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1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca
názov: Trenčiansky samosprávnykraj

sídlo: Kdolnejstanici7282/20A,Trenčín,91101, Slovenská republika
konajúci: Ing.Jaroslav Baška, predsedaTSK
IČO: 36126624

DIČ: 2021613275
banka: Štátna pokladnica
číslo účtua kód banky
refundácie: 7000208989/8180
IBAN: SK1081800000007000208989

(ďalej len "Správca")

1.2. Príjemca (Žiadatel)
názov: Obec Papradno
sídlo: Papradno315,018 13Papradno,Slovenská republika
konajúci: Ing. RomanŠpanihel,starosta obce
IČO: 00317594
DIČ: 2020684710
banka: VÚB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia)a kód banky
refundácie: 20222372/0200
IBAN: SK5602000000000020222372

(ďalej len "Príjemca").

1.3.Správca a Príjemca uzatvárajú v zmysle§ 269 ods. 2 zákonaČ. 513/1991Zb. Obchodný zákonník
vznení neskorších predpisov,v zmysle§ 15 ods.1zákonaČ. 528/2008 Z.z.opomociapodpore
poskytovanejz fondov Európskeho spoločenstva av zmysle§ 20 ods. 2 zákonaČ. 523/2004 Z.z.
orozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene adoplneníniektorých zákonov vznení
neskorších predpisov medzisebou túto zmluvu o poskytnutífinančného príspevku z Európskeho
fondu regionálnehorozvoja (ďalej len ERDF)a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len
štátny rozpočet SR).



názov:
sídlo:
konajúci:
IČO:
DIČ:

Mesto Karolínka
Radničnínámestí42,75605 Karolínka,Česká republika
Marie Chovanečková,starostka mesta
00303909
CZ00303909

1.4. Poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenskejrepublikyje realizovanéna základe strešnéhoprojektu "Fond mikroprojektov".
Podmienkyaúlohy Správcu vyplývajúcezo strešnéhoprojektu "Fondmikroprojektov"upravuje
"Zmluva oposkytnutífinančného príspevkuČ. Z2241 0620001 01","Zmluva oposkytnutífinančného
príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Č. Z22410620001 01/ŠR"a"Dohoda
ospoluprácina projekte vrámciProgramu cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká
republika 2007-2013Č. 2009/0178".

1.5. Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh sa ďalejoznačuje ajako "Zmluva".Správca a Príjemcasa
pre účelytejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako "Zmluvné  strany."

2. PREDMET A ÚČELZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvnýchpodmienok,práv apovinnostímedzi Správcom
aPríjemcom priposkytnutífinančného príspevku (ďalejaj "FP")zo strany Správcu Príjemcovina
realizáciuaktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom Schválenejžiadosti oFP (Príloha Č. 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté

Registračné číslo (Kódmikroprojektu):SKlFMP/121038

(ďalejaj .rnikroproiekt'),

Cezhraničný partner:

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

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

republika 2007 -2013

Spolufinancovaný fondom:Európskyfondregionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrnehoa hospodárskehorozvoja
cezhrani čného regiónu a spolupráce

Oblasť podpory: 1.6Fond mikroprojektov

2.3. Správcasa zaväzuje,že na základe tejto Zmluvy poskytneFP Príjemcovi,ato vsúlade
sustanoveniamitejto Zmluvy,so všetkýmidokumentmi,na ktoréZmluva odkazuje najmä so
Všeobecnými zmluvnými podmienkami, žiadosťou ofinančný príspevok, rozpočtom
aharmonogramommikroprojektuas platnými aúčinnými všeobecne záväznýmiprávnymi
predpismiSlovenskejrepubliky aprávnymiaktmiEurópskych Spoločenstiev(ďalejaj "právne
predpisy SR a ES").

2.4. Príjemca sazaväzuje mikroprojektrealizovaťriadne avčas,avšak najneskôrvtermíne fyzického
ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu,t.j. do31.07.2014

2.5. FPposkytnutý vzmysle tejto Zmluvyje tvorený prostriedkamiERDF aprostriedkamištátneho
rozpočtu SR.
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3. VÝDAVKY MIKROPROJEKTU, FINANČNÝ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

3.1. Správca a Príjemca sadohodli,ževýdavky mikroprojektu sú rozdelenénasledovne:

Výdavok % EUR

Celkové oprávnenévýdavky 100 14921,70
(okrem položky 5.2 Samostatné hnutel'néveci- HIM-
Ozvučovaciatechnika)

FinančnípríspevokzERDF 85 12683,44

Finančnýpríspevokzo štátnehorozpočtuSR 10 1492,17

Vlastné zdroje 5 746,09

Položky rozpočtu,uktorých refundácia finančného príspevku (85% + 10%)bude vychádzaťz50%
obstarávacejceny nakupovaného majetku:

Výdaj % EUR

5.2 Samostatné hnutel'néveci- HIM- Ozvučovacia100 8270,00
technika

FinančnýpríspevokzERDF 42,5 (0,85*0,5) 3514,75

Finančnýpríspevokzo štátnehorozpočtu 5 (0,10* 0,5) 413,50

Vlastné zdroje 52,5 4341,75

Dátum vznikuoprávnenýchvýdavkov 04.10.2013

Fyzické ukončenierealizácie aktivítmikroprojektu 31.07.2014

Poslednýmožnýtermín úhradyoprávnenýchvýdavkov 30.08.2014

Konečný možný termín v prípade nutnosti predlženía30.09.2014
realizácie aktivítmikroprojektu

3.2. Príjemca sa zaväzuje,že zaistívlastné zdroje napredfinancovanie realizácie aktivítmikroprojektu
azaistí ďalšie vlastné zdroje financovaniamikroprojektuna úhraduvšetkýchneoprávnených
výdavkov mikro projektu.

3.3. Príjemca sa zaväzujepožiadaťo FPvýlučne na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkovna
realizáciu aktivítmikroprojektu aza splnenia podmienok stanovených Zmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumu finančného príspevku z ERDFaštátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zo schválených deklarovaných oprávnených výdavkov,pričomcelková výška
finančného príspevku z ERDF aštátneho rozpočtu SR uvedená v bode3.1.tohto článku Zmluvy
môže byť prekročená najviac o 1 EUR a to lenz technických dôvodov nastrane Správcu.

3.5. Vecnéačasové vymedzenieoprávnenýchvýdavkov vychádza zNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a na jeho základe spracovanejPríručky prežiadatel'a.

3.6.Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie,ktorézačína dňom splnenia kritériíoprávnenosti
mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
vharmonograme aktivítmikroprojektu.Záväzné termíny prepríjemcu sú uvedené tu:



3.7. Príjemcasa zavazue,že Záverečnúsprávu predložínajneskôrdo 30 kalendárnychdní od
Fyzickéhoukončeniarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenéhovbode 3.6 Zmluvy, ato do
termínu:

Popisované obdobie Poslednýtermínpredloženia Závere čnejsprávy

01.02.2014-31.07.2014 30.08.2014

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

3.9. Na kontroluavládny audit použitiaFP, ukladanieavymáhaniesankciíza porušeniefinančnej
disciplínysa vzťahuje režim upravenývprávnych predpisochSR, ČRa ES (najmä zákon
Č. 523/2004 Z.z.orozpočtovýchpravidlách verejnejsprávy vznení neskorších predpisov,zákon
Č. 440/2000 Z.z.o správach finančnejkontroly vzneníneskorších predpisov,zákonČ. 502/2001
Z.z.ofinančnejkontrole a vnútornom auditev zneníneskorších predpisov).Príjemca súčasne berie
na vedomie,že podpisom tejtoZmluvy je povinný dodržiavaťSystém finančnéhoriadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013.

3.10. Príjemca berie navedomie,že ustanovením ods.3.1.tohto článku nieje dotknuté právo Správcu
vykonaťfinančnú opravu vzmysle čl.98 nariadenia Rady(ES)1083/2006,ktorýmsa ustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonderegionálnehorozvoja,Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sazrušuje nariadenie (ES)Č. 1260/1999 av zmysle§ 27 zákona č.
528/2008 Z.z. o pomociapodpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva.

3.11. Príjemcasa zaväzuje pri realizáciimikroprojektudosiahnuťstanovenéindikátoryvýstupu
avýsledku a ich dosiahnutiepreukázatelnedoložiťspolu soZáverečnousprávou aprivšetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku súnasledovné indikátory:
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Indikátorvýstupu Jednotka Vstupná hodnotaVýstupná hodnota

Počet realizovaných kultúrnych
aspoločenskýchakcií (fotovýstava,folklórny počet 1 2
festival)

Počet typov produktov zameraných na
propagáciu kultúrnych aspoločenských počet O 1
tradícií(publikácia)

Indikátorvýsledku Jednotka Vstupná hodnotaVýstupná hodnota

Početupevnených partnerstiev počet O 1

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli,že ichvzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou sipre svoju
záväznosťvyžaduje písomnú formu,vrámci ktorejsú Zmluvné strany povinné uvádzaťregistračné
číslo mikroprojektu (kódmikroprojektu)anázov mikroprojektu podla článku 2 bod2.1.tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú,že budú prevzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy
uvedené v článku 1tejto Zmluvy.



5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťdňom jej podpísania oprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrána
účinnosťv nasledujúcideň po jej zverejnenípodl'a platnejprávnej úpravyod 1.1.2011v
Slovenskejrepublike.Zmluvné strany berú navedomie,že ak bynedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy v lehote do troch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvynedošlo zo
zákona.

5.2. Zmluva sa uzatvára nadobu určitúajejplatnosť aúčinnosť končíuplynutím piatich rokov ododňa
Finančného ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu svýnimkou článku 10odsek 8. VZP, článku
12 a článku 16 VZP,ktorých platnosťaúčinnosťkončí31.12.2021.Uvedená dobasapredlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené v článku 90Nariadenia Rady(ES)Č. 1083/2006 očas
trvania týchto skutočností.

5.3. Príjemca súhlasí so zverejňovanímúdajov uvedenýchvzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/IČO,údaje omikroprojekte,predmeteavýške finančnéhopríspevku,ato podl'a
Zákona č211/2000 Z. z. oslobodnom prístupekinformáciám v zneníneskoršíchpredpisov
aZákona Č. 122/2013Z. z. oochrane osobnýchúdajov ao zmene adoplnení niektorých
zákonov.

5.4 Neoddelitel'nousúčasťoutejtoZmluvysúnasledujúce prílohy:1. Všeobecné zmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutífinančného príspevku,2. Predmetpodpory FP 3.Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,žesa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámilasúhlasi,žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesúznáme žiadne okolnosti,ktoré by ovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerov alebooprávnenosťmikroprojektu na poskytnutie FPv zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostio FPpre mikroprojektuvedený včlánku 2 Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,ževšetky vyhlásenia pripojené kžiadostio FPako ajzaslané Správcovipred
podpisom Zmluvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú účinné pripodpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Aksaakékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledkujeho rozporu s právnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujú,ak je to nutné,bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatnézmluvné
ustanovenienovým platnýmustanovením tak,aby zostal zachovanýúčel Zmluvy aobsah
jednotlivých ustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktoré vzniknú ztejto Zmluvy;vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukončenie
súZmluvné strany povinné prednostne riešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade,že savzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknuté vsúvislostisplnením záväzkov
podl'a Zmluvy alebo v súvislostis ňou nevyriešia,Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknuté zoZmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukončenie,budú riešené
na miestne avecne príslušnom súde Slovenskejrepubliky podl'a právneho poriadku Slovenskej
republiky.

5.9. Táto Zmluvaje vyhotovenáv4 rovnopisoch,pričom po podpise ZmluvydostanePríjemca
1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

5.10.Zmluvné strany vyhlasujú,že sitext tejto Zmluvy riadne adôsledne prečítali,jejobsahu aprávnym
účinkomz nej vyplývajúcim porozumeli,ich zmluvnéprejavysú dostatočne jasné,určitéa
zrozumitel'né,podpisujúce osoby sú oprávnenékpodpisu tejto Zmluvy anaznak súhlasu ju
podpísali.
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Prílohy:

PrílohaČ. 1 Všeobecnézmluvné podmienkykZmluve o poskytnutífina nčnéhopríspevku

PrílohaČ. 2 Predmetpodpory FP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ. 4 Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu

Za Správcu v Trenčíne,dňa ..~t.f.o!:..:~1..9

" ľlfjJ~ŕ-JD 1/E • ,1/}. 0.2, ;2 ()4f
Za PrlJemcuv ,dna .

Podpis: .
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Príloha č, 1 Zmluvy o poskytnutífinančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉPODMIENKYKZMLUVE O POSKYTNUTíFINANČNÉHO PRíSPEVKU

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

Preúčely týchto všeobecnýchzmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvnépodmienkyďalej označujúako "VZP",zmluva
oposkytnutí FPbez VZP aostatnýchpríloh saďalejoznačujeako "zmluva oposkytnutíFP" a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa ďalejoznačuje ako "Zmluva",VZP súneoddelitel'nousúčasťou zmluvy oposkytnutíFP,

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

Vzájomnépráva apovinnosti medzi Správcom aPríjemcom sa riadiaZmluvou,všetkýmidokumentmi,naktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi predpismiSR a ES,Zmluvnéstrany sa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudúďalej
riadiťProgramom cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Česká republika2007- 2013, Programovým manuálom
pre program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Príručkou pre žiadatel'a,
Príručkou pre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenských partnerov (ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), prislušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFP a Systémom finančného riadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie2007- 2013, Príjemcavyhlasuje,žesa sobsahom uvedených dokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy, Uvedené dokumenty sú uverejnenéna
internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

Splnenie všetkých povinností Správcu je Správca povinný zabezpečiť na základe Zmluvy oposkytnutí finančného
príspevku č. Z2241 0620001 01,Zmluvy oposkytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky č. Z2241062000101/ŠRana základe Dohody ospolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Česká republika2007·2013Č. 2009/0178.

Splnenie všetkých povinností Príjemcu uvedených vZmluve je Príjemca povinný zabezpečiť aj voči Partnerom,ato
vzhľadom na účel,ktorý samátouto Zmluvou dosiahnuť.

LEGISLATíVAAVÝKLAD POJMOV
Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Správcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právne predpisy Európskych spoločenstievaSlovenskejrepubliky

ZákonČ. 528/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva;

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

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

NariadenieRady (ES)Č. 1083/2006 z 11. júla 2006,ktorým sa ustanovujú všeobecnéustanoveniaoEurópskom
fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 1260/1999 vznenínariadeniaRady (ES)Č. 1341/2008;

NariadenieEurópskehoparlamentuaRady (ES) Č. 1080/2006 z5.júla 2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja,aktorým sa zrušuje nariadenie(ES)Č. 1783/1999;

Nariadenie Komisie (ES) Č. 1828/2006z8. 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. 1080/2006 z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálnehorozvoja.

Pojmy askratky

Pojmy askratky používanévo vzťahu medziSprávcom aPríjemcom naúčely Zmluvy,aknie je vZmluve osobitne
dohodnutéinak,sú najmä:

Aktivita - súhrn činnostírealizovanýchPríjemcom a/alebo Partnerom vrámciMikroprojektunato vyčlenenými
finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú kdosiahnutiu konkrétnehovýsledku amajú definovaný výstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo Partnerova/alebo ciel'ovúskupinu/užívatel'ovvýsledkov
Mikroprojektunezávisle na realizáciiostatných aktivít.Aktivita je vymedzenáčasom,prostriedkamiavýdavkami.



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skutočnostirozhodnejpre počítanie lehoty;

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

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

Deň- dňom sa rozumie kalendárnydeň,pokial'v Zmluve nie je výslovneuvedené,že ideo pracovnýdeň;

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

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

Európsky fond regionálnehorozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej
aregionálnejpolitikyES, ktorého ciel'omje príspievaťkrozvoju najmenejrozvinutýchregiónovEurópskejúniea
územnejspolupráce;

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

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

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

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

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

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

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

Oblas ť podpory- prostriedok,ktorým jev priebehu niekol'kýchrokov realizovanáprioritná os Programu,
tvorenýskupinamitematickypríbuznýchaktivít,aktorý umožňuje financovanieprojektov/mikroprojektov;

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

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

Oznámenieovysporiadaní finan čnýchvz ťahov - doklad, ktorý pozostávazformulára apríloh, na ktorého
základe príjemca potvrdzuje vráteniefinančnýchprostriedkovv príslušnom pomere na stanovenéúčty;

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

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

Prioritná os- jeden zhlavných zámerovstratégievPrograme,ktorý saskladá zoskupinynavzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,merate!'nýmicieľmi;

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

Príru čkapre žiadatel'a- dokument,ktorý poskytuježiadateľom ofinančnýpríspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny na to, aby mohli správne pripraviťžiadosť ofinančný príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť predpokladyprejeho úspešnú realizáciu.

Program cezhrani čnejspolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 (alebo aj
"Program")- je operačnýprogram,ktorý bol schválenýrozhodnutím EurópskejkomisieČ. K(2007) 6604 zo
dňa 21.12.2007;

Realizácia aktivít mikroprojektu- zahŕňa obdobie, vrámci ktorého Príjemca alalebo Partneri realizujú
jednotlivéaktivity mikroprojektuaktoré začína termínom začatiarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluve aždo ukončeniavšetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchvZmluve vtermíne podľa článku 3bod 3.7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálnadokumentácia- programovádokumentácia,ktorá tvorí neoddelite!'núsúčasťstrešnéhoprojektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoria junasledovnédokumenty:ŽiadosťoFP, Príručka pre správcu,štatútarokovací
poriadokRegionálnehovýboru,Príručka pre žiadatel'a;

Regionálnyvýbor - orgán, ktorýje zriadený spoločnečeským aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischvaľovanížiadostíofinančný príspevokzFondu mikroprojektov;

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

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

Schválenéoprávnenévýdavky - skutočnevynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavkyPríjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisiavýlučne srealizáciou aktivít mikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhovzmluve o poskytnutíFP voforme nákladovavýdavkov Príjemcu;

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

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

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

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

Štrukturálnefondy (aleboaj "ŠF") - nástroje štrukturálnejpolitikyES využívanéna dosiahnutieciel'ov politiky
ES. Kštrukturálnym fondom patria Európskyfond regionálnehorozvoja aEurópskysociálny fond;

Účtovnýdoklad- dokladdefinovanýv § 10 ods. 1zákona Č. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vznení neskorších
predpisov;

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

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

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

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

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

Žiados ťofinan čný príspevok- dokument,ktorý pozostávazformulára žiadostiapovinných príloh, ktorým
žiadatel'ofinančný príspevokžiada oposkytnutiefinančnéhoprispevku;

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

Článok1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

1. Príjemcasa zaväzujedodržiavaťustanoveniaZmluvytak, aby bol mikroprojektrealizovanýriadne,včas av súlade
sjej podmienkamiapostupovaťpri realizáciiaktivítmikroprojektusodbornoustarostlivosťou.

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivit mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohl'aduna osobu, ktorá
mikroprojektskutočne realizuje aje povinný zabezpečiťplnenie záväzkovztejto Zmluvy všetkýmiPartnermi.

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

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

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

Článok2 OBSTARÁVANIESLUŽIEB,TOVAROV APRÁC PRíJEMCOM

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

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

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

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

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

6. Správcaoveruje dodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spoločenstvedefinovanýchpríslušnýmiprávnymi aktmi ESa zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom pri
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realizáciimikroprojektu.ČinnosťouSprávcu nieje dotknutá výlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejného obstarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisovSR a ES, základnýchprincípov
verejného obstarávaniaaZmluvy.

Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤZÁVEREČNÚsPRÁvu

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

2. Príjemca jepovinný informovaťSprávcu okonkrétnychtermínochkonanianosných aktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konaním akcie preúčelmožnejkontroly na mieste.Tieto termíny súposkytovanéSprávcovie-mailom.

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

4. Príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí aukončení akéhokol'veksúdneho,
exekučného,konkurznéhoalebo správnehokonaniavoči Príjemcovialalebo Partnerovi,ovstupe Príjemcualalebo
Partnera do likvidácieajej ukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcichzodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podla článku 12týchto VZP,prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako aj o iných skutočnostiach,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektua/alebo na povahu aúčel mikroprojektu
azaväzuje sa zaslaťSprávcovifotokópiu dokumentutýkajúceho satakejto zmeny.

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

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemca jepovinný počas platnostiaúčinnosti Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú nazáklade Zmluvy
získa,resp.získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedených vtomto článku
VZP. Príjemca je povinnýtúto povinnosťzabezpečiťusvojich partnerov,pokia!'sú na jeho aktivity uplatňované
výdavky mikroprojektu.

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

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

4. Príjemcasúhlasí,aby hoSprávca zaradil do zoznamu Príjemcovpre účely publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií vzozname Príjemcov: názov asídlo Príjemcu a
Partnerov;názov,ciele astručný opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivít mikroprojektu;čas realizácieaktivít
mikroprojektu; celkové náklady na mikroprojekt; výška poskytnutého finančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografieavideozáznamyzmiesta realizácie aktivítmikroprojektu;predpokladanýkoniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodnutiaSprávcu.Príjemcaje povinný zabezpečiťsúhlas so zverejnením údajovpodľa tohto odseku tohto
článku VZP ajzo strany Partnerov.
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Článok5 VLASTNíCTVOAPOUŽITIE VÝSTUPOV

1. Príjemca sazaväzuje,žebude mať/zabezpečípočas platnostiaúčinnosti Zmluvyalebo počasobdobiauvedeného
vo Výzve napredkladaniežiadostíoFP, podla toho,ktoré obdobie budedlhšie:

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

podla toho, ktorú formu práva kmajetku zhodnotenémua/alebo nadobudnutémuzFPalebo jeho časti určí Výzva na
predkladaniežiadostíoFP, alebo ak Správca neurčíinak.



2. Majetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho časti môže byť počas platnosti aúčinnosti Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkol'vek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len
spredchádzajúcimpísomnýmsúhlasom Správcu.

3. Príjemcasa zaväzujeposkytnúťSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolórovi,apríslušným orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenúpri realizáciialebo vsúvislostisrealizáciouaktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udel'ujeSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolóroviapríslušným orgánom SR,ČR aES právo na použitie
údajov ztejto Dokumentáciena účely súvisiacestouto Zmluvou pri zohl'adneníautorskýchapriemyselnýchpráv
Príjemcua/aleboPartnerov.

4. Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemcapovinný poistíťmajetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo
zjeho časti. Správcasúčasneurčí podmienkytakéhotopoistenia.Nedodržaníeuvedenejpovinnostisa považujeza
podstatnéporušenieZmluvy.

Článok6 PREVODA PRECHOD PRÁVA POVINNOSTí

1. Príjemcaje oprávnený previesťpráva apovinnosti ztejto Zmluvy nainý subjekt len s predchádzajúcimpísomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemca jepovinnýpísomneinformovaťSprávcuoskutočnosti,že dôjde kprechodupráva povinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladneako sadozvie omožnostivzniku tejtoskutočnostialebo vzniku tejtoskutočnosti.

3. Postúpeniepohl'adávkyPríjemcuna vyplatenieFP natretiu osobu nieje nazákladedohodyzmluvnýchstrán možné.

Článok7 REALIZÁCIAMIKROPROJEKT U

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválený mikroprojektvsúlade so Zmluvou,schválenouŽiadosťouofinančný
príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu
uvedenývčlánku 3bod 3.6.zmluvyoposkytnutíFP.

2. Správca jeoprávnenýpozastaviťposkytnutieFP v prípade:

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

b) podstatnéhoporušeniaZmluvyPríjemcom,pokial'Správcaneodstúpilod Zmluvy,ato aždo doby odstránenia
tohto porušeniazo stranyPríjemcu;

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

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

4. Ak PríjemcaodstránizistenéporušeniaZmluvyvzmysle odseku2. tohto článku VZP,je povinnýbezodkladnedoručiť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeníZmluvy. Správcaoverí, či došlo kodstráneniupredmetných
porušeníZmluvyav prípade,že nedostatkyboliPríjemcom odstránené,obnovíposkytnutieFP Príjemcovi.

Článok8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvuje možné meniťalebo doplňaťlen nazáklade vzájomnejdohodyobochzmluvnýchstrán vzmysle definície
zmien uvedenýchvPríručke pre príjemcu.

2. Príjemcaje povinný oznámiťSprávcovivšetkyzmeny askutočnosti, ktoré majúvplyv alebo súvisiasplnením tejto
Zmluvyalebo sa akýmkol'vekspôsobom tejto Zmluvytýkajúalebo môžu týkať,ato aj vprípade, akmá Príjemcačo
i len pochybnosť ododržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich ztejto Zmluvy azáväzkov Partnerov, ato
bezodkladneod ichvzniku.

3. Zmluvnéstranysa dohodliasúhlasia,že v prípade,ak dôjde kzmeneProgramu,Priručkypre žiadatel'a,Príručkypre
príjemcualebo SystémufinančnéhoriadeniaštrukturálnychfondovaKohéznehofondu naprogramovéobdobie2007
- 2013, Správcauverejnínové znenietýchto dokumentovna svojich internetovýchstránkach.Vprípade, že dôjde
zároveň kzmene Zmluvy oznámi Príjemcovinové znenie zmenenýchčlánkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasuso
zmenou uvedenýchdokumentovsa považuje najmä konkludentnýprejav vôle Príjemcuspočívajúcivo vykonaní
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faktickýcha/alebo právnychúkonov,ktorýmipokračujevzmluvnom vzťahu soSprávcom.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.

Článok 9 UKONČENIEZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadneukončeniezmluvnéhovzťahuzo Zmluvynastanesplnením záväzkovzmluvnýchstrán a súčasneuplynutím
doby,naktorú bola Zmluva uzatvorenápodľa článku 5bod5.2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadneukončeniezmluvnéhovzťahu zoZmluvynastáva dohodouzmluvnýchstrán aleboodstúpením od
Zmluvy.

2.2 Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy,
nepodstatnéhoporušeniaZmluvy,nenaplneniapodmienokstanovenýchvRegionálnejdokumentáciiaďalej
vprípadoch,ktoré ustanovujúprávne predpísySR a ES.

2.3 PorušenieZmluvyje podstatné,ak stranaporušujúcaZmluvuvedela včase uzavretiaZmluvyalebo vtomto
čase bolo rozumnépredvídaťsprihliadnutím na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorýchbola Zmluvauzavretá,že druhá zmluvnástrananebudemaťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušeníZmluvyalebo vprípade,aktak ustanovujeZmluva.

2.4 Naúčely Zmluvysaza podstatnéporušenieZmluvyzo stranyPríjemcupovažujenajmä:

a) vznik nepredvídanýchokolnostína stranePríjemcua/aleboPartnera,ktoré zásadnezmeniapodmienky
plnenia Zmluvyamikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

c) preukázanéporušenieprávnychpredpisovSR a ESv rámci realizácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
sčinnosťouPríjemcu a/aleboPartnerov;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít mikroprojektua/alebo
nesplneniepodmienoka povinností, ktoré Príjemcovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie
verejného obstarávania, nesplnenie merateľných ukazovatel'ov mikroprojektu alebo iné závažné
porušeniezmluvnýchpovinností);

e) zastavenierealizácieaktivítmikroprojektuzdôvodov na strane Príjemcua/alebo Partnera

D ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu vsúvislosti sprocesom
hodnoteniaavýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnenávyhodnotenásťažnosťsmerujúca
kovplyvňovaniuhodnotiteľovalebo kzaujatosti, prípadneak takéto ovplyvňovaníealebo porušovanie
skonštatujúaj bez sťažnostialebo podnetunato oprávnenékontrolnéorgány;

g) porušeniefinančnejdisciplínyvzmysle § 31 ods. 1zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtovýchpravidlách
verejnejsprávyvznení neskoršíchpredpisov;

h) poskytnutie nepravdivých azavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií vsúlade
spodmienkamiZmluvyzo stranyPríjemcu;

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

1083/2006,pokiaľSprávca stanoví,že takáto nezrovnalosťsa považuje za podstatnéporušenieZmluvy;

j) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizáciena majetok Príjemcu, resp. zastavenie konkurzného
konaniapre nedostatokmajetku,vstup Príjemcudo likvidáciealebo začatieexekučnéhokonaniavoči
Príjemcovi;

k) ak Príjemcanezabezpečíplnenie povinnostíztejto Zmluvyzo stranyPartnerov;

l) porušeniečlánku 5bod 5.5.a5.6. zmluvy oposkytnutíFP;

m) akdôjde kuskutočnosti uvedenejvčlánku 1odsek 3., porušeniečlánku 1odsek 4., článku3odsek 5,
článku 4,článku 6odsek1.,článku10 odsek1.,článku 12 odsek1.,článku 12 odsek 6.týchto VZP.
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2.5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanietakého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera,na ktorýje
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniutakého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera bezžiadostiotakýto súhlas.

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

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

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

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

2.10 Vprípade odstúpeniaod Zmluvy zostávajúzachovanétie práva Správcu,ktoré podl'asvojej povahy majú
platiťaj po skončeníZmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenieposkytnutejčiastkyFP, právo na náhradu
škody,ktorá vznikla porušením Zmluvyapod.

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

Článok 10 VYSPORIADANIEFINAN ČNÝCH VZŤAHOV AZMLUVNÁ POKUTA

1. Príjemca jepovinný:

a) vrátiťFPalebo jeho časť v prípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiť FPalebo jeho časť, ak porušilpovinnostiuvedenévZmluve aporušenie povinnostiznamenáporušenie
finančnejdisciplínypodl'a§ 31 ods.1písmena a), b), c), d) zákonaČ. 523/2004Z.z. orozpočtovýchpravidlách
verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonovvznení neskoršíchpredpisov,

c) ak to určí Správca, vrátiť FP alebo jeho časť, ak Príjemca a/alebo Partner porušil ustanoveniaprávnych
predpisovSR alebo ESa toto porušenieznamenánezrovnalosťpodl'a článku 2odseku 7 NariadeniaRady (ES)
Č. 1083/2006anejde oporušenie finančnej disciplíny podl'a odseku 1. písm. b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutu podl'a odseku9. tohto článku VZP;vzhl'adom kskutočnosti,že spôsobenienezrovnalostizo
strany Príjemcu sapovažuje zataké porušeniepodmienokposkytnutiaFP,sktorým sa spája povinnosťvrátenia
FPalebo jeho časti,vprípade, ak Príjemca takýto FPalebo jeho časťnevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto článku VZP,bude sa natoto porušeniepodmienokZmluvyaplikovaťustanoveniedruhejvety§ 31
ods. 7zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorých
zákonovvznení neskoršíchpredpisov,

d) akto určí Správca,vrátiťFPalebo jeho časť vprípade,ak nebolidosiahnutéhodnotymeratel'ných ukazovatel'ov,

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

2. Akdôjde kodstúpeniuod Zmluvy,je Príjemca povinný vrátiťSprávcoviFP vyplatenýdodoby odstúpeniaod Zmluvy.

3. Vprípade vzniku povinnostivráteniapríjmu podl'a odseku1. písm. e) tohto článkuVZP jePríjemca povinnývrátiť
príjem do 31.januáraroku nasledujúcehopo roku,vktorom bol príjem vytvorený.Príjemca jepovinnýbezodkladne
(odkedysa o tejto skutočnostidozvedel)požiadaťSprávcuooznámenie, akým spôsobom mátento príjem vrátiť.
Vprípade, že Príjemca príjem riadneavčas nevráti, Správcabude postupovaťrovnakoako vprípade povinnosti
vrátenia FPalebo jeho častivzniknutejpodl'a odseku 1.písm.a) až e)tohto článku VZP.
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4. PovinnosťvráteniaFP alebojeho časti (podl'a odseku1. písm.a) až e) tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podl'a poslednejvety odseku 3. tohto článku VZP) ajeho rozsah určí Správcav"Žiadosti ovrátenie finančných
prostriedkov"(ďalejlen "ŽoVFP"),ktorúzašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

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

6. Príjemca jepovinnývrátiť FP alebojeho časťa príjem vurčenej 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 sapočíta od dátumuodoslaniaŽoVPF Správcom.Pokial'Príjemcanevráti FP alebo
jeho časti, resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správcaoznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

7. Príjemcajepovinný vlehotedo7pracovných dní od uskutočneniavrátenia FPalebojeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočniloformou platby naúčetoznámiťSprávcovitoto vrátenie natlačive "Oznámenieovysporiadanífinančných
vzťahov".Prílohou "Oznámeniaovysporiadanífinančnýchvzťahov"je výpis zbankovéhoúčtu preukazujúcirealizáciu
uskutočnenejplatby.

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

9. AksaPríjemca dostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkol'vek povinnostispojenejs informovaním apublicitou;

c) povinnostiposkytnúťsúčinnosťSprávcovi;

Správca je oprávnenýuplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy celkovýchoprávnených
výdavkov uvedenej včlánku 3bod 3.1. Zmluvy oposkytnutí FPza každý aj začatý deň omeškania.Vprípade
porušenia viac akojedného zbodov a),b), c) tohto odseku,výška zmluvnejpokuty sa spočíta.
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Článok11 Ú ČTOVNíCTVOAUCHOVÁVANIEÚČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

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

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

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

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

2. Príjemca jepovinný uchovávaťaochraňovaťúčtovnú dokumentáciuaďalšiu dokumentáciutýkajúcu samikroprojektu
vsúlade so zákonomČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vplatnom znení ačl. 90 nariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006
a v lehote uvedenejvčlánku 17 VZP.

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

Článok12 KONTROLA/AUDIT/OVERENIENA MIESTE

1. Príjemcasa zaväzuje,že umožní výkon kontroly/auditu/overenianamieste zostrany oprávnenýchosôb navýkon
kontroly/auditu/overeniana mieste vzmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ESa tejto Zmluvy. Príjemca je
počas výkonu kontroly/auditu/overenianamieste povinný najmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova
dodržanie podmienokposkytnutiaFP v zmysle Zmluvy.



2. Príjemcajepovinný zabezpečiťprítomnosťosôb zodpovednýchza realizáciu aktivítmikroprojektu,vytvoriťprimerané
podmienkyna riadne avčasné vykonaniekontroly/auditu/overenianamieste azdržať sa konania,ktoré by mohlo
ohroziťzačatie ariadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overeniana mieste.

3. Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overeniana mieste môžu vykonaťkontrolu/audit/overenienamiesteu
Príjemcu aPartnerovkedykol'vekod podpisu tejto Zmluvy aždo31.12.2021.Uvedená doba sapredlživprípade ak
nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90Nariadenia Rady (ES)Č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočností.

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

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

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

c) oboznamovaťsa s údajmiadokladmi,ak súvisia 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,prislušná Správa finančnejkontroly,Certifikačnýorgán animipoverené osoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgány a nimipoverené osoby,

D splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisie a Európskeho dvoraaudítorov,

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

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

Článok13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A PO ČíTANIELEHÔT

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

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskutočňovaťprostredníctvomdoporučenej
zásielky.Vprípade, že si zmluvná strana neprevezmezásielku,zasielanúdoporučenoupoštou auloženú na pošte,
piaty deň od uloženia napošte sabude považovaťzadeň doručeniazásielky,aj keď sa adresátoobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokial' nemožnozásielku doručiť adresátoviazásielka nebola uložená na pošte, zásielka
sa považujeza doručenú momentom jejvrátenia odosielatel'ovi.Ustanovenietohto odsekusa nevzťahujena čl. 10
odsek 6.

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

4. Prijemca jezodpovednýzariadne označenie poštovejschránkynaúčely písomnejkomunikáciezmluvných strán.

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

6. Ak Správca určí elektronickúformu komunikácieprostredníctvomemailu, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne
písomne oznámiťsvoje emailové adresy,ktoré budúv rámcitejtoformy komunikácie záväzne používať.

7. Zmluvné stranysazaväzujú,že vzájomná komunikáciabude prebiehaťvslovenskom jazyku.
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8. Pre počítanielehôt platí, žedo plynutia lehoty sa nezapočítavadeň, keď došlo kskutočnosti určujúcejzačiatok
lehoty.

9. Lehoty určené podľatýždňov,mesiacovaleborokov končia uplynutím tohodňa,ktorý sasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,a ak ho v mesiaciniet,posledným dňom mesiaca.Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu,nedel'ualebo sviatok,jeposledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovnýdeň.

10. Lehota jedodržaná,aksa posledný deň lehoty podanieodovzdáorgánu,ktorý má povinnosťho doručiťalebo sa
odošle e-mailom.

Článok14 Ú ČTY PRíJEMCU

1. Správca zabezpečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účetvedenývEUR. Číslo účtuPríjemcu(vrátane
predčíslia)akódbanky je uvedené včlánku 1ods.1.2.zmluvy o poskytnutíFP.

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

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

Článok15 PLATBY

1. Správca poskytne FPsystémom refundácie.

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

3. Po vykonaníkontrolypodl'a predchádzajúcehoodseku tohtočlánku VZP,Správca vystavíPrehlásenieooprávnenosti
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 zabezpečíposkytnutieplatby systémom refundácievýhradnena základe Schválenéhozoznamu
deklarovanýchvýdavkova Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

5. Príjemcajepovinnývpredkladanom Zoznamedeklarovanýchvýdavkovuvádzaťvýlučne 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 doplneníniektorýchzákonovvznení neskoršíchpredpisov.

6. Príjemcovivznikne nárok na vyplatenie príslušnejplatby až vmomente schváleniaŽiadosti oplatbu za strešný
projektFond mikroprojektov.NárokPríjemcuna vyplateniepríslušnejplatbyvzniká len v rozsahu,vakom Správca
posúdioprávnenosťvýdavkovmikroprojektu.
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Článok16 UCHOVÁVANIEDOKUMENTOV

1. Príjemca je povinný uchovávať dokumentáciu kmikroprojektu do 31.12.2021 ado tejto doby strpieť výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste zo strany oprávnenýchosôb vzmysle článku 12 VZP. Uvedenádoba sa predlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 NariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006očas trvania týchto
skutočností.Povinnosťpodl'atohto článku VZPje Príjemca povinný zabezpečiťaj zo strany Partnerov.
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Predmetpodpory FP

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavný ciel' Zvýšenie kultúrnych,sociálno-ekonomickýchväzieb obyvatel'ovv regióne
Javorníkovv Cesko-Slovenskompohraničí,udržiavanie,zachovávaniea
šírenie kultúrneho dedičstva s dôrazom na regionálne zvláštnostiobcí,miesta
jeho obyvatel'ov.

Specifickýciel' 1 Kultúrna výmena,posilňovanie vzájomných vzťahov.Napomáhanie obnovea
udržiavaniuprirodzenýchspoločenskýchkontaktovutlmenýchpo vzniku
samostatných republík,logicképrepájanie slovensko-českého prihraničia.

Specifickýciel'2 Vzájomnézblíženie obcí a miest v prihraničnom území,spoznávan ie,
zachovávanie a šírenie poznatkov ofolklórnych zvykoch,valašskejkolonizácií,
salašníctve,remeslách a regionálnych špecifikách.

Specifickýciel'3 Posilnením socio-ekonomickýchvzťahov znižovať regionálnerozdielnosti
rozvoja obcía miest v ČR-SR pohraničí,vregióne Javorníkov.Zvýšenie
návštevnostidomácejizahraničnejvprihraničnejoblasti.

Specifickýciel'4 Zlepšenietechnického zázemia preorganizovanie folklórneho festivalu a tým
aj zabezpečenie trvalejudržatel'nosticelého projektu.Zlepšenie technického
zázemia pre pokračovanie zberu azaznamenávaniepiesňovéhomateriálu,
ako aj ďalší zber informácii, fotodokumentovaniea aud iovizuálne
prezentovanie počasďalších pracovných stretnutía na folklórnych podujatiach
v obciach a FSKv Javorníkoch.

2. Aktivity

Popis aktivít 1. Workshop 1- Prvé pracovné stretnutie vedúcich FSka FS,organizačného
tímu v POS PB,rozdelenie úlohohl'adne prípravy azberu informáciípre
publikáciu -piesne,texty o regionálnych zvláštnostiach tradičných aktivítv
kalendárnom roku.Predpoklad:20členný pracovný tím - vedúciFSk a FS
z pril'ahlého územia obcíMarikovskej,Papradnianskej,Štiavnickejdolinya
zčeskejstrany Karolínky aokolia,Vsetína.Vtíme bude 5 platených členov
- KOORDINÁTOROVPREZBER PODKLADOV anotovaniepiesníza
jednotlivédoliny, aby sa aj za takto krátkyčas podariločo najlepšie
spracovaťzamýšl'anú publikáciu avčo najkvalitnejšom obsahu.Ostatní
účastníci workshopov budú mať preplatenúdopravu na jednotlivé
workshopy aobed počas workshopu.Každá folklórna skupina dostane 5ks
vydanejpublikácie.

2. Technickézabezpečenie- Nákup HWa SW- notebooku(smyšoua
taškou)a notačným programom SIBELlUS pre znotovanieazapísanie
zozbieraných piesníaostatných textov pre publikáciu.Nákup fotoaparátu
pre zber podkladovvteréne pre publikáciu,ako aj ďalšie použitie do
audiovizuálnehoprogramu,naweb obce a FSk a ďalšie dokumentačné
použitie.
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3. Workshop 2 - Druhé pracovné stretnutie vedúcich FSk a FS,
organizačnéhotímu v POSPB, zberu informáciípre publikáciupiesne,
texty o regionálnych zvláštnostiach tradičných aktivítv kalendárnom roku,
spracovanie avyhodnocovanie zozbieraného materiálu,notovanie piesní,
návrh obsahu zostavovanejpublikácie.

4. Workshop 3-Tretie pracovné stretnutie vedúcich FSka FS,organizačného
tímu v POS PB.Vyhodnotenie zberu informáciípre publikáciu- piesne,
texty o regionálnych zvláštnostiach tradičných aktivítv kalendárnom roku,
notovaniepiesní, návrh finálnej podoby obsahu publikácie,doplnenie
podkladov,finalizácia dokumentu,príprava na tlač.Sumarizácia fotografii
prefotovýstavu (príprava do tlače) afotografiido publikácie.

5. Príprava fotografickejvýstavy, doplnenie technického vybavenia -
Dokončenie sumarizácie avýberu fotografiípre výstavu.Tlač fotografií.
Nákup Euroklipov,spracovaniefotokoláži a celej fotovýstavy.Výber
dodávatel'a ozvučovacej techniky, jej nákup a inštalácia. Nákup
dataprojektoru pre večerný audiovizuálny program. Spracovanie
audiovizuálneho programu 2technikmivúzkej spoluprácis FSk Podžiaran.
Obaja uždlhoročne spolupracujú s FSka spoločne sa budú podiel'aťs
vedúcouFSk aj na dramatickom spracovanívečernejčasti programus
členmiFSk v prepojenína audiovizuálnyprogram.Vzhl'adom narozsah
pripravovaných prácaspracovanie celého večerného programu sa počítas
oboma mladými technikmi na uvedenú aktivitu i počas samotného
festivalového dňa.

6. Technické zabezpečenie,organizačné zabezpečenie,publicita, tlač
publikácie prepodujatie 21.6.2014 -Tlač 200 kusov publikácie,200 kspero
spotlačou,poznámkový blok 50 ks,bavlnená taška s potlačou 200 ks.Tlač
plagátov 100ksa 100 kspozvánok na podujatie.Publicita v regionálnych
médiách.Použitie ozvučovacejtechniky vprogramena podujatípočas dňa
vexteriéri(vprípade dobrého počasia)av interiérikultúrneho domu počas
večerného audiovizuálneho programu FSkPodžiaran a hosťa programu FS
Brezová.

7. Podujatie 2.ročník folklórnehofestivalu !IV SRDCIJAVORNíKVO" -
Folklórny festivalsa uskutočnívsobotu 21.6. 2014.Po 1x s hosťamizČR,
z partnerskejKarolínkypríde cimbalovámuzikaadeti zo ZUŠ a FS
Jasénkazo Vsetína. StretnutieFS k,ktoré prezentujúpôvodnýfolklór,
napomôžek ďalšiemu udržiavaniua šíreniu kultúrnehodedičstvaa
autentickýchhodnôt tanečného,hudobnéhoi remeselno-umeleckého
prejavu Javorníckeho regiónu.Aktivity aprogram festivalového dňabudú
nasledovné:sv. omša súčasťou FSk,vernisáž fotovýstavy a prezentácia
publikácie,festivalovýprogram 1.časť - verejné priestranstvomedzi
obecným úradoma KD, pri zrekonštruovanom priestranstveZŠ (do
budúcna sapočítas novým amfiteátrom zabudovou OÚ,je pripravený
projekt,čaká sa narealizáciu).2.časť:večerný audiovizuálnyprogram sa
uskutočnív priestoroch KD s využitím nového dataprojektoru,notebooku,
ozvučovacejtechniky.Hosťom bude FSBrezová,ktorýsa výlučne venuje

_______________.__,. . __ ._ __ _ __..__._._.___ . _.._. .



Inštitucionálnaa
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udržatel'nosť

3. Ciel'ové skupiny
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tradičnémufolklóru zmyjavskýchkopaníc.Spôsob života na samotáchv
SR-ČR pomedzívmnohom pripomína ťažký životI'udí v Javorníckejoblasti
a ichlásku kfolklóru.Program vyvrcholídramatickým spracovaním Jánskej
tematiky ajánskou vatrou.

8. Výstava fotografiiAUTENTICKÉ HODNOTY VJAVORNíKOCH UKRYTÉa
prezentáciapublikácies rovnomenným názvom- Výstavaavernisáž
počas folklórnehofestivalu21. 6. 2014,spolu sprezentácioupublikácie
"Autentickéhodnotyv Javorníkochukryté".Fotovýstavabude putovná.
Ďalšie miesto výstavybude počas22.. ročníkaMarikovskýchfolklórnych
slávnostív júli 2014 v Hornej Marikovej.Na 26. ročníku Sklárskeho
jarmarkuv Karolínke- ČR, v septembri2014 na Medzinárodnom
folklórnom festivale vo Vel'kých Karloviciach ČR s možnosťou
audioprezentáciez festivalového Paprad na.

9. Publicita,vyhodnoteniepodujatia,finančné ukončenie projektu - Ukončenie
projektu do 31.7.2014. Publicita, vyhodnotenie,finančné ukončenie
projektu,monitorovacia správa.

Obec Papradno je najväčšou obcou považskobystrickéhookresu.Má základnú
školu so 170 žiakmiav blízkostiškoly sanachádza ajkultúrny dom,vktorom
má vel'mikvalitné priestory knacvičovaniu atiež vlastné priestory prešatne
folklórna skupina Podžiaran.Vedúca FSk mável'mikvalitné odborné apraktické
znalostiako umelecké,tak iorganizačné a svojou svedomitou a tvorivou prácou
dokáže udržiavaťaďalej rozširovaťčlenskú základňu.Podpora zostrany obce
pre FSkje vel'ká -v minulom roku dostalitiež financie naobnovu krojov a do
budúcna sa počíta sďalšímiročníkmifolklórneho festivalu "V srdciJavorníkvo",
ako ajs inýmiprehliadkamifolklóru (regionálne,krajské - organizovanév
spoluprácis POS P.Bystrica)aďalšie kultúrno-spoločensképodujatia.Nová
ozvučovacia technika výrazne pomôže ušetriťnemaléfinančné náklady na
realizáciu podobných podujatíazvýši tiež technickú kvalitu podujatí.Obec
Papradno počíta dobudúcna ajs vylepšením osvetlenia KD z vlastných zdrojov
atým dotvorítento hodnotný apriestranný kultúrny stánok,ktorý v takomto
rozsahu iv súčasnostinaďalejviacerým obciam vregióne chýba.

Ciel'ové skupiny:
Folklórne skupiny.
Obyvatelia obcíz SRa CR strany hranice,návštevnícipodujatia.
Detia mládež obcí,žiacizákladnejškoly,študenti.
Kultúrne ustanovizne azariadenia,Obecné a mestské úrady,občianske združenia,podnikatelia,
regionálne turistické orgány.
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Rozpočetmikro projektu

Výdavok
Merná Počet Jednotková

Náklad y (vEUR)
Jednotka Jednoti ek cena (vEUR)

1. Osobné výdavky 4251,40

1.1 Hrubé mzdy aplaty 0,00
1.2 Odvody sociálnehoa
zdravotného poistenia platené
zamestnávateľom

1.2.1 Finančný manažér hodina 100 2,624 262,40

1.2.2 Projektový manažér hodina 150 2,96 444,00
1.2.3 Koordinátor projektu hodina 150 2,30 345,00
1.3 Iné

1.3.1 Finančný manažér hodina 100 8,00 800,00
1.3.2 Projektový manažér hodina 150 9,00 1350,00
1.3.3 Koordinátor projektu hodina 150 7,00 1050,00
2. Vecné výdavky 4880,30

2.1 Materiál vrátane PHM
2.1.1 Euroklipy pre fotovýstavu
rozmer 60x80 na fotokoláže kus 23 10,00 230,00
2.1.2 Euroklipy pre fotovýstavu
rozmer 21x30 na fotoqrafie 20x30 kus 20 2,19 43,80
2.2 Samostatne hnuteľné veci -
DHIM, DNHIM
2.2.1 Fotoaparát kus 1 400,00 400,00

2.2.2 Dataprojektor kus 1 370,00 370,00
2.3Cestovné náhrady podľa zákona 0,00
2.4 Prenájom 0,00

2.5 Nákup použitého zariadenia 0,00

2.6 Nákup HWa SW
2.6.1NákupHW Notebook (s
taškou, myšou, klávesnicou) kus 1 480,00 480,00
2.6.2 Nákup SWNotačný program
Sibelius kus 1 550,00 550,00
2.7 Režijné výdavky (voda, teplo,
plyn, enerqie) 0,00
2.8 Prepravné
2.8.1 Autobus na podujatie
21.6.2014 pre FSk, trasa: PB-
Štiavnik-Papradno-Štiavnik-PB
(cena za kmvrátane čakania) km 90 1,88 169,20
2.8.2 Autobus na podujatie
21.6.2014 pre FSk, trasa: PB-Udiča-
PB-Jasenica-Stupné-Papradno-
Stupné-Jasenica-PB-Udiča-PB
(cena za kmvrátane čakania) km 70 2,00 140,00
2.8.3 Autobus na podujatie
21.6.2014 pre FSk, trasa: PB-Dol.
Mariková-Hor. Mariková-PB-
Papradno-PB-D.Mar.- H.Mariková-
PB (cena zakmvrátane čakania) km 115 1,74 200,10
2.8.4 Autobus na podujatie
21.6.2014 pre FSk, trasa: Brezová
pod Bradlom-Papradno-Brezová pod
Bradlom, hosť večerného programu
(cena za kmvrátane čakania) km 260 1,46 379,6
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2.8.5 Autobus na podujatie
21.6.2014 pre FSk, trasa: Vsetín-
Karol ínka-Papradno-Karol ínka-
Vsetín, partner ahosť z ČR,
celodenný program (cenaza km
vrátane čakania) km 180 1,72 309,60
2.9 Honoráre -Folklórny súbor z
Myjavských kopaníc, SR-ČR
pohraničie projekt 1 200,00 200,00
2.10 Ubytovanie 0,00
2.11 Stravné
2.11.1 Stravné Workshop 1obed pre
účastníkov pracovného stretnutia,
príprava publikácie apodujatia osoba 20 4,00 80,00
2.11.2 Stravné Workshop 2- obed
pre účastníkov pracovného
stretnutia, príprava publikáciea
podujatia osoba 20 4,00 80,00
2.11.3 Stravné workshop 3- obed
pre účastníkov pracovného
stretnutia, príprava publikáciea
podujatia osoba 20 4,00 80,00
2.11.4 Stravné pre účinkujúcich
počas podujatia Vsrdci Javorníkvo
21.6.2014 (FSk vystupujú bez
nároku na odmenu, majú
zabezpečený obed) osoba 250 4,00 1000,00
2.12 Iné
2.12.1 Tlač fctoqrafll na výstavu
AUTENTICKE HODNOTYV
JAVORNíKOCH UKRYTÉ cenafoto
zakus vrátane poštovnéhoa
balného, FOTO 1Ox15pre fotokolaž
ztradičných podujatí kus 700 0,14 98,00
2.12.2 Tlač fotografii na výstavu
AUTENTICKÉ HODNOTYV
JAVORNíKOCH UKRYTÉ cenafoto
za kusvratane poštovnéhoa
balného, FOTO 20x30 doEuroklipu
21x30cm a do fotokoláže kus 35 2,00 70,00
3. Externé služby 2550,00

3.1 Posudky (technické, finančné, ...) 0,00
3.2 Poplatky zaprávne anotárske
služby 0,00

3.3 Poradenstvo akonzultácie 0,00
3.4 Iné
3.4.1 Audiotechnik 1(na prípravu
večernej časti programu) hodina 50 7,00 350,00

3.4.2 Audiotechnik 2(na prípravu
večernej časti programu) hodina 50 7,00 350,00
3.4.3 Ozvučovací technik počas
podujatia 21.6.2014 hodina 12 10,00 120,00
3.4.4 Koordinátor azber podkladovz
Marikovskej doliny prepublikáciu hodina 40 8,75 350,00
3.4.5 Koordinátor azber podkladov
pre publikáciu zPapradnianskej
doliny hodina 40 8,75 350,00
3.4.6 Koordinátor azber podkladov
prepublikáciu zo Štiavnickej doliny

hodina 40 8,75 350,00
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3.4.7 Koordinátor azber podkladov
pre publikáciu z Karolínky hodina 40 5,00 200,00
3.4.8 Koordinátor celej publikácie,
odborné ajazykové korektúry hodina 80 6,00 480,00
4.Výdavky na pub licitu

3240,00
4.1 Informačné tabule, pamätné
dosky a i. súvisiace s projektom (info
baner) kus 1 40,00 40,00

4.2 Iné
4.2.1 Tlač publikácie AUTENTICKE
HODNOTY VJAVORNíKOCH
UKRYTÉ sloqarni proiektu kus 200 10,00 2000,00
4.2.2 Pero s potlačou kus 200 0,50 100,00
4.2.3 Poznámkový blok kus 50 2,00 100,00
4.2.4 8avlnená taška spotlačou kus 200 2,50 500,00
4.2.5. Tlač plagátov na podujatie
21.6.2014 kus 100 2,00 200,00
4.2.6 Tlač pozvánok na podujatie
21.6.2014 kus 100 1,00 100,00
4.2.7 Publicita vregionálnych
médiach proiekt 1 200,00 200,00
5. Investi čné výdavky

8270,00

5.1 Stavebné výdavky 0,00
5.2 Samostatne hnuteľné veci -HIM

projekt 1 8270,00 8270,00
Ozvučovacia technika
5.3 Samostatne hnuteľné veci -
NHIM 0,00
6. Ostat né výdavky -up resniť 0,00
7. Celkové oprá vnené výdavky '11.I ,

23191,70
8. Príjmy mikroprojektu 0,00
9. Celkové upravené oprávn ené
výd avky 23191,70

10.  NeoDrávnenéyýdavkv 0,00
11. Celko vé výdavky proj ektu ,

23191,70
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Výdavkyna aktivity
Výdavkyna aktivity

Celkové výdavky
cezhraničného

žiadatel'a
partnera

mikro projektu
~

Celkové

Názov kapitoly Výdavky celkom Výdavky celkomI'It výdavky %zCN

mikroproiektu

1. Osobné výdavky ."'. II!' 4251,40 0,00 4251,40 18,33

2.Vecné výdavky Ili 4764,30 566,00 5330,30 22,98

3. Externé služby 1900,00 200,00 2100,00 9,05

4. Výdavkyna public itu 2835,00 405,00 3240,00 13,97

5. Investi čnévýdavky ! 8270,00 0,00 8270,00 35,66

6. Ostatné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00

7.Celkové  oprávnen~výdavky
11

22020,70 1171,00 23191,70 100,00

(-)Príjmy 0,00

8. Celkovéupravené oprávnené
22020,70 1171,00 23191,70výdavky .~

(+)Neoprávnenévýdavky 0,00

9. Celkové výdavky 22020,70 "1171,00 23191,70




