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1. ZMLUVNÉSTRANY

I
I

I

I
I
I

I

banka: I Štátna pokladnica

íslo ú tuč č dkód banky

refundácie:: 7000208989/8180

IBAN: I SK1081800000007000208989

I

( alejď len "SprávcaH)
I

v I
1.2. Príjemca(Zia~atel')

názov: I Obec Vysokánad Kysucou

sídlo: I VysokánadKysucou 215,023 55, Slovenskárepublika

konajúci: I Mgr.Anton Varecha,starosta obce

I O:Č I 00314340

DI :Č : 2~20553326

banka: I VUB,a.s.

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

refundácie: 11821322/0200

IBAN: I SK1702000000000011821322
I
I

( alejď len I,Príjemca H).
I

1.3. Správca a Príiemca uzatvárajú v zmysle§ 269 ods.2zákona .Č 513/1991 Zb.Obchodnýzákonník
vznení neskoršíchpredpisov,vzmysle § 15 ods. 1zákona Č. 528/2008Z.z. opomoci apodpore
poskytovanejlz fondovEurópskehospolo enstvač av zmysle § 20 ods. 2zákona Č. 523/2004Z.z.
orozpo tovýč dh pravidlách verejnej správy ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskoršíchprtedpisov medzisebou túto zmluvu oposkytnutífinan néhoč príspevkuzEurópskeho
fondu region~lnehorozvoja ( alejď len ERDF)azo štátneho rozpo tu Slovenskejč republiky ( alejď len
štátny rozpo etč SR).

I

I

I
I

I
I

1.1. Správca
názov:

sídlo:

konajúci:

I OČ :

DI :Č

Tren ianskyč samosprávnykraj

Kdolnej stanici7282/20A,Tren ín,č 911 01,Slovenskárepublika

Ing.Jaroslav Baška,predseda TSK

36126624
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1.4. Poskytnutiefinan néhoč príspevkuzEurópskehofondu regionálnehorozvojaaštátneho rozpo tuč
Slovenskej republiky je realizované na základe strešného projektu "Fond mikroprojektov".
Podmienkyaúlohy Správcu vyplývajúcezo strešného projektu"Fond mikroprojektov"upravuje
"Zmluva oposkytnutífinan néhoč príspevku .Č Z22410620001 01","Zmluva oposkytnutífinan néhoč
príspevku zo štátneho rozpo tuč Slovenskej republiky .Č Z22410620001 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 a Príjemca sa
preú ely tejto Zmluvy ozna ujú alejč č ď spolo ne ajč ako "Zmluvnéstrany."

2. PREDMET A Ú ELZMLUVYČ
2.1. Predmetom tejtoZmluvy je úprava zmluvnýchpodmienok,práv apovinností medzi Správcom

aPríjemcom pri poskytnutífinan néhoč príspevku( aď lejaj "FP")zo stranySprávcuPríjemcovina
realizáciu aktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom Schválenej žiadosti oFP (Príloha .Č 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:O nás uvás, ovás u nás

Registra né íslo (Kódmikroprojektu)č č : SKlFMP/12/024

( alejď aj .rnikroprojekí").

Cezhrani nýč partner:
názov:
sídlo:
konajúci:
I OČ :
DIČ:

Mesto Karolínka
Radni níč námestí42,75605 Karolínka, eská republikaČ
Marie Chovane kováč ,starostka mesta
00303909
CZ00303909

2.2. Ú elom tejto Zmluvyjespolufinancovanieč schválenéhomikroprojektuPríjemcu,ato poskytnutím
FP z prostriedkovERDF a štátneho rozpo tu SRpreč :

Opera nýč program: Program cezhrani nejč spolupráceSlovenská republika- eskáČ
I

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
aharrnonoqlamorn mikroprojektu as platnými aú innýmič všeobecne záväznýmiprávnymi
predpismiSlovenskejrepublikyaprávnymi aktmi EurópskychSpolo enstievč ( alejď aj "právne
predpisy SR a ES").

2.4. Príjemcasa'zaväzuiemikroprojektrealizovaťriadne av asč ,avšak najneskôrvtermíne fyzického
ukon enia realizácie aktivítč mikroprojektu,t.j. do 30.09.2014

2.5. FP poskytnutývzmysle tejto Zmluvyje tvorený prostriedkamiERDF a prostriedkamištátneho
rozpo tu SR.č
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3. VÝDAVK,Y ~IKROPROJEKTU, FINAN NÝČ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKATOR't1

3.1. Správca aPríjemca sa dohodli,že výdavkymikroprojektusú rozdelenénasledovne:

Výdavok % EUR

Celkové oprávr enévýdavky 100 11086,40

Finan níč prísp~vok z ERDF 85 9423,44

Finan nýč príspevok zoštátneho rozpo tu SRč 10 1108,64

Vlastné zdroje 5 554,32

"
oo v . , . , . . ,

3.2.Prliemcasa zayazuje,ze zaistl vlastnezdrojena predfinancovaniereaäzácieaktivit mikroprojektu
azaistí alšieď Ivlastné zdroje financovaniamikroprojektuna úhradu všetkých neoprávnených
výdavkovmikrorrojektu.

3.3.Príjemcasa z~väzuje požiadaťo FP výlu neč na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkov na
realizáciuaktiv~lmikroprojektuaza splnenia podmienokstanovenýchZmluvou.

3.4. Správca poskytrePríje~covikone nú sumufinan néhoč č príspevkuz ERDFaštátnehorozpo tu SRč
vpríslušnom po ereť zo schválenýchdeklarovanýchoprávnenýchvýdavkov,pri om celkováč výška
finan néhoč prísr,evkuz ERDFaštátneho rozpo tuč SR uvedenávbode 3.1. tohto lánkuč Zmluvy
môže by  prekrť ~ enáč najviac o 1 EUR a tolen z technickýchdôvodovna strane Správcu.

3.5. Vecné a asoč Jé vymedzenie oprávnených výdavkov vychádza zNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006analjeho základe spracovanejPríru kyč pre žiadatel'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 termínypre príjemcu súuvedené tu'

Dátimvzniku oprávnených výdavkov 30.09.2013

Fyzcké ukon enie realizácie aktivít mikroprojektuč 30.09.2014

Posledný možný termín úhradyoprávnených výdavkov30.10.2014

Kone nýč možnýtermín v prípadenutnostipredlženie30.09.2014
realizácie aktivítmikroprojektu

oo v v v, A

3.7.Príjemca sa zavazuie, ze Zaverecnu spravu predloží najneskôrdo 30 kalendarnychdni od
Fyzického uko~ eniač realizácie aktivít mikroprojektuuvedeného vbode 3.6 Zmluvy, ato do
termínu:

Po~isované obdobie Poslednýtermín predloženiaZávere nejčsprávy

01.~6.2014- 30.09.2014 30.10.2014
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3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovi nebola priznaná aani nebude požadovať na realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchnazáklade tejtoZmluvy dotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovaniezozdrojov iných rozpo tovýchč kapitol
štátnehorozpočíuSR alebo R,Č štátnych fondovSR alebo R,Č z iných verejných zdrojov,zdrojov
ES,RecYkla néhč

l
o fondu alebo iných zdrojov poskytnutýchzo zahrani ia nazáklade medzinárodnejč

zmluvy.

3.9. Na kontroluavládny audit použitia FP, ukladanieavymáhanie sankcií za porušenie finan nejč
disciplíny sa vz ahujeť režim upravený vprávnych predpisoch SR, RaČ ES (najmä zákon
.523/2004č Z.z. orozpo tovýchč pravidláchverejnejsprávy vznení neskoršíchpredpisov,zákon
.440/2000č Z.z. osprávach finan nejč kontrolyvznení neskoršíchpredpisov,zákon .Č 502/2001

Z.z.ofinan nejč Ikontrole a vnútornom audite v zneníneskorších predpisov).Príjemcasú asne berieč
na vedomie, ~e podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finan néhoč riadenia
štrukturálnychfondov aKohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013.

3.10. Príjemca berilna vedomie,že ustanovením ods.3.1. tohto lánku nieje dotknuté právo Správcuč
vykonaťfinan núč opravu vzmysle lč .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 Európskeho spolo enstva.č

3.11. Príjemca sa I zaväzuje pri realizácii mikroprojektudosiahnuť stanovené indikátory výstupu
avýsledku aicľ dosiahnutiepreukázatel'nedoložiť spolu so Závere nouč správouapri všetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku súnasledovné indikátory:

I

Indikátorvýstupu Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Po etč realizovaných kultúrnych
po etč O 5aspolo enskýchč akcií

I

Po etč zrealizovanýchvýstav fotografii
po etč O 4(SR a R)Č I

Indikáto~výsledku Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Po etč subiektovzapojenýchdo cezhrani nejč
po etč O 2spolupráce

4. KOMUNIKÁCIŤZMLUVNÝCHSTRÁN A KONTAKTNÉÚDAJE

4.1. Zmluvnéstran~ sadohodli,že ichvzájomná komunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre svoju
záväznosťvyžaduje písomnú formu,vrámci ktorejsú Zmluvné strany povinné uvádzaťregistra néč
íslo mikroprojJktuč (kód mikroprojektu)anázov mikroprojektupodl'a lánku 2bod 2.1.č tejto Zmluvy.

Zmluvné stran~ sazaväzujú,žebudú prevzájomnú písomnú komunikáciupoužívaťpoštové adresy
uvedené v lánku 1tejto Zmluvy.č

5. ZÁVERE NÉ USTANOVENIAČ
5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťd om jejň podpísaníaoprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrán a

ú innosč ť v ~aSledUjÚcideň po jej zverejnení podl'a platnej právnej úpravy od 1.1.2011v
Slovenskejrrpublike. Zmluvnéstrany berú navedomie, žeak by nedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy vlehote do troch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvy nedošlozo
zákona.
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5.2. Zmluva sauzatvára nadobu ur itú ajejč platnosťaú innosč ťkon íč uplynutím piatich rokov odod aň
Finan néhoč ufon eniač realizácie aktivítmikroprojektusvýnimkou lánkuč 10odsek 8. VZP, lánkuč
12 a lánkuč 16 VZP, ktorýchplatnosťaú innosč ť kon íč 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlži
vprípade ak nastanú skuto nostič uvedené v lánkuč 90NariadeniaRady (ES) .č 1083/2006o asč
trvania týchto skuto ností.č

5.3. Príjemca sú~lasí so zverej ovanímň údajov uvedených vzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/laO, údaje omikroprojekte, predmeteavýške finan néhoč príspevku, ato podl'a
Zákona č 21

1

1/2000Z. z. o slobodnom prístupek informáciám vzneníneskoršíchpredpisov
aZákona Č. 122/2013Z. z. oochrane osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých
zákonov. j

5.4 Neoddelitel'nusú as ou tejto Zmluvy súnasledujúceč ť prílohy:1. Všeobecnézmluvné podmienky
kZmluve o poskyfnutlfinan néhoč príspevku,2. PredmetpodporyFP3. Rozpo etč mikroprojektu,
4. Harmonogramrealizácieaktivít mikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,že sas obsahom
príloh Zmluv~ oboznámilasúhlasí,žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca VYhlaSUje,že mu nie sú známe žiadne okolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenos ,ť
oprávnenosť~artnerovalebo oprávnenosťmikroprojektuna poskytnutieFPv zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostio FPpre mikroprojektuvedený v lánku 2Zmluvyč .

5.6. Príjemca VYhl6suje,že všetky vyhláseniapripojené kžiadostio FPako ajzaslané Správcovipred
podpisom ZflUVY oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú ú innéč pri podpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Aksa akékol'vekustanovenietejto Zmluvystane neplatným vdôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismiSFR a ES,nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvnéstrany sa v takom
prípade zavä~ujÚ,ak je to nutné,bezodkladnevzájomným rokovaním nahradiťneplatné zmluvné
ustanovenieInovým platným ustanovenímtak, aby zostal zachovaný ú elč Zmluvy aobsah
jednotlivýchustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spo~,ktoré vzniknú ztejtoZmluvy,vrátane sporov ojejplatnos ,ťvýklad aleboukon enieč
sú Zmluvné strany povinné prednostneriešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade, ž~sa vzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknutévsúvislosti splnením záväzkov
podla Zmluvy alebo vsúvislostis ou nevyriešiaň ,Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknuté zo Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnos ,ť výklad aleboukon enieč ,budú riešené
na miestneávecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodl'a právnehoporiadku Slovenskej
republiky. I

5.9. Táto Zmluva je vyhotovenáv 4 rovnopisoch,pri om po podpiseč Zmluvy dostane Príjemca
1rovnopisa13rovnopisy dostane Správca.

5.10.Zmluvné strany vyhlasujú,že sitext tejto Zmluvy riadne adôsledne pre ítalič ,jej obsahu aprávnym
ú inkomzč Aej vyplývajúcimporozumeli,ich zmluvné prejavy sú dostato neč jasné, ur itéč a
zrozumitel'né,podpisujúceosoby sú oprávnenékpodpisu tejto Zmluvyana znak súhlasu ju
podpísali.
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Prílohy:

PrílohaČ. 1 Všeobecné zmluvné podmienky kZmluve o poskytnutífinan ného príspevkuč
Príloha .Č 2 Predmetpodpory FP

PrílohaČ. 3 Rozpo etč mikroprojektu

Príloha .Č 4 Harmonogram realizácieaktivítmikroprojektu

Z S· T " dŕ . J./011a pravcuv renome, na .. .

Podpis:....

Ing.JaroslavBaška
predseda TSK

PodPis:,*l·:..
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PrílohaČ. 1 Zmluvy o poskytnutífinan néč ho príspevku

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY KZMLUVE O POSKYTNUTíFINAN NÉHO PRíSPEVKUČ

Tieto všeobecné zmlu1podmienky upravujú vzájomnépravaa povinnostizmluvných stran,ktorýmisú na stranejednej
SprávcaFMPa na strane druhejPríjemca tohto FP.

Pre účely týchto všeob~cnýchzmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvnépodmienkyďalej ozna ujúč ako "VZP",zmluva
oposkytnutí FPbez VZP aostatnýchpríloh saďalejoznačujeako "zmluva oposkytnutíFP" a zmluva o poskytnutiFP, VZP
aostatné prílohy sa alejď ozna uje akoč  "Zmluva".VZP súneoddelitel'nousúčasťou zmluvy o poskytnutíFP.

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

Vzájomnépráva apovinnosti medzi Správcom aPríjemcom sa riadiaZmluvou,všetkýmidokumentmi,naktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi predpismiSR a ES.Zmluvné strany sa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudú ďalej
riadiťProgramom cezhrani neč jspolupráceSlovenskárepublika- eskáČ  republika2007 - 2013, Programovým manuálom
pre program cezhraničneispolupráce Slovenská republika - eskáČ republika 2007 - 2013, Príru kouč pre žiadateľa,
Príru kouč pre príjemcul Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenských partnerov ( alejď len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), príslušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFPa Systémom finan néhoč riadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie2007 - 2013. Príjemcavyhlasuje,žesa sobsahom uvedených dokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavaťspolu s ustanoveniamitejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú uverejnené na
internetovejstránke wwW.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

Splnenievšetkých povinnostíSprávcu jeSprávcapovinnýzabezpe ič ťna základeZmluvyoposkytnutí finan néhoč
príspevku .č Z2241 062000101, Zmluvy oposkytnutí finan néhoč príspevku zo štátneho rozpo tuč Slovenskej
republiky .č Z2241062bo0101/ŠRana základe Dohody ospolupráci na projekte vrámci Programucezhrani nejč
spolupráceSlovenskáIrepublika- eská repubČ lika2007-2013Č. 2009/0178.

Splnenie všetkých povinností Príjemcu uvedených vZmluve je Príjemca povinný zabezpe ič ťaj voči Partnerom, ato
vzh adom na ú elľ č ,ktorý ra mátouto Zmluvou dosiahnu .ť

LEGISLATíVA AVÝKLAD POJMOV
Základnýprávny rámecupravujúcivz ahy medzť iSprávcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právne predpisy EurópsLchspoločenstievaSlovenskejrepubliky

Zákon .Č 528/2008Z.z. opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskeho spolo eč nstva;

Zákon Č. 5~3/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorýchzákonov
vznení neskoršíchpredpisov; .

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

Nariadenie~ady (ES) .Č 1083/2006z11. júla 2006,ktorým saustanovujú všeobecnéustanoveniaoEurópskom
fonde regionálnehorozvoja,Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 126011999vznení nariadeniaRady (ES) .Č 1341/2008;

NariadenieEurópskehoparlamentuaRady (ES) Č. 1080/2006z5. júla 2006oEurópskom fonde regionálneho
rozvoja,akt~rým sa zrušuje nariadenie(ES)č. 1783/1999;

NariadenieIKomisie (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 a nariadeniaEurópskehoparlamentu
aRady (ESj Č. 1080/2006z5. júla 2006 o Európskom fonde regionálnehorozvoja.

I

Pojmy ::;:a;k; skratky~oužívanévo vz ať hu medziSprávcom aPríjemcom naú ely Zmluvyč ,aknie je vZmluve osobitne

dohodnutéinak,sÚ najmä:

Aktivita- súhrn ič nnostírealizovanýchPríjemcom a/aleboPartnerom vrámciMikroprojektunato vyčlenenými
finan nýmič ~drojmi, ktoré prispievajú kdosiahnutiu konkrétnehovýsledku amajú definovaný výstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotu pre Prijemcu a/alebo Partnerov a/alebo cieľovú skupinu/uživatel'ovvýsledkov
Mikroprojektunezávisle na realizáciiostatných aktivit.Aktivita je vymedzenáčasom,prostriedkamiavýdavkami.



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skutočnostirozhodnejpre po ítanč ielehoty
l
;

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

Certifika nýč orgán - orgán,ktorý vykonávacertifikáciuvýkazovvýdavkovažiadostí oplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskejkomisii, zodpovedáza vypracovaniežiadostí oplatbu na Európskukomísíu,príjem platieb
zEurópskej komisie,ako aj realizáciuplatieb ERDF Príjemcom.Úlohycertifika néhoč orgánuplní Ministerstvo
financiíSR. .

De -ň d om sarozumie kalendárnyň deň,pokia l'v Zmluve níe je výslovneuvedené,že ideo pracovnýdeň;

Dokumentácia - akákol'vekinformáciaalebo súborinformácií,vtla enejč alebo elektrrlnickejpodobe,týkajúce
sa a/alebo súvisiacesmikroprojektom;

Dodávatel' mikroprojektu - subjekt, sktorým Príjemca uzatvoril zmluvu na dodaníetovarov, uskuto nenč ie
stavebnýchprác a poskytnutieslužieb na základe výsledkuverejnéhoobstarávania; I

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavnýc~ nástrojov štrukturálnej
aregionálnejpolitikyES, ktorého cieľom je prispievaťkrozvoju najmenejrozvinutýchregiónovEurópskejúniea
územnejspolupráce; I

Finan néč ukon enieč realizácie aktivít mikroprojektu - realizácia aktivít Mikroprojektu sa považuje
za finan neč ukon enúč d omň odoslania platby zERDF a ŠR Správcom na ú etč Príjemcu na základe
schválenéhoZoznamudeklarovanýchvýdavkovaŽiadostioplatbu

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

Fond mikroprojektov - nástrojpre podporuaktivítmenšiehorozsahu(mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvoch strešnýchprojektovschválenýchvoblasti podpory1.6po as celého programovéhoč obdobia;

Fyzické ukon enieč realizácie aktivít mikroprojektu - je ukon enieč realizácieaktivítmikroprojektuviazanéna
dátum uskuto neniač poslednejaktivitymikroprojektuzo stranyPríjemcu a/alebo Partnera;

Miesto realizácie mikroprojektu - oblasť, budova,resp. iné míesto,na ktorom/vktorom sa fyzickyrealizujú
aktivity mikroprojektu; I

Mikroprojekt - na úrovni strešného projektu je považovanýza aktivitu=t projektu. Špecifikáciu
mikroprojektuajeho projektovýcykluspodrobnepopisujeRegionálnadokumentácia;

Národný kontrolór - subjekt vykonávajúci kontrolu realizácie aktivít prOjektu/MikroprOjektuu Príjemcu
aPartnerov;

Oblasť podpory - prostriedok,ktorým je v priebehu niekol'kýchrokov realizovanáprioritná os Programu,
tvorenýskupinamítematickypríbuznýchaktivít,aktorý umož ujeň financovanieprojektov/mikroprojektov;

Orgán auditu - orgán funk neč nezávislýod Správcu aCertifika néhoč orgánu, ur enýč lenským štátom preč
každý opera nýč program,ktorýje zodpovednýza vykonávanie innostíč podľa článku 62NariadeniaRady (ES)č.
1083/2006,najmä vykonávaoverovanieú innostič fungovaniasystémuriadenia,kontrolyaauditu vzorky operácií
podľa medzínárodneuznávanýchaudítorskýchštandardov,príslušnej legislatívy ES a národnej legislatívy.
Orgán Auditu sa nachádzav lensč kom štáte Správcu,aje ním MinisterstvofinanciíSR.

Prehlásenie ooprávnenosti výdavkov - prehlásenie,ktoré vystavípríslušnýSprávcana základeZoznamu
deklarovanýchvýdavkov(vrátanepredloženýchú tč ovnýchdokladovapodpornej dokumentácie)aZávere nejč
správy, vktorom potvrdí oprávnenosťpredloženýchvýdavkov. Slúži Správcovi- Vedúcemupartneroviako
podklad na vypracovanieŽiadostioplatbu za strešnýprojektFond míkroprojektov.

Oznámenie ovysporiadaní finan nýchč vz ahovť - doklad,ktorý pozostávazformulára apríloh, na ktorého
základepríjemcapotvrdzujevrátenie finan nýchč prostriedkovvpríslušnom pomere na stanovenéú tyč ;

Partner - subjekt,ktorý sapodiel'a narealizáciimikroprojektuvrámci Fondu rnixroprojékíov:

Pravidlá oprávnenosti výdavkov - dokument, ktorý stanovuje podmienky oprávnenosf výdavkov pre
Príjemcovsosídlom v SRpre Program avsúlade s právnymipredpismiEurópskehoSl olo enstvač aSlovenskej
republiky;
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Príjemca - orgán,organizáciaalebo právnickáosobavystupujúcavmene projektovéhopartnerstva(Ž iadatel'),
ktorejsúza ú elom realizácieč aktivit mikroprojektuposkytovanéprostriedkyERDF a prostriedkyŠR Slovenskej
republiky;

Prioritná o~- jeden zhlavnýchzámerovstratégievPrograme,ktorý saskladá zoskupinynavzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,meratel'nýmiciel'mi;

Príru kač p~e príjemcu - dokument,ktorý poskytujeúspešným žiadate omľ ofinan nýč príspevok(Príjemcom)
aich Partnierom nevyhnutné informácie apokyny na to, aby mohli správne implementovať schválený
mikroprojekt. Ide najmä oinštrukcie pre realizáciu mikroprojektu, postupy deklarovania výdavkov
amonitorovbniamikroprojektu.

Príru kač p~e žiadatel'a- dokument,ktorý poskytuježiadatelomofinan nýč príspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny n~ to, aby mohli správne pripraviťžiadosťofinan nýč príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť p~edPOkladYpre jeho úspešnúrealizáciu. ,

Program oezhrani nejč spolupráce Slovenská republika - Ceská republika 2007 - 2013 (alebo aj
"program"~ - je opera nýč program,ktorý bol schválenýrozhodnutímEurópskejkomisieČ. K (2007)6604 zo

d aň 21.12'1007;

Realizácia aktivít mikroprojektu - zah aŕň obdobie, vrámci ktorého Príjemca a/alebo Partneri realizujú
jednotlivé ativity mikroprojektuaktoré za ínač termínom za atiač realizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluveaž ťo ukon eniač všetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchvZmluve vtermíne pocta lánkuč 3bod 3.7.
zmluvyoPTkytnutí FP;

Regionáln~ dokumentácia - programovádokumentácia,,ktorá tvoríneoddelitel'núsú asč ťstrešnéhoprojektu
pre Fond mJkroprojektov.Tvoria junasledovnédokumenty:ZiadosťoFP, Príru kač pre správcu,štatútarokovací
poriadokRgionálneho výboru,Príru kač pre žiadate aľ :

Regionáln výbor - orgán, ktorý je zriadený spolo neč eským aslovenskýmč Správcomamá rozhodujúce
slovo prisctval'OVanížiadostíofinan nýč príspevokzFondu mikroprojektov;

Riadne - k~nanie,resp. nekonanievsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príru kouč
pre žiadatela,Príru kouč pre príjemcu,výzvou na predkladaniežiadostíoFP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
aSystémo finan néhoč riadeniaštrukturálnychfondov aKohézneho fondu na programovéobdobie 2007-
2013;

Schválená žiadosť oFP- žiadosť oFP, vrozsahu aobsahu ako bola schválenáRegionálnymvýborom,
aktorá je uloženáuSprávcu;

Schválenéjoprávnené výdavky - skuto neč vynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavkyPríjemcu
schválené~právcom,ktoré súvisia výlu neč srealizáciou aktivít rnikroproiekíuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhovzmluve oposkytnutí FP voforme nákladovavýdavkov Príjemcu;

SChVálený]zoznam výdavkov - formulár, ktorý zasiela Správca Príjemcovi.Obsahuje údaje zo Zoznamu
deklarovanychvýdavkov doplnené ostanovisko Správcu (vy íslenieč oprávnenýchvýdavkov) následneslúži
Príjemcoviako podkladna vypracovanieŽiadostioplatbu za mikroprojekt;.

Splnenie ktitéria oprávnenosti - Príjemcasplníkritér~um oprávnenostid om ukon eniaň č kontrolyŽ iadostioFP
zhladiska qprávnenostiSprávcom za predpokladu,že ZiadosťoFP splnila všetkykritériá pre oprávnenos ;ť

Správca - fUbjekt, ktorý na základeZmluvyoposkytnutí FP zabezpe uječ výkon správyFondumikroprojektov,
výkon kontrolymikroprojektovapreplácaniefinan nýchč prostriedkovna ú etč príjemcu

Systém fin1an néhoč riadenia štrukturálnych fondov aKohézneho fondu na programové obdobie 2007-
2013- dOk~mentupravujúcifinan néč riadenieštrukturálnychfondovaKohéznehofondu schválenývládouSR,

j~ uverejneiÝna www.sk-cz.eu;,

Strukturál1e fondy (alebo aj "SF") - nástroještrukturálnejpolitikyES využívanéna dosiahnutiecie ovľ politiky
ES. Kštruk urálnym fondom patria Európskyfond regionálnehorozvoja a Európskysociálnyfond;

Ú tovnýč d klad - dokladdefinovanýv § 10 ods. 1 zákonaČ. 431/2002Z.z. oú tovníctveč vznení neskorších
predpisov;I

V asč - ko~anievsúlade s asom plneniač ur enom vZmluveč , vprávnych predpisochSR a ES, vPrograme,
vPríru keč pre žiadatel'a,vPríru keč pre príjemcu,vpríslušnej Výzve napredkladaniežiadostío FP avSystéme
finan néhoč riadeniaštrukturálnychfondovaKohéznehofondu naprogramovéobdobie2007- 2013;
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Vlastné zdroje - finan néč prostriedky,ktorýmisa Príjemcapodiel'ana financovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky,ktoré Príjemca získal ziného zdroja (okrem zdrojov
uvedenýchv lánku 3bod 3č .1.zmluvyoposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo Piíspevoktretejosoby.

Verejné obstarávanie - postupyobstarávaniazákaziekna dodanietovarov,uSkutočieniestavebnýchprác a
poskytnutieslužiebtovarov,služiebastavebnýchprác v zmyslezákonaČ. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní
vznení neskoršíchpredpisov avo vz ahuť kPríjemcovi vsúvislosti svýberom dodävate aľ mikroprojektua
vprípade zákaziek,na ktoré sa nevz ahujeť povinnosťpostupovaťvsúlade suvedenými právnymipredpismi,
postupmiuvedenýmivPríru keč pre príjemcu; I

Výzva na predkladanie žiad.ostí(alebo aj "Výzva") - východiskovýmetodickýaodporný podkladzo strany
Správcu,na základektorého Ziadatel'vypracovávaapredkladážiadosťoFP Správcovi;I

Závere náč správa - komplexnáspráva opokrokuvrealizácii celéhomikroprojektuao jeho udržaníspracovaná
Príjemcom,predloženáSprávcovi;

Zoznam deklarovanýchvýdavkov - formulár,ktorý zasielaPríjemcapríslušnémuSprávcovispolu spovinnými
prílohami,na základektorého jevystavenéPrehlásenieooprávnenostivýdavkov; I

Ž iadosť ofinan nýč príspevok - dokument,ktorý pozostávazformulára žiadostiapovinných príloh, ktorým
žiadateľofinan nýč príspevokžiada oposkytnutiefinan néhoč príspevku;

Ž iadosť ovrátenie finan nýchč prostriedkov - doklad, ktorý pozostávazformul~ra žiadosti apovinných
príloh,na základektoréhomá Príjemcapovinnosťvrátiťfinan néč prostriedkyvpríslušnom pomerena stanovené
ú ty.č I

lánokČ 1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

.1. Príjemcasa zaväzujedodržiavaťustanoveniaZmluvytak, aby bol mikroprojektrealizovanýriadne,v asč av súlade
sjej podmienkamiapostupovaťpri realizáciiaktivítmikroprojektusodbornoustarostlivos ouť .

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizáciuaktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez oh aduľ na osobu, ktorá
mikroprojektskuto neč realizujeaje povinnýzabezpe ič ťplnenie záväzkovztejto ZmluvyvšetkýmiPartnermi.

3. Zmluvnéstrany sa dohodli,že akákol'vekzmena týkajúcasa Príjemcua/aleboPartneranJjmä splynutie,zlú enieč ,
rozdelenie,zmenaprávnejformy,predajpodnikualebojeho astič ,transformáciaainé formylprávnehonástupníctva,
ako aj akákoľvekzmena vlastníckychpomerovPríjemcua/alebo Partnerapo asč platnostiaúčinnosti Zmluvy sa
považujeza podstatnúzmenu mikroprojektu,ktorá opráv ujeň Správcu odtejto Zmluvyodstúpiť.

4. Príjemcasa zaväzuje, že vobdobí piatich rokov odo d aň finan néhoč ukon eniač realizá~ieaktivít mikroprojektu
nedôjdekpodstatnejzmene mikroprojektudefinovanejv lánku 57 odsč .1NariadeniaRady (lES) .Č 1083/2006,pokial'
Správcaneur íč inak.

5. Zmluvnéstranysa vzéjornnezaväzu~ú poskytovaťsi všetku potrebnúsú innosč ťpn plneniZäVrOV ztejto Zmluvy.

lánokČ 2 OBSTARAVANIE SLUZIEB,TOVAROVAPRAC PRIJEMCOM

1. Príjemcamáprávo zabezpe ič ťodtretích osôb dodanietovarov,uskuto nenieč stavebnýchprác a poskytnutieslužieb
potrebnýchpre realizáciuaktivítmikroprojektu. l
Príjemcasa zaväzujezabezpe ič ťpostuppri zadávanízákaziekna dodanietovarov,uskutofneniestavebnýchprác
aposkytnutieslužiebpotrebnýchpre realizáciuaktivítmikroprojektuvsúlade so zákonom .Č ~5/2006Z.z. overejnom
obstarávaní ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskoršich predpisov, Príru kouč pre žiadateľa,
Príru kouč pre príjemcu.

Príjemcaje povinný poskytnúťSprávcovidokumentáciusúvisiacusverejným obstarávanímvrozsahu alehotách
stanovenýchvPríru keč pre príjemcu,ak Správcaneur íč inak. I
Vprípade, ak Príjemcaneodstránialebo nezdôvodnínesúladvprocese verejnéhoobstarávania,Správcavýdavky
mikroprojektu,ktoré vzniklina základetakéhotoverejnéhoobstarávania,vcelku aleboz astič uzná zaneoprávnené.

Vprípade, že Príjemcazadáva zákazkusnízkou hodnotou,podľa zákona .Č 25/2006Z.z. ov\erejnom obstarávaní,je
povinnýpostupovaťpodl'a ustanoveníPríru kyč pre žiadatel'a aPríru kyč pre príjemcu.

Správcaoverujedodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spolo enstveč definovanýchpríslušnýmiprávnymi aktmi ESa zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom pri

2.

3.

4.

5.

6.
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realizáciimikrop~ojektu. innos ouČ ť Správcu nieje dotknutávýlu ná akone ná zodpovednosč č ťPríjemcu zavykonanie
verejnéhoobstarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základnýchprincípov
verejnéhoobstarávaniaaZmluvy.

lánok3Č P0l'NNOSŤ POSKYTOVAŤINFORMÁCIE APREDLOZI  ZÁVERE NÚ SPRÁVUŤ Č

1. Príjemcaje povinný po fyzickom ukon eníč realizácieaktivít mikroprojektupredložiťSprávcoviZávere núč správu,
Zoznam deklarovanýchvýdavkovvsúlade so Zmluvou. PrílohouZoznamudeklarovanýchvýdavkovsú príslušné
ú tovné dOkladyč !adalšia podporná dokumentáciaPríjemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá.

2. Príjemca jepovirný informovaťSprávcu okonkrétnychtermínochkonanianosných aktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konaním akcie preú elč možnejkontrolyna mieste.Tieto termínysú poskytovanéSprávcovie-mailom.

3. Príjemca je POVi~nýnažiadosťSprávcubezodkladnepredložiťinformácieadokumentáciusúvisiacuscharakterom
apostavením P~íjemcu,srealizáciou aktivít mikroprojektu,ú elom mikroprojektu,č saktivitami PríjemcuaPartnerov
súvisiacimisú .lom mikroprojektučľ , svedením ú tovníctvač , ato aj mimo vyššie uvedenej Závere nejč správy a
termínovuvederch vtomto lánku VZP pocelúdobu udržatelč 'nostimikroprojektu.

4. Príjemca je pOIvinnýbezodkladne písomne informovať Správcu o za atíč aukon eníč akéhokol'veksúdneho,
exeku ného,č korkurznéhoalebo správnehokonaniavo ič Príjemcovia/aleboPartnerovi,ovstupe Príjemcua/alebo
Partnerado likvl1dácie a jejukon eníč ,ovzniku a zániku okolnostívylu ujúcichč zodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podl'a lánkuč 12 týchto VZP,prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako ajo iných skuto nostiachč ,
ktoré majú ale~o môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektua/alebo na povahu aú elč mikroprojektu
azaväzuje sa z1slaťSprávcovifotokópiudokumentutýkajúcehosa takejto zmeny.

5. Príjemca jezodpovednýza presnos ,ťsprávnos ,ťpravdivosťaúplnosťvšetkých info máciíŕ poskytovanýchSprávcovi.

lánokČ 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Príjemca jepbvínnýpo asč platnostiaú innostič Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú na základeZmluvy
získa,resp.zíiskalformou FP prostredníctvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedenýchvtomto lánkuč
VZP. Príjemca je povinnýtúto povinnosťzabezpe ič ťusvojich partnerov,pokial'sú na jeho aktivity uplat ovanéň
výdavkymikrdprojektu.

Prijemca sa tzaVäZUje,že všetky opatrenia voblasti informovania a publicity zamerané na verejnosťbudú
obsahovaťin~ rmácie uvedené vprílohe.Č 4Priru kyč pre žiadatel'a.

Príjemca jep I vinný používaťgrafickýštandardpre opatreniavoblasti informovaniaapublicity, ktorýje uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

PríjemcasÚhl~así, aby ho Správcazaradil do zoznamu Príjemcovpre ú elyč publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň súhlasí so zverejnenim nasledujúcichinformácii vzozname Príjemcov: názov asídlo Príjemcu a
Partnerov;nátov, ciele astru nýč opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivít mikroprojektu; as realizácieč aktivít
mikroprojektu celkové náklady na mikroprojekt; výška poskytnutého finan néhoč príspevku; indikátory
mikroprojektufotografieavideozáznamyzmiesta realizácieaktivítmikroprojektu;predpokladanýkoniec realizácie
aktivít mikrowojektu. Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodnutialpráVCU.Prijemcaje povinný zabezpe ič ťsúhlas so zverejnenímúdajov podl'a tohtoodseku tohto
lánku VZP ač jzo strany Partnerov.

lánok5Č VL STNíCTVO APOUŽITIE VÝSTUPOV

1. Príjemcasa Za~äZUje,že bude ma /zabezpe íť čpo asč platnostiaú innostič Zmluvyalebo po asč obdobiauvedeného
voVýzve na preťkladaniežiadostíoFP, podl'a toho,ktoré obdobie budedlhšie:

a) vlastníckeprávo alebo iné právo kpozemkom a stavbám vzmysle §139 ods. 1 zákona .Č 50/1976Zb.
oúzemnom plánovaníastavebnom poriadku(stavebnýzákon) opráv ujúceň realizáciuaktivít mikroprojektu
agarantilijúcejeho udržatel'nosťkmajetku, ktorý zhodnotía/alebonadobudnezprostriedkov FPalebo jeho
astič ,ak rá Príjemca sídlo v Slovenskejrepublike

podl'a toho, ktorú formu práva kmajetku zhodnotenémua/alebo nadobudnutémuzFP alebo jeho astič ur íč Výzva na
predkladaniežiadostíoFP, alebo ak Správca neur íčinak.

2.

3.

4.
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2. Majetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho astč i môže byť po asč platnosti aú innostč i Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, za ať žený akýmko veľ k právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len
spredchádzajúcim písomným súhlasom Správcu. I

Príjemca sa zaväzujeposkytnúťSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolórovi,apríslušpým orgánom SR, RaČ
ES všetku dokumentáciu,vytvorenúpri realizáciialebo vsúvislostisrealizáciouaktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
ude ujeľ Správcovi, príslušnémuNárodnémukontrolóroviapríslušným orgánom SR, R aES právoČ na použitie
údajov ztejto Dokumentáciena ú elyč súvisiacestouto Zmluvou pri zohtadneníautorskýchapriemyselnýchpráv
Príjemcu a/alebo Partnerov.

Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo
zjeho astič . Správca sú asneč určí podmienkytakéhotopoistenia.Nedodržanieuvedenejpovinnostisa považujeza
podstatné porušenie Zmluvy.

3.

4.

lánok6Č PREVODAPRECHOD PRÁVA POVINNOSTí

1. Príjemca jeoprávnenýpreviesťpráva apovinnostiztejto Zmluvy nainý subjekt len s predchádzajúcimpísomným
súhlasom Správcu.

Príjemca jepovinný písomne informovaťSprávcu oskuto nostč i,žedôjde k prechodu práv a ~ovinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladneako sadozvie omožnostivzniku tejtoskuto nostič alebo vzniku tejtoskutOčTsti.

PostúpeniepohladávkyPríjemcu na vyplatenieFP natretiu osobu nieje nazáklade dohody zmluvnýchstrán možné.

2.

3.

lánok7Č REALIZÁCIAMIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválenýmikroprojektvsúlade so Zmluvou, schválenouŽ iados ouť ofinan nýč
príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukon eniač realizácie aktivít mikroprojektu
uvedenývčlánku 3bod 3.6.zmluvy oposkytnutíFP.

Správca je oprávnenýpozastaviťposkytnutieFP v prípade:

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

b) podstatnéhoporušenia ZmluvyPríjemcom,pokiatSprávca neodstúpilod Zmluvy,ato[až do doby odstránenia
tohto porušenia zostrany Príjemcu;

c) za atiač trestného stíhania osôb konajúcichvmene Príjemcu a/alebo Partnerovza trestný inč súvisiaci
srealizáciouaktivítmikroprojektu. I

Správcaoznámi PríjemcovipozastavenieposkytnutiaFP, pokiaľ budú splnenépodmienkypodľa odseku2. tohto
lánku VZPč .Doru ením tohto oznámeniač Príjemcovinastávajúú inky pozastaveniač POSkytnut FP.

Ak Príjemca odstránizistené porušenia Zmluvyvzmysle odseku 2.tohto lánku VZPč ,je povinný bezodkladnedoru ič ť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeníZmluvy. Správcaoverí, či došlo kodstráneniupredmetných
porušeníZmluvyav prípade,že nedostatkyboli Príjemcom odstránené,obnovíposkytnutieFP Príjemcovi.

2.

3.

4.

lánokČ 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu jemožné meniťalebo doplňatlen nazáklade vzájomnejdohodyoboch zmluvnýchstrán vzmysle definície
zmien uvedenýchvPríručke pre príjemcu.

2. Príjemca jepovinnýoznámiťSprávcovivšetkyzmeny askuto nostič , ktoré majúvPlyvalebOI súvisia splnením tejto
Zmluvyalebo saakýrnkolvekspôsobom tejto Zmluvytýkajú alebo môžutýkať,ato aj vpríP4de,akmá Príjemca oč
i len pochybnosť ododržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich ztejto Zmluvy azáväzkov Partnerov, ato
bezodkladneod ichvzniku.

3. Zmluvné strany sadohodliasúhlasia, že v prípade,ak dôjde kzmene Programu,Príru kyč prEj žiadate aľ ,Príru kyč pre
príjemcu alebo Systému finan néhoč riadenia štrukturálnychfondov a Kohéznehofondu na programovéobdobie 2007
- 2013, Správcauverejnínovéznenie týchto dokumentovna svojich internetovýchstránka~h.Vprípade, že dôjde
zároveň kzmene Zmluvy oznámi Príjemcovinové znenie zmenených lánkovč Zmluvy. zal vyjadreniesúhlasu so
zmenou uvedenýchdokumentovsa považuje najmä konkludentnýprejav vôle Príjemcuspočívajúcivo vykonaní

6



faktickýcha/alebo právnychúkonov,ktorýmipokra uč jevzmluvnom vzťahu so Správcom.Ide najmä opokra ovanieč v
realizácii aktivít mikroprojektu,zaslanie Závere neč j správy, zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov, prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvný vz ahť medzi Správcom aPríjemcom riadi takto
zmenenýmidOkrentmi.

lánok9Č UKON ENIEČ ZMLUVY

1.

2.

Riadne ukon eč riezmluvnéhovz ahuť

Riadneukon enč 1ie zmluvnéhovz ahuť zo Zmluvynastanesplnením záväzkovzmluvnýchstrán asú asneč uplynutím
doby,naktorú bola Zmluva uzatvorenápodl'a lánku 5bod 5č .2.zmluvyoposkytnutíFP.

Mimoriadneukbn enieč zmluvnéhovz ahuť

2.1 MimoriaJneukon enieč zmluvnéhovz ahu zoZmluvyť nastáva dohodouzmluvnýchstránalebo odstúpením od
Zmluvy. .

Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy,
nepodstatnéhoporušeniaZmluvy, nenaplneniapodmienokstanovenýchvRegionálnej dokumentáciia aleď j
vpríPadyh, ktoré ustanovujúprávne predpisySR a ES.

PorušenieZmluvyje podstatné,ak stranaporušujúcaZmluvuvedelav ase uzavretiač Zmluvyalebo vtomto
ase bold rozumnéč predvídaťs prihliadnutím na ú elč Zmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za

ktorýchbola Zmluvauzavretá,žedruhá zmluvná strana nebudemaťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušeníZmluvyalebo vprípade,aktak ustanovujeZmluva.

2.2

2.3

2.4 Naú ely Zmluvyč saza podstatnéporušenieZmluvyzo stranyPríjemcupovažujenajmä:

a) vzni~ nepredvídanýchokolnostína stranePríjemcua/aleboPartnera,ktoré zásadnezmeniapodmienky
plnenia Zmluvyamikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

c) preu1kázané porušenieprávnychpredpisovSR a ESv rámci realizácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
s innos ouč ť Príjemcu a/aleboPartnerov;

porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo asoveč j realizácie aktivít mikroprojektua/alebo
nesplneniepodmienoka povinností, ktoré Príjemcovivyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpe enieč
verejného obstarávania, nesplnenie meratel'ných ukazovate ovľ mikroprojektu alebo iné závažné
poruseniezmluvnýchpovinností);

e) zastavenierealizácieaktivitmikroprojektuzdôvodov na strane Príjemcu a/alebo Partnera

o ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu vsúvislosti sprocesom
hodnoteniaavýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnenávyhodnotenás ažnosť ťsmerujúca
kovplyv ovaniuň hodnotitel'ovalebo kzaujatosti, pripadneak takéto ovplyv ovanieň alebo porušovanie
skon\štatujú ajbez s ažnostiť alebo podnetu na tooprávnenékontrolnéorgány;

g) porušeniefinan neč jdisciplínyvzmysle § 31 ods. 1zákona Č. 523/2004Z.z.orozpo tovýchč pravidlách
verejnejsprávyvznení neskoršichpredpisov;

h) poskr,tnutie nepravdivých azavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií vsúlade
spodlmienkamiZmluvyzo stranyPrijemcu;

porušenie,ktoré je považovanéza nezrovnalosťvzmysle lánkuč 2ods. 7Nariadenia Rady (ES) .č
1083/2006,pokiaľSprávca stanoví,že takáto nezrovnalosťsa považuje za podstatnéporušenieZmluvy;

vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizáciena majetok Príjemcu, resp. zastavenie konkurzného
konaria pre nedostatokmajetku,vstup Príjemcudo likvidáciealebo za atieč exeku néhoč konaniavoči
Prijercovi;

k) ak Príjemcanezabezpečíplnenie povinnostíztejto Zmluvyzo stranyPartnerov;

l) poruľenie lánku 5bod 5.5č .a5.6. zmluvy oposkytnutiFP;

m) akd~jde kuskuto nostič uvedenejv lánkuč 1odsek 3., porušenie lánkuč 1odsek 4., lánkuč 3odsek 5,
lánč ~u 4, lánku 6odsekč 1.,článku 10 odsek1., lánku 12 odsekč 1., lánku 12 odsek 6č .týchto VZP.

d)

i)

j)
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lánokČ 10

1.

2.

3.

2.5

2.6

Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanietakéhoúkonu zo stranyPríjemcua/alE[bo Partnera,na ktorýje
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniutakého úkonu zo stranyPríjemcua/aleboPartnerabez žiadostiotakýto Srhlas.

Porušenie alšíchď povinností stanovených vZmluve alebo v právnych predpisov SR aES a/alebo
vdokumentoch,na ktoré Zmluvaodkazujeokrem prípadov,ktoré sapodl'a Zmluvy považujúza podstatné
porušenia,sú nepodstatným porušením Zmluvy.

Vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvnástranaoprávnenáod Zmluvyo(jlstúpiťokamžite,len oč
sa otomto porušenídozvedela.Vprípade nepodstatnéhoporušeniaZmluvyje zm uvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktorá jev omeškaní,nesplnísvoju povinnosťani vdodato nejč primeranejlehote,ktorá jej
nato bola poskytnutá.Aj vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvnástran~ oprávnenápostupovať
ako prínepodstatnomporušeníZmluvy. Vtomto prípade sa takéto porušeniezmllľ llVY budepovažovaťza
nepodstatnéporušenieZmluvy.

Odstúpenieod Zmluvy je ú innéč d om doru eniaň č písomnéhooznámeniaoodstápenl od Zmluvy druhej
zmluvnejstrane. I

Ak splneniupovinnostizmluvnej strany bráni okolnosťvylu ujúcač zodpovednos ,ťjr druhá zmluvnástrana
oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspop jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia(nezvratnýzánik predmetuZmluvy apod.) sa ustanoveniepredchádzajúcej
vety neuplatníazmluvnéstranysú oprávnenéod Zmluvyodstúpiťokamžite.

Vprípade odstúpeniaod Zmluvy zostávajúzachovanétie práva Správcu,ktoré P9dl'a svojejpovahy majú
platiťaj po skon eníč Zmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenieposkytnutej iastč 1Y FP,právo na náhradu
škody,ktorá vznikla porušením Zmluvyapod.

Ak sa Príjemcadostane do omeškanias plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia,resp. nesplnenia
povinnostizo stranySprávcu,zmluvnéstranysúhlasia,že nejde oporušenieZmluvy!Príjemcom.

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

VYSPORIADANIEFINAN NÝCHČ VZ AHOVŤ AZMLUVNÁ POKUTA

Príjemca je povinný:

a) vrátiťFPalebo jeho asč ťvprípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiť FPalebo jeho as ,č ť ak porušilpovinnostiuvedenévZmluve aporušenie povinnostiznamenáporušenie
finan nejč disciplínypodl'a§ 31 ods.1písmena a), b), c), d) zákonaČ. 523/2004Z.z. orozpo tovýchč pravidlách
verejnejsprávyao zmene a doplneníniektorýchzákonovvznení neskoršíchpredpisov,

c) ak to ur íč Správca, vrátiť FP alebo jeho asč ť, ak Príjemcaa/alebo Partner poruš'llustanoveniaprávnych
predpisovSRalebo ESatoto porušenieznamenánezrovnalosI'podl'a lánku 2odsekuč 7Nariadenia Rady (ES)

.Č 1083/2006anejde oporušenie finan nejč disciplíny podl'a odseku 1. písm. b) tohto lánkuč VZP alebo
ozmluvnú pokutupodl'a odseku9. tohto lánkuč VZP; vzhl'adom kskuto nostič ,že spôšobenienezrovnalostizo
stranyPríjemcusa považujezataké porušeniepodmienokposkytnutiaFP,sktorým sa bpája povinnosťvrátenia
FPalebo jeho asti,č vprípade, ak Príjemcatakýto FPalebo jeho asč ťnevrátipostupom Istanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto lánku VZPč ,bude sa natoto porušeniepodmienokZmluvyaplikovaťustahoveniedruhejvety § 31
ods. 7zákona .Č 523/2004Z.z. orozpo tovýchč pravidláchverejnej správy a o zmenile a doplneníniektorých
zákonovvznení neskoršíchpredpisov,

d) akto ur íč Správca,vrátiťFPalebo jeho asč ťvprípade, ak nebolidosiahnutéhodnotymeratel'nýchukazovatel'ov,

e) vrátiť príjem zmikroprojektuvprípade, ak po asč realizácieaktivít mikroprojektua/al~bovpiatich rokoch od
Finan néhoč ukon eniač realizácieaktivít mikroprojektudošlo kvytvoreniu príjmu podJa lánkuč 55 Nariadenia
Rady (ES) .Č 1083/2006vznení nariadeniaRady (ES)Č. 1341/2008.

Ak dôjde kodstúpeniuod Zmluvy,je PríjemcapovinnývrátiťSprávcoviFP vyplatenýdo dob Iodstúpeniaod Zmluvy.

Vprípade vzniku povinnostivráteniapríjmu podl'a odseku1. písm. e) tohto lánkuč VZP j~Príjemca povinnývrátiť
príjem do 31.januáraroku nasledujúcehopo roku,vktorom bol príjem vytvorený.Príjemcaljepovinnýbezodkladne
(odkedysa o tejto skuto nostič dozvedel)požiadaťSprávcuooznámenie, akým spôsobol11mátentopríjem vráti .ť
Vprípade, že Príjemca príjem riadneav asč nevráti, Správcabude postupovaťrovnako ko v prípade povinnosti
vráteniaFPalebo jeho astič vzniknutejpodl'a odseku1. písm.a) až e)tohto lánku VZPč .
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4. Povinnosťvrátel iaFPalebo jeho astič (podl'a odseku1. písm.a) až e) tohto lánkuč yZP, ako ajv prípadepostupu
podl'a poslednejvety odseku 3. tohto lánkuč VZP) ajeho rozsah ur íč Správca v"Ziadosti ovrátenie finan nýchč
prostriedkov"( alejď len "ŽoVFP"),ktorúzašle maximálnedvakrátPríjemcovi.

SprávcavŽov+ uvedie výšku FPalebojeho astič apríjmu, ktorú máPríjemcavrátiťazároveň ur íč ísla ú tovč č ,na
ktoré je Príjemoapovinnývrátenie FPalebo jeho astič apríjmu vykonať.Vsúlade sods. 6. toho lánkuč Správca
vŽoVFP ur íč aj lehotu na vrátenieFP.

Príjemca je povinnývrátiťFPalebo jeho asč ťa príjem vur enejč lehote,ato do 10dní od dátumuodoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vIpríPade,že si príjemcazásielkuneprevezme,zmluvnéstranysa dohodli,že lehota na vrátenieFP
alebo jeho astč i, resp. príjmusa po ítač od dátumuodoslaniaZoVPFSprávcom.Pokial'Príjemcanevráti FP alebo
jeho asti,č resp príjem riadne av asč na základe ŽoVFP, Správcaoznámi túto skuto nosč ťRiadiacemuorgánu ..

5.

6.

Príjemca jepovirnýv lehote do 7 pracovnýchdní od uskuto neniač vráteniaFPalebo jeho astič alebo príjmu,ktoré sa
uskuto niloč for~ou platbyna ú etč oznámiťSprávcovitoto vráteniena tla ive "Oznámenieč ovysporiadanífinan nýchč
vz ahovť ".Prílohou "Oznámeniaovysporiadanífinan nýchč vz ahov"ť je výpis zbankovéhoú tu preukazujúcič realizáciu
uskuto nenejč pl~tby.

Ak PríjemcaZiS~ívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,je povinnýtúto nezrovnalosťbezodkladneoznámiť
Správcoviazároveň mu predložiťpríslušnédokumentytýkajúcesa tejto nezrovnalosti.Túto povinnosťmá Príjemca
do 31.12.2021.IUvedenádoba sa predlži vprípade ak nastanúskuto nostič uvedenév lánkuč 90 NariadeniaRady
(ES) .č 1083/20ID6o as trvania týchto skuto ností.č č

Aksa Príjemca ~ostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamoJacejpovinnosti;

b) ktorejkOl'fekpovinnostispojenejsinformovaním a publicitou;

c) povinno,tiposkytnúťsú innosč ťSprávcovi;

Správcaje oprávnený uplatniťvo ič Príjemcovizmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy celkovýchoprávnených
výdavkov uved,nej v lánkuč 3bod 3.1. Zmluvy oposkytnutí FPza každý aj za atýč deň omeškania.Vprípade

• porušenia ViaC.r jedného, bodov a), b), c) tohto~dseku,výška zmluvnejpokuty saspočíta.

Clánok 11 UCTOVNICTVOA UCHOVAVANIE UCTOVNEJDOKUMENTACIE

1. Príjemca,ktorýje ú tovnouč jednotkoupodl'a zákonaČ. 431/2002Z.z. oú tovníctveč vznení neskoršíchpredpisov,je
povinnývrámci svojho ú tovníctvač ú tovač ťoskuto nostiachč týkajúcichsa mikroprojektu:

a)v analytickej evidencii ana analytických ú tochč v leneníč podl'a jednotlivých projektov, ak ú tuječ vsústave
podvojnéhoú tovn íctvač ,

b)v ú tovnýchč jknihách podl'a § 15 zákona .Č 431/2002 Z.z. oú tovníctveč so slovným a íselnýmč ozna enímč
mikrOprOje~tu vú tovnýchč zápisoch,ak ú tuje vsústave jednoduchéhoč ú tovníctvač .

c) tak,aby navtetkých dokladochtýkajúcichsa príjmovavýdavkov mikroprojektubolo jednozna neč uvedené,že sa
vz ahujúť ktSlušnému mikroprojektu.

Príjemca je povinnýuchovávaťaochra ovaň ťú tovnú dokumenč táciua alšiu dokumentáciuď týkajúcusa mikroprojektu
vsúlade so zákbnom .č 431/2002Z.z. oú tovníctveč vplatnom znení a l.č 90 nariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006
a v lehote uvedtnejv lánkuč 17 VZP.

Na ú elyč certifi~a néhoč overovaniaje Príjemcapovinnýna požiadaniepredložiťCertifika némuč orgánuním ur enéč
ú tovnéč záznam I y,vpísomnej forme av elektronickejforme,ak Príjemcavedie ú tovnéč záznamy,vtechnickej forme
podl'a§ 31 ods.2písm. b) zákona .Č 431/2002Z.z. oú tovníctveč vznení neskoršíchpredpisov.Túto povinnosťmá
Príjemcapo d9bu, poktorú je povinný viesť auchovávať ú tovnúč dokumentáciualebo inú dokumentáciupodl'a

• odseku 2.tohto ,'ánku VZP.

Clánok 12 KOlTROLAlAUDITIOVERENIENA MIESTE

1. Príjemcasa zayäzuje,že umožní výkon kontroly/auditu/overeniana miestezo strany oprávnenýchosôb na výkon
kontroly/auditu/~vereniana mieste vzmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ESa tejto Zmluvy. Príjemcaje
po asč výkonu~ontroly/auditu/overeniana miestepovinnýnajmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova
dodržaniepod ienok poskytnutiaFP v zmysle Zmluvy.

7.

8.

9.

2.

3.
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2. Príjemca jepovinnýzabezpe ič ťprítomnosťosôb zodpovednýchza realizáciuaktivítmikroprojektu,vytvoriťprimerané
podmienkyna riadne av asnéč vykonaniekontroly/auditu/overeniana miesteazdržať sa konania,ktoré by mohlo
ohroziťza atie ariadny priebehč výkonu kontroly/auditu/overeniana mieste.

Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overeniana mieste môžu vykonaťkontrolu/audit/overeniena mieste u
PríjemcuaPartnerov kedykol'vekod podpisutejto Zmluvyaždo 31.12.2021.UvedenádobJ sa predlž:vprípade ak
nastanú skuto nostič uvedenév lánku 90 Nariadeniač Rady (ES)Č. 1083/2006o as trvania týchto skuto nostíč č .

Oprávnenéosobyna výkon kontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené:

a) vstupovaťdo objektov,zariadení,prevádzok,na pozemkyado iných priestorovPríjemc~a/aleboPartnera,ak to
súvisís predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste, I

b) požadovaťod Príjemcu, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dát na
pamä ovýchť médiách,vzorkyvýrobkovalebo iné dokladypotrebnéprevýkon kontroly/auditu/overeniana mieste
a alšieď doklady súvisiace smikroprojektom v zmysle požiadaviek oprávneľýCh osôb na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste,

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

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

Oprávnenéosobyna výkon kontroly/auditu/overenianamieste súnajmä:

a) Správca a nímpoverenéosoby,

b) príslušníNárodníkontrolóri,

c) Národnýorgán,

d) Najvyššíkontrolnýúrad SR,príslušnáSpráva finan nejč kontroly,Certifika nýč orgán a nillillipoverenéosoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgányanimi poverenéosoby,

o splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisie aEurópskehodvora audítorov,

g) osobyprizvanéorgánmiuvedenýmivpísm. a) až0v súlade s príslušnýmiprávnymipre~PismiSR a ES.

Príjemcaje povinnýbezodkladneprijaťopatreniana nápravunedostatkov,zistenýchkonfrolouauditom'overenlmna
miestevzmysle správy zkontroly/auditu/overeniana mieste vlehote stanovenejoprávnenýrnlosobamina 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
termínestanovenom oprávnenouosobouvzmysle ods.5. tohto lánku.č

3.

4.

5.

6.

lánokČ 13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A PO íTANIEČ LEHÔT

1. Zmluvnéstranysa dohodli,že ichvzájomnákomunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre sv[oju záväznosťvyžaduje
písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskuto ovačň ťprostredníctvomdoporu enejč
zásielky.Vprípade, že si zmluvnástrananeprevezmezásielku,zasielanúdoporu enouč poštouauloženú na pošte,
piaty de  od uloženiaň napošte sa bude považovaťzade  doru eniaň č zásielky,aj ke  sa adresátď oobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokial'nemožnozásielku doru ič ť adresátoviazásielka nebola uložená na pošte, zásielka
sa považujeza doru enúč momentom jejvráteniaodosielatel'ovi.Ustanovenietohto odseku~a nevz ahujeť na lč . 10
odsek 6. I

Zmluvnéstrany si zároveňdohodli ako mimoriadnyspôsobdoru ovaniač písomnýchzásielokdoru ovanieč osobne
alebo prostredníctvomkuriéra; takéto doru enieč Správcovi je možné výlu neč vúradných hodinách podate neľ
Správcu zverejnenýchverejne prístupným spôsobom. l
Príjemca je zodpovednýzariadne ozna enieč poštovejschránkynaú ely písomnejč komunikáciezmluvnýchstrán.

Správca môže ur ič ť, že vzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou môže prebiehat aj elektronicky
prostredníctvomemailu.

Ak Správca ur íč elektronickúformu komunikácieprostrednictvomemailu, zmluvné strany[sa zaväzujúvzájomne
písomneoznámiťsvoje emailovéadresy,ktoré budúv rámcitejto formykomunikáciezáväznepoužívať.

Zmluvnéstranysa zaväzujú,že vzájomnákomunikáciabude prebiehaťvslovenskom jazyku.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10



8. Pre po ítanieč lehôt platí, žedo plynutia lehoty sa nezapo ítavač deň, ke  došloď kskuto nostič ur ujúcejč za iatokč
lehoty.

9. Lehoty ur ené Jodratýžd ovč ň ,mesiacovalebo rokovkon ia uplynutím tohod ač ň ,ktorý sasvojím ozna ením zhodujesč
d omň ,ke  došlo kskuto nostiď č ur ujúcejč za iatokč lehoty,aak ho v mesiaciniet,posledným d om mesiacaň .Ak koniec
lehoty pripadneha sobotu,nedelualebo sviatok,jeposledným d om lehoty najbližšíň nasledujúcipracovnýdeň.

10. Lehota jedocržsná, ak saposledný de  lehotyň podanieodovzdáorgánu,ktorý má povinnosťho doru ič ťalebo sa
odošle e-mailom.

lánokČ 14 ú tyč PRíJEMCU

1. Správcazabezpe íč poskytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena ú etč vedenývEUR. ísloú tu PríjemcuČ č (vrátane
pred íslia)č akódbanky je uvedenév lánku 1odsč .1.2.zmluvyoposkytnutíFP.

2. Príjemcaje poJinný udržiavať ú etč Príjemcu otvorený anesmie ho zrušiť až do doby Finan néhoč ukon eniač
realizácieaktívítImikroprojektu.

3. Príjemca môže I realizovať úhrady oprávnenýchvýdavkov aj ziných ú tovč otvorených Príjemcom pri dodržaní
podmienokexistencie ú tuč Príjemcu ur enéhoč na príjem FP arealizácie aktivít mikroprojektuprostredníctvom
rozpo tu.č Príjemcaje povinný oznámiť Správcovi identifikáciutýchto ú tovč najneskôrpri predloženíZávere nejč
správy. I

I
lánokČ 15 PLATBY

1. Správca poskytnbFP systémom refundácie.
I

2. Príjemca sazaväzujepredložiťpríslušnémuSprávcoviZoznam deklarovanýchvýdavkovspolu sú tovnýmič dokladmi
a alšou podporď ~oudokumentáciouna kontrolu vsúlade s lánkom3č VZP.Vprípade nedostatkovSprávca dožiada
Príjemcu,na doplnenieZoznamudeklarovanýchvýdavkov,resp. jeho príloh tak, aby mohol vystaviťPrehlásenie
ooprávnenosti výdavkov najneskôr do 110 kalendárnychdní od doru eniač Zoznamu deklarovanýchvýdavkov
Správcovi. I .

3. Po vykonaníkontrolypodla predchádzajúcehoodseku tohto lánku VZPč ,Správca vystavíPrehlásenieooprávnenosti
výdavkov a Schválený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehláseniaooprávnenosti výdavkov aSchváleného
zoznamuvýdavkbvzašle SprávcaPríjemcovi,jeden originálarchivuieajeden predkladána schválenieNárodnému
kontrolóroviako podklad kZoznamudeklarovanýchvýdavkovza strešnýprojektFond mikroprojektov.

4. Správca zabezbe íčposkytnutieplatby systémom refundácie výhradne nazáklade Schválenéhozoznamu
deklarovanýchrýdavkova Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

5. Príjemca jepovinnývpredkladanom Zoznamedeklarovanýchvýdavkovuvádzaťvýlu ne výdavky,č ktoré zodpovedajú
podmienkam opr~vnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedáza pravosť,správnosťakompletnosťúdajovuvedených
vZozname deklarovanýchvýdavkov. Vprípade, že nazáklade nepravýchalebo nesprávnychúdajov uvedených
vZOV dôjde kJyplateniu platby, pôjde oporušenie finan nejč disciplínyvzmysle § 31 zákona .č 523/2004Z.z.
orozpo tovýchč pravidláchverejnejsprávyao zmene a doplneníniektorýchzákonovvznení neskoršíchpredpisov.

I v

6. Príjemcovivznikne nárok na vyplatenie príslušnejplatby ažv momenteschváleniaZiadosti oplatbu za strešný
projektFond mikŕoprojekíov.Nárok Príjemcuna vyplateníepríslušnejplatbyvzniká len v rozsahu,vakom Správca
posúdioprávnenosťvýdavkovmikroprojektu.

I

lánokČ 16 UCH<DVÁVANIE DOKUMENTOV

1. Príjemca je povin~ý uchovávať dokumentáciu kmikroprojektu do 31.12.2021 ado tejto doby strpieť výk9n
kontroly/auditu/overeniana mieste zo strany oprávnenýchosôb vzmysle lánkuč 12 VZP. Uvedenádoba sa predlži
vprípade ak nastanú skuto nostič uvedené v lánkuč 90 Nariadenia Rady (ES) .Č 1083/2006o asč trvania týchto
skuto nosti.č Povinn6sťpodratohto lánku VZPjePríjemcač povinnýzabezpe ič ťaj zo stranyPartnerov. .

I

I

I

I
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Príloha .Č 2k Zmluve oposkytnutí finan néhoč príspevku

Predmetpodpory FP

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavný ciel' Skvalitnenie sú asnýchč a vytváranie nových podmienok a možností
cezhrani nejč spolupráce obyvatel'ov,obcíaregiónov.

Specifickýciel'1 Nadviazanienových kontaktovmedzislovenskýmia eskýmič ob anmi,č medzi
zástupcamiobcí,de mi,ť kultúrnymipracovníkmi,fotografmi.

Specifickýciel'2 Skvalitnenie podmienok pre rozvoj kultúrnej spolupráce v prihrani nomč
regióne.

Specifickýciel'3 Skvalitnenieponukypre cestovnýruch a zlepšeniehospodárskejsituáciev
pri hrani nom regióne.č

Specifickýciel'4 Propaqácia prihrani néhoč regiónu.

2. Aktivity

Popis aktivít 1. Riadenie a publicita projektu- Pracovné stretnutia partnerov,ekonomickéa
vecné riadenie projektu,implementáciapodl'a pravidielprogramu,publicita
projektu- plagáty, pozvánky,spolo náč fotografickápublikácia, lánkyč v
novinách a na webe.

2. Spolo néč stretnutie partnerov - Ciel'om aktivity je kone néč utvorenie
projektovéhotímu, spresnenie asového,č programovéhoharmonogramu
projektu,spresnenie úloh partnerov.

3. Spolo nýč "Summernight"- Spolo náč akcia detízVysokej nad Kysucoua
Karolínkyna za iatkuč prázdnin.Akcia pre detina za iatokč prázdnin,hry,
sú aže,ť no ná schováva ka.č č Hlavný program budesú aždetíť vhre mega
I'udského love e nehnevajČ č sa - ako najznámejšejdetskej eskoslovenskejč
hry.

4. Výstava fotografiíoobci Vysoká vo Vysokej-Výstava fotografiirodákovz
Vysokejnad Kysucou oVysokejnad Kysucou.Hlavný autorbude známy
fotograf JaroslavVeli ka,č rodák zVysokej. Fotky budú výberom oobci
Vysoká aokolitých Kysuciach.Pracovníciobce - projek nýč tímspolus
autorom ur iač tému a vyberú vhodné fotografie k zadaným témam,
pripravia spolo núč grafickú výstavu. Na výstavu budú vytla enéč fotky
vel'koplošného formátu (A4 avyššie aždo formátu 1x 1,2 m).Obec zakúpi
výstavnicképanely,na ktorých inštaluje fotografie.Slávnostnéhozahájenia
sa zú astniač hostia z Karolínky, pani starostka, pracovníci kultúry,
zastupiteliaobce,projektový tím,fotografi,detiZŠ a CV  zfotografickéhoČ
krúžku.



Príloha Č. 2k Zmluve oposkytnutí finan néhoč príspevku

I
I

5. Výstavafotografiíomeste KarolínkavKarolínke - Výstavafotografiío l

Karolínke.Hlavný fotografbude rodákz Karolínky Zdenek Hartingerajeho
pomocníci.Témou bude história asú asnosč ť,I'udiaa prírodné krásy mesta
aokolia. Mesto pripravísálu a vyberie vhodné fotografie,ktoré sadajú pre
ú elyč výstavyvytla ič ť. Slávnostnézahájeniebude zaú astíč zástupcovz
KarolínkyaVysokej nad Kysucou,pracovníciobecnéhoúradua kultúry,
zastupitelia obce a mesta,projektový tím,fotografi,detiZŠ aCV .Č

6. Výstava fotografiíoobci Vysoká vKarolínke -Prenesená výstava fotografií
zVysokej nadKysucou do partnerskéhomesta Karolínka.

7. Výstava fotografiíomeste Karolínkavo Vysokej - Prenesenávýstava
fotografiízKarolínky do partnerskejobce Vysoká nadKysucou.

8. Spolo náč fotografická publikácia - Vytvorenie spolo nejč kvalitnej
fotografickejpublikáciezfotiek zpríprav výstavoobci Vysoká ameste
Karolínkaacelom prihrani nom regióne.č Vpo te 600kusovč , formátA5,
tvrdá obálka, do 60 strán, 1/4 plnofarebnýchfotografiíso sprievodným
textom opartnerskýchobciach,prihrani nom regióneč ,fotografochatextyk
fotografiám.

Inštitucionálnaa
technická
ud ržatel'nosť

výstupom projektu bude najma naviazanie novej formy spolupráce so
zahrani nýmč partnerom pri organizovaníspolo nýchč kultúrnych podujatí a
mnohých iných akciíplánovaných do budúcna.
Takúto spoluprácu obecoceníaj v alších ro níkoch tradi nýchď č č podujatí,ale aj
priúplne nových aktivitách,ktoréchce obec dobudúcna predstaviťobyvatel'om.

3. Ciel'ové skupiny

Ciel'ové skupiny:
Obyvatelia oboch obcíaregiónu
Samosprávneorgány
Detizákladných škôlzoboch obcí
Podnikatelia vcestovnom ruchu.Návštevnícioboch obcíaregiónu.



Príloha .Č 3k Zmluve o poskytnutí finan nč ého príspevku

Rozpo etč mikroprojektu

e ~ Iili if

Výdavok
Merná Po etč ~ Jednotková

Náklady (vEUR)
j~dnotka Ii(ij jednotiek I cena (v EUR)

1. Osobné výdavky
l·

742,40

1.1 Hrubé mzdy aplaty

1.1.1. Ekonóm projektu hodina 80 7,00 560,00
1.2 Odvody sociálnehoa
zdravotného poistenia platené
zamestnávate omľ
1.2.1 Ekonóm projektu hodina 80 2,28 182,40

1.3 Iné 0,00
2. Vecné výdavky t: ,", I~

5734,00

2.1 Materiál vrátane PHM
2.1.1 Odmeny prevšetky deti na
Summerniqht akcia 1 300,00 300,00
2.1.2 Nákupmateriálu pre
Summernight, papiere, stuhy,
pastelkv, farba akcia 1 200,00 200,00
2.2 Samostatne hnute né veciľ -
DHIM, DNHIM
2.2.1 Výstavnícke panely ks 8 250,00 2000,00

2.3Cestovné náhrady pod a zákonaľ 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 Prepravné
2.8.1 Preprava zKarolínky do Obce
Vysoká nadKysucou tam aj spä  nať
Summernight km 52 2,00 104,00

2.9 Honoráre

2.9.1 Honorár pre fotografa -vo
Vysokej osoba 1 1000,00 1000,00

2.9.2 Honoráre prefotografa -v
Karolínke osoba 1 600,00 600,00

2.10 Ubytovanie 0,00

2.11 Stravné
2.11.1 Ob erstvenieč +pitný režim

Ipre deti na Summerniqht osoba 150 2,00 300,00
2.11.2 Ob erstvenieč -Prípravný
mítino osoba 30 5,00 150,00
2.11.3 Ob erstvenieč na Výstavuo
obci Vysoká vo Vysokej nad
Kysucou osoba 60 6,00 360,00
2.11.4 Ob erstvenieč na Výstavuo
meste Karolínka vKarolínke osoba 60 6,00 360,00
2.11.5 Ob erstvenieč na Výstavuo
obci Vysoká v Karolínke osoba 30 6,00 180,00
2.11.6 Ob erstvenieč na Výstavuo
meste Karolínka vo Vysokej osoba 30 6,00 180,00
2.12 Iné

0,00



Príloha Č. 3k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku

3. Externé služby
1500,00

3.1 Posudky (technické, finan néč , ...) 0,00
3.2 Poplatky zaprávne anotárske
služby 0,00
3.3 Poradenstvo akonzultácie

3.3.1 Externý manažment hodina 100 9,00 900,00
3.4 Iné
3.4.1 Zostavovateľ výstavy vo
Vysokej nad Kysucou osoba 1 300,00 300,00
3.4.2 Zostavovateľ výstavyv
Karolínke osoba 1 300,00 300,00
4.Výdavky na publicitu

2630,00
4.1 Informa né tabule,č pamätné
dosky a i. súvisiace s proiektom ks 4 25,00 100,00
4.2 Iné
4.2.1 Plagáty naVýstavy vo Vysokej
nad Kysucou av Karolínke ks 60 1,00 60,00
4.2.2 Pozvánky na Výstavy vo
Vysokej nad Kysucou avKarolínke-
obolstranné ks 100 0,70 70,00
4.2.3Fotografická publikácia-
Výstavy vo Vysokej nad Kysucoua
Karolínke ks 600 4,00 2400,00
5. Investi né výdavkyč

0,00

5.1 Stavebné výdavky 0,00
5.2 Samostatne hnute né veciľ -HIM 0,00
5.3 Samostatne hnute né veciľ -
NHIM 0,00
6. Ostatné výdavky -upresniť 480,00
6.1 Tla  fotografiíč azarámovanie na

ks 60 4,00
Výstavu oobci Vysoká nad Kvsucou 240,00
6.2 Tla  fotografč ií azarámovanie na

ks 60 4,00
Výstavu omeste Karolínka 240,00
7. Celkové oprávnené výdavky 11086,40

8. Príjmy mikroprojektu 0,00
9. Celkové upravené oprávnené
vÝdavky 11 086,40

10. NeoprávnenévÝdavky 0,00
11. Celkové výdavky projektu

11086,40



Príloha č. 3kZmluve o poskytnutí finančného príspevku

Výdavkyna aktivity
Výdavkyna aktivity

Celkové výdavky
cezhrani néhoč

žiadatel'a
partnera

mikroprojektu

Celkové
Názov kapitoly Výdavky celkomVýdavky celkomvýdavky %zCN

mikrolJroiektu
1. Osobné výdavky 742,40 0,00 742,40 6,70

2.Vecné výdavky 4280,00 1454,00 5734,00 51,72

3. Externé služby 1200,00 300,00 1500,00 13,53
4.Výdavkyna publicitu 1465,00 1165,00 2630,00 23,72

5. Investi néč výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ostatné výdavky 240,00 240,00 480,00 4,33

7. Celkové oprávnenévýdavky 7927,40 3159,00 11 086,40 100,00

(-) Príjmy 0,00 0,00 0,00

8. Celkovéupravené oprávnené
7927,40 3159,00 11086,40

I výdavky
(+) Neoprávnenévýdavky 0,00

9. Celkové výdavky, 7927,40 3159,00 11086,40



PrílohaČ. 4 kZmluve o poskytnutí

Termín realizácie:01.06.2014 -30.09.2014

-l. -II. 111-.- IV-.- V. -VI. -VII. Vllt- IX. - -X.

1. Riadenie a publicita projektu x x x x
2. Spolo né stretnutie partnerovč x
3. Spolo nýč  "Summernight" x

4. Výstava fotografiíoobciVysoká vo Vysokej x
5. Výstava fotografiíomeste Karolínkav
Karolínke x

6. Výstava fotografiíoobciVysoká v Karolínke x x
7. Výstava fotografiíomeste Karolínka vo
Vysokej x x
8.Spolo ná fotografická publč ikácia x x x
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