majú
platiťaj po skon eníč Zmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenie poskytnutej iastky FP,č právo na náhradu
škody,ktorá vznikla porušením Zmluvy apod. I

I
2.11 Ak sa Príjemca dostane do omeškania splnením tejto Zmluvy vdôsledku porušenia, resp. nesplnenia

povinnostizo strany Správcu,zmluvné strany súhlasia,ženejde o porušenie Zmluvy Príjemcom.
I
I
I

I

I
I

a) vrátiťFP alebojeho as  vprípade platby poskytnutejč ť omylom, :

b) vrátiťFP alebojeho asč ť, ak porušilpovinnostiuvedenévZmluve aporušenie pOVinnostiznamenáporušenie
finan nejč disciplínypodla § 31 ods. 1písmena a), b), c), d) zákona .č 523/2004z.~.orozpo tovýchč pravidlách
verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov,

c) ak to ur íč Správca, vrátiť FPalebo jeho asč ť, ak Príjemca a/alebo Partner pqrušil ustanoveniaprávnych
predpisovSRalebo ESatoto porušenie znamená nezrovnalosťpocta lánku 2odseku 7 Nariadeniač Rady (ES)
Č. 1083/2006anejde oporušenie finan nejč disciplíny podla odseku 1. písm. b) tohto lánkuč VZP alebo
ozmluvnú pokutupodla odseku 9.tohto lánku VZPč ;vzhladomkskuto nostič ,že spôsobenienezrovnalostizo
strany Príjemcu sapovažuje zataké porušenie podmienokposkytnutiaFP,sktorýni sa spája povinnosťvrátenia
FP alebojeho astič ,vprípade, ak Príjemca takýto FPalebo jeho asč ťnevrátipostu~om stanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto lánku VZPč ,bude sa natoto porušenie podmienokZmluvy aplikovaťustanoveniedruhejvety § 31
ods. 7zákona .Č 523/2004Z.z. orozpo tovýchč pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorých
zákonov vzneníneskorších predpisov, I

I

d) akto ur íč Správca,vrátiťFP alebojeho as  vprípadeč ť ,ak nebolidosiahnutéhodnotymeratel'ných ukazovate ovľ ,
I

e) vrátiť príjem zmikroprojektuvprípade, ak po asč realizácieaktivít mikroprojektula/alebo vpiatich rokoch od
Finan néhoč ukon eniač realizácieaktivít mikroprojektudošlo kvytvoreniu príjmupodla lánkuč 55 Nariadenia
Rady (ES) .Č 1083/2006 v znen í nariadeniaRady (ES) .Č 1341/2008. :

Ak dôjde kodstúpeniuod Zmluvy,je Príjemca povinný vrátiťSprávcoviFPvyplatený dohoby odstúpeniaod Zmluvy.
I

Vprípade vzniku povinnostivráteniapríjmu podla odseku 1. písm. e) tohto lánku VEPje Príjemcač povinnývrátiť
príjem do 31.januára roku nasledujúcehopo roku,vktorom bol príjem vytvorený.Príjemca jepovinnýbezodkladne
(odkedysa o tejto skuto nostič dozvedel)požiadaťSprávcuooznámenie, akým spôspbornmá tento príjem vrátit'.
Vprípade, že Príjemca príjem riadneav asč nevráti, Správcabude postupovaťrovn pko ako v prípadepovinnosti
vrátenia FP alebojeho astič vzniknutejpocta odseku 1. písm.a) až e)tohto lánku VZPč I.

I
I

I
I
I

I

I

VYSPORIADANIEFINAN NÝCHČ VZ AHOVŤ AZMLUVNÁPOKUTAlánokČ 10

Príjemca je povinný:

2.

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

5. Správca vŽoVFP uvedie výšku FPalebojehočastiapríjmu, ktorú máPríjemca vrátiťazárove  urň čí íč sla ú tovč ,na
ktoré je Príjemcapovinný vrátenie FPalebo jeho časti apríjmu vykonať.Vsúlade sods. 6. toho lč ánku Správca
vŽoVFP určíaj lehotu na vrátenie FP.

6. Príjemcajepovínný vrátiťFP alebojeho časťa príjem vur enejč lehote,ato do 10dní od dátumu odoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vprípade, že si príjemca zásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sadohodli, že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp. príjmu sapo íč ta od dátumuodoslaniaŽoVPF Správcom.PokiaľPríjemcanevráti FP alebo
jeho časti, resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správcaoznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

9

7. Príjemca jepovinný v lehotedo7pracovnýchdní od uskuto nč eniavrátenia FPalebojeho astč ialebo príjmu,ktoré sa
uskuto niloč formou platby naúčetoznámiťSprávcovitoto vrátenie natlačive "Oznámenieovysporiadanífinančných
vz ahovť ".Prílohou "Oznámeniaovysporiadanífinančnýchvz ahovť "je výpis zbankovéhoú tu preukazujúcič realizáciu
uskuto nenejč platby.

I

8. AkPríjemca zistívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,jepovínný tútonezrovnalosťbezodkladneoznámiť
Správcoviazároveň mu predložiťpríslušné dokumentytýkajúce satejto nezrovnalosti.Túto povinnosťmá Príjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sapredlžl vprípade ak nastanúskuto noč stiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady
(ES) .č 1083/2006 očas trvanía týchto skutočnosti.

9. AksaPríjemca dostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkoľvekpovinnostispojenejs informovaním apublicitou;

c) povinnostiposkytnúťsú innč osťSprávcovi;

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

lánok 11Č Ú TOVNíCTVOČ AUCHOVÁVANIEÚ TOVNEJČ DOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorýje účtovnou jednotkoupodľa zákonaČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctvevznení neskoršíchpredpisov,je
povinný vrámcisvojho ú tovnč íctvaúčtovaťoskutočnostiachtýkajúcichsa mikroprojektu:

I

a)v analytickej evidencii ana analytických ú tochč včlenení podl'a jednotlivých projektov, ak ú tuječ vsústave
podvojnéhoú tovníctvač ,

blv ú tovnýchč knibách podl'a § 15 zákona Č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve so slovným ačíselným ozna enč ím
mikroprojektuvúčtovných zápisoch,akúčtuje v sústave jednoduchéhoúčtovníctva.

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

2. Príjemcajepovinný uchovávaťaochraňovaťú tč ovnú dokumentáciuaďalšiu dokumentáciutýkajúcu sa mikroprojektu
vsúlade so zákonomČ. 431/2002Z.z. oú tč ovníctve vplatnom znení a lč . 90 nariadeniaRady (ES)Č. 1083/2006
a v lehote uvedenejv článku 17 VZP.

3. Naúčely certifika nč éhooverovaniaje Príjemcapovinnýna požiadaniepredložiťCertifika némuč orgánu nímur enéč
účtovné záznamy,vpísomnej forme av elektronickejforme,akPríjemca vedie ú tč ovné záznamy,vtechnickej forme
podľa§ 31 ods.2písm. b) zákonaČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vznení neskoršíchpredpisov.Túto povinnosťmá
Príjemcapo dobu, po ktorúje povinný viesť auchovávať účtovnú dokumentáciualebo inú dokumentáciupodľa
odseku 2.tohto článku VZP.

lánok 12Č KONTROLA/AUDIT/OVERENIENA MIESTE

1. Príjemcasa zaväzuje,že umožní výkon kontroly/auditu/overenianamieste zostrany oprávnenýchosôb navýkon
kontroly/auditu/overeni~na mieste vzmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ES atejto Zmluvy. Príjemca je
po asč výkonu kontroly/auditu/overeniana miestepovinnýnajmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova

I

dodržanie podmienokposkytnutiaFP v zmysle Zmluvy.



2. Príjemcajepovinný zabezpe ič ťprítomnosťosôb zodpovednýchzarealizáciu aktivítmikroprojektu,vytvoriťprimerané
podmienkyna riadne av asné vykonanieč kontroly/auditu/overenianamieste azdržať sa konania,ktoré bymohlo
ohroziťza atie ariadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overeniač na mieste.

3. Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overeniana mieste môžu vykonaťkontrolu/audit/overenienamiesteu
Príjemcu aPartnerovkedykol'vekodpodpisu tejto Zmluvyaždo 31.12.2021.Uvedená doba sapredlžlvprípade ak
nastanú skuto nostič uvedené v lánku 90Nariadenia Rady (ES)č Č. 1083/2006 o as trvanč ia týchto skuto ností.č

4. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené:

a) vstupovaťdo objektov,zariadení,prevádzok,napozemky ado iných priestorovPríjemcua/alebo Partnera,ak to
súvisís predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste,

b) požadovaťod Príjemcu, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dát na
pamä ovýchť médiách,vzorky výrobkov alebo inédoklady potrebné prevýkon kontroly/auditu/overeniana mieste
a alšieď doklady súvisiace smikroprojektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste,

c) oboznamovaťsa s údajmiadokladmi,ak súvisia s predmetom 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 finan nejč kontroly,Certifika nýč orgán animipoverené osoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgány a nimipoverené osoby,

D splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisie aEurópskeho dvora audítorov,

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

6. Príjemca jepovinnýbezodkladneprijaťopatreniana 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 lánkuč .

lánokČ 13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A PO íTANIEČ LEHÔT

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

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskuto ovačň ťprostredníctvomdoporu enejč
zásielky.Vprípade, že si zmluvnástrana neprevezmezásielku,zasielanúdoporu enouč poštou a uloženú napošte,
piaty de  od uloženia napošte sabude považovaň ťzade  doru eniaň č zásielky,aj ke  sa adresátď oobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokial'nemožno zásielku doru ič ť adresátoviazásielka nebola uložená na pošte, zásielka
sapovažuje za doru enúč momentom jejvrátenia odosielatel'ovi.Ustanovenietohto odseku sanevz ahujeť na l.č 10
odsek 6.

3. Zmluvnéstrany si zároveňdohodli ako mimoriadnyspôsob doru ovaniač písomnýchzásielokdoru ovanieč osobne
alebo prostredníctvomkuriéra; takéto doru enieč Správcovi je možné výlu neč vúradných hodinách podatel'ne
Správcu zverejnenýchverejneprístupným spôsobom.

4. Príjemca jezodpovednýzariadne ozna enie poštovejč schránkynaú ely písomnejč komunikáciezmluvnýchstrán.

5. Správca môže ur ič ť, že vzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky
prostredn íctvom emailu.

6. Ak Správca ur íč elektronickúformu komunikácieprostredníctvomernaílu,zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne
písomne oznámiťsvoje emailové adresy,ktoré budú v rámcitejto formy komunikácie záväzne používať.

7. Zmluvné strany sazaväzujú,že vzájomná komunikáciabude prebiehaťvslovenskom jazyku.
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8. Pre po íč tanielehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapo íč tavadeň, keď došlo kskuto nosč ti určujúcejza ič atok
lehoty.

9. Lehoty určené podľatýždňov,mesiacovalebo rokovkon ič a uplynutím tohod aň ,ktorý sasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskuto noč stiurčujúcejza ič atok lehoty,a ak hov mesiaciniet,posledným dňom mesiaca.Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu,nedel'ualebo sviatok,jeposledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovný de .ň

10. Lehotaje dodržaná, ak sa poslednýdeň lehoty podanieodovzdáorgánu,ktorý mápovinnosťho doru ič ťalebo sa
odošle e-mailom.

lánokČ 14 Ú TY PRíJEMCUČ

11

1. Správca zabezpečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účet vedenývEUR. Čísloú tč uPríjemcu (vrátane
predčíslia)akódbanky je uvedené v lánku 1odsč .1.2.zmluvy oposkytnutíFP.

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 ú tuč Príjemcu ur enéhoč na príjem FP arealizácie aktivít mikroprojektuprostrednlctvom
rozpočtu. Príjemcaje povinný oznámiťSprávcovi identifikáciutýchto ú tovč najneskôrpri predloženíZáverečnej
správy.

lánokČ 15 PLATBY

1. Správca poskytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemca sazaväzuje predložiťpríslušnémuSprávcoviZoznam deklarovanýchvýdavkovspolu s ú tč ovnýmidokladmi
a aď lšou podpornou dokumentáciouna kontrolu vsúlade s lč ánkom 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 podl'a predchádzajúcehoodseku tohtočlánku VZP,Správca vystavíPrehlásenie ooprávnenosti
výdavkov a Schválený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehláseniaooprávnenosti výdavkov aSchváleného
zoznamuvýdavkovzašle SprávcaPríjemcovi,jeden originálarchivujeajeden predkladána schválenieNárodnému
kontrolóroviako podklad kZoznamu deklarovanýchvýdavkovza strešný projektFond mikroprojektov.

4. Správca zabezpe íč poskytnutie platby systémom refundácie výhradne na základe Schváleného zoznamu
deklarovaných výdavkov aPrehlásenia ooprávnenosti výdavkov.

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

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

lánokČ 16 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 lč ánku 12 VZP. Uvedenádoba sapredlži
vprípade ak nastanú skuto nč ostiuvedené včlánku 90 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006očas trvania týchto
skutočností.Povinnosťpodl'atohto článku VZPje Príjemca povinný zabezpečiťaj zo strany Partnerov.



Príloha Č. 2k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku

Predmetpodpory FP

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavný ciel'

Špecifický ciel'1

Špecifický ciel'2

Špecifický ciel'3

2. Aktivity

Hlavnýmcie om mikroprojektuľ je podpora prezentáciešportovo- rekrea néhoč
cestovného ruchu, podpora budovania nových a obnovy existujúcich
cykloturistickýchalyžiarskych bežeckých trás naúzemíŽilinského aZlínskeho
kraja s cie om prepojiľ ť tieto trasy v oboch krajoch avytvoriť tak produkt
cestovnéhoruchu s cezhrani ným významomč .
Vyhotovením záznamovzcyklistických trás na území oboch krajov vytvoriť
interaktívnychvideosprievodcovpo zmapovanýchtrasách.Ich umiestnením na
webových stránkach oboch partnerov poskytnúť kompletné vizuálne
zobrazenietrás, ktoré cyklistom u ah iaľ č rozhodovaniepri výbere trás, ktoré
chcú absolvovať.
Na základeexistujúcichpodkladovcykloturistickýchalyžiarskych bežeckých
trás vytvoriťmapy precyklistovabežeckýchlyžiarov,ktoré budúznázor ovaň ť
možnosticykloturistikyabežeckého lyžovaniavoboch krajoch.Mapy budú
dostupné verejnostinaweb stránkach partnerov,vtla enejč podobe vturisticko
- informa nýchč kanceláriách, hoteloch, reštauráciách a zariadeniach
cestovnéhoruchu v oboch krajoch.
Vrámci realizáciemikroprojektubude na slovenskejstrane zorganizovaná
medzinárodnákonferenciaCyklotrasy2014, ktorejcie om jeľ vytvoriťpriestor
pre prezentáciuaktivít, plánov azámerov v procesebudovaniaaobnovy
cyklistickýchacykloturistickýchtrás pre predstavite ovľ združenícestovného
ruchu, zástupcovcyklistickýchklubov, poskytovate ovľ služieb vcestovnom
ruchui predajcovbicyklov acyklistickýchpotrieb akoajpredstaviteľovmiesta
obcí ič ob ianskychč združenízaoberajúcichsa cyklistikou acykloturistikou.

Popis aktivít Tvorba máp cykloturistickýchalyžiarskych bežeckýchtrás- Mapy budú
zobrazovať existujúce, zna enéč cyklotrasy a bežecké lyžiarske trasy v
Žilinskom samosprávnom krajiav Zlínskom kraji.Sú as ou budú ajč ť informácie
okultúrnych aprírodných zaujímavostiach,ktoré cyklista alebo Iyžiar môže
navštíviť popri športovej aktivite. Mapy budú vydané v náklade 2000 ks
cykloturistickétrasy a 2000 kslyžiarske bežecké trasy.

Tvorba videosprievodcovcyklotrasami v oboch krajoch - Sú as ouč ť
informácií zverejnenýchna webových stránkach oboch partnerov budú aj
záznamyzachytenékameramizcyklistických trás naoboch stranáchhranice.
Tieto budú slúžiť ako videosprievodcoviapo cyklotrasách.Záznamy budú
vykonávať zamestnanciŽ ilinskéhosamosprávnehokraja alebo inštitúcií v
zria ovate skejď ľ pôsobnostikraja a Centrály cestovníhoruchu VýchodníMoravy
vrámci vlastného pracovnéhovýkonu abudú spracovanéexterne dopodoby,v
ktorejbudú zverejnené naoboch webových stránkach.
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Inštitucionálnaa
technická
udržatel'nosť

KonferenciaCyklotrasy2014 - Ciel'omkonferenciebude oboznámiťeskýchač
slovenskýchcyklistov smožnos amť icykloturistikyvoboch krajoch.Konferencia
vytvorí priestor pre prezentáciuzrealizovanýchakcií, budovanie aobnovu
cyklotrás ako aj pre prezentáciu alšíchď plánova projektov v oblasti
cykloturistikyna oboch stranách hranice. Možnosťprezentáciebudú mať aj
subjekty, ktoré poskytujú služby v oblasti cyklistiky a cykloturistiky.Tieto
subjektybudú oslovenémailom alebotelefonickyavybratí budú uchádzači,
ktorísaprihlásia vdanom termíne abudú tematickyspl aň ťobsah konferencie.
Konferenciavytvorí sumár zrealizovanýchapripravovaných aktivít voblasti
cykloturistiky,vytvoria samedzinárodnévzťahy aposkytne sa prednášajúcima
ú astníkom komplexnýč pohl'ad nacyklomožnostivŽilinskom kraji i turistických
regiónoch VýchodníMoravy.Program konferenciebude ozvláštnenýBikeTrial-
ovým vystúpením.Zkonferenciebudevydaný Zborník formátu A5,300 kusov.

Ciel'ové skupiny:

výstupom mikroprojektubude konferenciaanové turistickémapy, ktoré sa
vytvoria na základe odborných podkladov z oboch prihrani nýchč krajov.
Zaujímavým výstupom budútaktiež záznamyzkamier, ktoré budúspracované
ako videosprievodcovia po cykloturistických trasách v oboch krajoch.
Novovytvorenéskúsenosti budú zúro enéč k rozvoju alšejď spolupráce a
podobných aktivít smerom k ciel'ovým skupinám. Vytvorené propaga néč
materiálybudú využívanéadistribuované ciel'ovýmskupinám nielen v rámci
krajov.výstupy projektuumiestnenénaweb stránkachoboch partnerovbudú
poskytovať informácie pre ciel'ové skupiny ako aj iným záujemcom. V
propaga nýchč aktivitách mikroprojektu sa plánuje aj po ukon eníč jeho
implementáciena alejď pokra ovač ť.Zakúpenátechnika ostane po ukončení
implementácieprojektu vmajetkužiadatel'a.

3. Ciel'ové skupiny

obyvatelia Zilinského aZlínskeho kraja,obyvatelia iných regiónov aturistizrôznych krajín
mestá,obce,združenia cestovnéhoruchu a poskytovateliaslužieb v cestovnom ruchu
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Rozpo etč mikroprojektu

ROZPOCET PROJEKTU PRE FOND
Projekt celkom

MIKROPROJEKTOV

Výdavok
Merná Po etč Jednotková Náklady

jednotka jednotiek cena (vEUR) (v EUR)

1. Osobné výdavky 1060,00

1.1.1 Projektový manažér- hlavný pracovný pomer osobohodiny 100 5,60 560,00

1.1.2 Koordinátor -hlavný pracovný pomer osobohodiny 100 5,00 500,00
1.2 Odvody sociálneho azdravotného poistenia
platené zamestnávatel'om 0,00

1.3. Iné

2. Vecné výdavky 3325,00

2.1 Materiál vr. PHM 0,00

2.2.1 Cyklistické prilby ks 5 40,00 200,00

2.2.2 Kamery ks 5 260,00 1300,00

2.2.3 Sady úchytov na kamery ks 5 25,00 125,00

2.2.4 Batérie do kamier ks 5 60,00 300,00
2.3 Cestovné náhrady podl'a zákona 0,00

2.4 Prenájom 0,00

2.5 Nákup použitého zariadenia 0,00

2.6 Nákup HWa SW 0,00

2.7 Režijné výdavky (voda, teplo, plyn, energie) 0,00
2.8.1 Preprava eskýchč ú astníkovč na konferenciu
(Zlín -Ž ilina - Zlín, druh prepravy: autobus, 45
ú astníkov)č , vrátane stojného, jedna cestacca
125km x2, celkom cca250 km. km/cesty 125/2 1,60 400,00

po etč
2.9.1 Honorár prednášajúcim na konferencii prednáš. 10 20,00 200,00
2.9.2 Honorár ú inkujúcemuč (ú inkujúcim)č v po etč
sprievodnom programe na konferencii vystúpení 1 200,00 200,00

2.10 Ubytovanie 0,00

2.11.1 Ob erstvenieč na konferencii osoby 120 5,00 600,00

2.12 Iné 0,00

3. Externé služby 637,50

3.1 Posudky (technické, finan néč , ...) 0,00

3.2 Poplatky za právne anotárske služby 0,00

3.3 Poradenstvo akonzultácie 0,00
3.4.1 Spracovanie záznamov zkamier- 37,5 hodiny
práce služba 1 637,50 637,50

4. Výdavky na publicitu 6753,00

4.1.1 Informa néč tabule a.i. 0,00
4.2.1 Propagácia -plnofarebné plagáty vo formáte
A3: olaqát -konferencia: 100 ks ks 100 0,50 50,00

4.2.2 Samolepky ks 20 0,15 3,00

4.2.3 Inzercia vreoionálnvch novinách ks 4 250,00 1000,00

4.2.4 Zborník zkonferencie Cyklotrasy 2014 ks 300 3,00 900,00

4.2.5 Mapy ks 4000 1,20 4800,00
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5. Investi né výdavkyč 0,00
5.1 Stavebné výdavky 0,00

5.2 Samostatné hnutel'né veci -HIM 0,00

5.3 Samostatné hnutel'né veci -NHIM 0,00

6. Ostatné výdavky -upresniť
~

0,00ľ ,

0,00

0,00
7. Celkové oprávnené výdavky 11775,50
8. Príjmy mikroprojektu 0,00

9. Celkové upravené oprávnené výdavky 11 775,50

10. Neoprávnené výdavkv
IIJl

0,00

11. Celkové výdavky projektu 11775,50

I

Výdavkyna aktivity Výdavkyna aktivity Celkové výdavky

I
žiadatel'a cezhrani néhoč partnera mikroprojektu

Názov kapitoly Výdavky ce/kom Výdavky celkom Celkové výdavky %zCN

1. Osobné výdavky ", 1060,00 0,00 1060,00 9,00
2. Vecné výdavky a 2640,00 685,00 3325,00 28,24
3. Externé služby

'J'

637,50 0,00 637,50 5,41

4.Výdavky na publicitu~i 4256,50 2496,50 6753,00 57,35

5. Investi né výdavkyč 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ostatné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Celkové oprávnené

8594,00 3181,50 11775,50 100,00
výdavky
(-) Príjmy , 0,00 0,00 0,00

8. Celkové upravené 8594,00 3181,50 11775,50
oprávnené výdavky I
(+)Neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00

9. Celkové výdavky ill 8594,00 3181,50 11 775,50
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PrílohaČ. 4k Zmluve o poskytnuti

Termin realizácie:01.01.2014-3009.2014

Mesiacrealizáciemikroprojektu
V. VII. VIII. IX.VI.

Tvorba máp cykloturistickýchalyžiarskych
bežeckých trás
Konferencia Cyklotrasy2014
Tvorba videosprievodcovcyklotrasamivoboch
krajoch
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