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ČíSLO ZMLUVY:201410068

1. ZMLUVNÉ S1RANY

1.1. Správca
názov: Trenčianskysamosprávnykraj

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: Vlastivednémúzeum v PovažskejBystrici
sídlo: Ul.Odborov244/8,01701 PovažskáBystrica,Slovenskárepublika

konajúci: PhDr.Viera Praženicová, riaditel'ka

IČO: 34059041

DIČ: 2021454237
banka: Československá obchodná banka,a.s.

číslo účtu akódbanky
refundácie 4014827904/7500

IBAN: r SK227500 0000004014827904



"Zmluva oposkytnutífinančnéhopríspevku č,Z22410620001 01","Zmluva oposkytnutífinančného
príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č, Z22410620001 01/ŠR"a"Dohoda
ospoluprácina projekte vrámciProgramu cezhraničnejspolupráceSlovenská republika-Česká
republika 2007-2013 č,2009/0178",

1,5, Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh saďalejoznačuje ajako "Zmluva",Správca aPríjemca sa
pre účelytejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako "Zmluvnéstrany,"

2. PREDMET AÚČEL ZMLUVY

2,1, Predmetom tejtoZmluvyje úpravazmluvnýchpodmienok,práv apovinnostímedzi Správcom
aPríjemcom priposkytnutífinančnéhopríspevku (ďalejaj "FP")zo stranySprávcu Príjemcovina
realizáciuaktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom Schválenejžiadosti oFP (Príloha č, 2
kZmluve): I

Názov mikroproiskíu:Samostatneaprítom spoločne

Registračné číslo (Kódmikroprojektu):SK/FMP/121034

(ďalejaj .rnikroprojekt').

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

Muzeum regionuValašsko veVsetíne,príspevková organizace
Hornínámestí2, 755 01 Vsetín,Česká republika
Ing, Tomáš Vitásek,riaditel'
00098574

2.2. Účelom tejto ZmluvyjespolufinancovanieschválenéhomikroprojektuPríjemcu,ato poskytnutím
FP z prostriedkovERDF a štátneho rozpočtu SRpre:

I

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

: republika 2007-2013

Spolufinancovanýfondom: Európskyfondregionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhraničnéhoregiónuaspolupráce

Oblasťpodpory: 1.6Fond míkroprojektov

2.3. Správcasa zaväzuje,že na základe tejto Zmluvy poskytneFP Príjemcovi,ato vsúlade
sustanoveniamitejto Zmluvy,so všetkýmidokumentmi,naktoréZmluva odkazujenajmä so



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

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

Výdavok % EUR

Celkové oprávnené výdavky 100 19998,90

Finančný príspevok zERDF 85 16999,06

Finančný príspevok zo 10 1999 ,89
štátneho rozpo čtu SR

Vlastné zdroje 5 999,95

3.2.Príjemca sa zaväzuje,že zaistívlastné zdroje na predfinancovanierealizácie aktivítmikroprojektu
azaistí ďalšie vlastné zdroje financovaniamikroprojektuna úhraduvšetkýchneoprávnených
výdavkov mikroprojektu.

3.3. Príjemcasa zaväzujepožiadaťo FP výlučne naúhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkovna
realizáciu aktivítmikroprojektu aza splnenia podmienok stanovených Zmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumufinančného príspevku z ERDFaštátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zoschválených deklarovanýchoprávnených výdavkov,pričomcelková výška
finančnéhopríspevku z ERDF aštátnehorozpočtu SRuvedená vbode 3.1.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 pre žiadateľa,

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

Dátumvzniku oprávnených výdavkov 3.10.2013

Fyzickéukon čenie realizácie aktivítmikroprojektu 30.9.2014

Posledný možnýtermín  úhrady oprávnených výdavkov30.10.2014



3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovinebola priznaná aani nebude požadovaťna realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchnazáklade tejto Zmluvy dotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovanie zozdrojov iných rozpočtovýchkapitol
štátneho rozpočtu SRalebo ČR,štátnych fondov SR alebo ČR,z iných verejných zdrojov,zdrojov
ES,Recyklačného fondu alebo iných zdrojov poskytnutých zozahraničia nazáklade medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kontroluavládny audit použitiaFP, ukladanieavymáhaniesankciíza porušeniefinančnej
disciplínysavzťahuje režim upravený vprávnych predpisochSRa ES (najmä zákonČ. 523/2004
Z.z. orozpočtpvýchpravidlách verejnejsprávyvznení neskoršíchpredpisov,zákonČ. 440/2000
Z.z.ospráva9h finančnejkontroly vzneníneskorších predpisov,zákonČ. 502/2001 Z.z.ofinančnej
kontrole a vnú1tornom audite v zneníneskorších predpisov).Príjemca súčasne berienavedomie,že
podpisom tejt~Zmluvyje povinnýdodržiavaťSystém finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov
a Kohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013.

I
3.10. Príjemca berie navedomie,že ustanovením ods.3.1.tohto článku nieje dotknuté právo Správcu

vykonaťfinančnú opravu vzmysle čl.98 nariadeniaRady (ES)1083/2006,ktorým saustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonderegionálnehorozvoja,Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie(ES)Č. 1260/1999 av zmysle§ 27 zákonaČ.

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

3.11. Príjemcasa zaväzuje pri realizáciimikroprojektudosiahnuťstanovenéindikátoryvýstupu
avýsledkuaich dosiahnutiepreukázatel'nedoložiťspolu soZáverečnousprávouapri všetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku súnasledovné indikátory:

Indikátorvýstupu Jednotka Vstupná hodnotaVýstupná hod nota

Počettypov
1
produktov zameraných na

propagáciu kultúrnych aspoločenských počet O 2
tradícií ~

Indikátorv~sledku Jednotka Vstupná hodnota Výstupná hodnota
I

Početpartnerov zapojených do projektu počet O 2

Početupevnených partnerstiev počet O 1

4. KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCH STRÁNA KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1.Zmluvné strany sa dohodli,že ichvzájomnákomunikáciasúvisiaca stouto Zmluvou sipre svoju



5.2. Zmluva sa uzatvára nadobu určitú ajejplatnosťaúčinnosťkončíuplynutím piatich rokov ododňa
Finančnéhoukončenia realizácieaktivítmikroprojektu svýnimkou článku 10odsek 8.VZP,článku
12 ačlánku 16 VZP,ktorých platnosťaúčinnosťkončí31.12.2021.Uvedenádoba sapredlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 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
Zákonač211/2000 Z. z. o slobodnom prístupekinformáciám vzneníneskoršíchpredpisov
aZákona Č. 122/2013Z. z. oochrane osobnýchúdajov ao zmene adoplnení niektorých
zákonov.

5.4 Neoddelitel'nou súčasťou tejtoZmluvysúnasledujúce prílohy:1. Všeobecné zmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutífinančného príspevku,2. Predmetpodpory FP 3.Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogram realizácieaktivít mikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,žesa s obsahom
príloh Zmluyy oboznámilasúhlasí,žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesúznáme žiadne okolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerov alebooprávnenosťmikroprojektu na poskytnutie FPv zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostioFPpre mikroprojektuvedený v článku 2Zmluvy.

5.6. Príjemca vy~lasuje,ževšetky vyhlásenia pripojené kžiadostio FP ako ajzaslané Správcovipred
podpisomZmluvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú účinné pripodpise Zmluvy

I . fvnezmenenejorme.

5.7. Aksaakékol'vek ustanovenie tejtoZmluvy stane neplatným vdôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi~R a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvnéstranysa v takom
prípade zaväzujú,akje to nutné,bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiťneplatné zmluvné
ustanovenie' novýmplatným ustanovením tak,aby zostal zachovanýúčel Zmluvy aobsah
jednotlivých lustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktorévzniknú ztejto Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výkladalebo ukončenie
sú Zmluvné stranypovinné prednostne riešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade, žesa vzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknutévsúvislosti splnením záväzkov
podl'a Zmluvy alebo v súvislostisňou nevyriešia,Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že všetky
sporyvznikriutézo Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad aleboukončenie,budú riešené
na miestne avecne príslušnom súde Slovenskejrepubliky podl'a právneho poriadku Slovenskej
republiky.

5.9. Táto Zmluvaje vyhotovenáv 4 rovnopisoch,pričom po podpiseZmluvydostanePríjemca
1rovnopis al3rovnopisy dostane Správca.

5.10.Zmluvné strany vyhlasujú,že sitexttejto Zmluvy riadneadôsledne prečítali,jej obsahu aprávnym
účinkomz ?ej vyplývajúcim porozumeli,ich zmluvnéprejavysú dostatočnejasné, určité a



Prílohy:

Príloha č,1 Všeobecné zmluvné podmienky kZmluve o poskytnutífinan čného príspevku

Príloha č, 2 Predmetpodpory FP

Príloha č, 3 Rozpočetmikro projektu

Príloha č,4 Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu

Ing,Jaroslav Baška
predseda TSK

Z P" P" k'B tri d" lj , rJJ!-.PJJ1'ja ruerncuv ovazsej ys nCI, na """"""""""""""

Podpis:"",~~:ri..,~

PhDr,Viera Praženicová,
riaditel'ka Vlastivednéhomúzea v PovažskejBystrici

Vlastivedné múzeum
v Považskej By3ah ..i
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VŠEOBECNÉ ZMLUV~É PODMIENKY KZMLUVE O POSKYTNUTíFINANČNÉHO PRíSPEVKU

Tieto všeobecnézmluJnépodmienkyupravujúvzájomnépráva apovinnosti zmluvnýchstrán, ktorýmisú nastrane jednej
SprávcaFMP a nastrape druhejPríjemca tohto FP.

Pre účelytýchto všeo~ecnýchzmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvnépodmienkyďalej označujúako "VZP",zmluva
oposkytnutí FPbez VLP aostatných príloh saďalej označujeako "zmluva oposkytnutíFP"azmluva oposkytnutí FP, VZP
a ostatné prílohy sa ďal:ejoznačujeako "Zmluva".VZP súneoddelitel'nousúčast'ou zmluvyoposkytnutíFP.

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

Vzájomnépráva apo innosti medzi Správcom aPríjemcom sa riadiaZmluvou,všetkýmidokumentmi,na ktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi p~edpismiSR aES. Zmluvnéstranysa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudúďalej
riadit'Programom cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Ceská republika2007- 2013, Programovýmmanuálom

I v

pre program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika - Ceská republika 2007 - 2013, Príručkou pre žiadatel'a,
Príručkou pre príjemc1' Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenskýchpartnerov (ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), príslušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFPa Systémom finančného riadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie2007- 2013. Príjemcavyhlasuje,žesa sobsahom uvedených dokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavat'spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú uverejnenéna
ínternetovejstránke ~r.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

Splnenievšetkýchpo yinnostíSprávcu jeSprávcapovinný zabezpe čiťna základe Zmluvyoposkytnutí finan čného
príspevku č. Z22410p200010~,Zmluvy oposkytnutí finan čného príspevku zo štátneho rozpo čtu Slovenskej
republiky Č. Z2241062000101lSRana základe Dohody ospolupráci na pro jekte vrámci Programucezhrani čnej
spolupráceSlovenskárepublika- Česká republika 2007-2013Č. 2009/0178.

PrílohaČ. 1 Zmluvy o poskytnutífinančného príspevku

Splnenie všetkých pov nností Príjemcu uvedených vZmluve je Príjemca povinný zabezpečit'aj voči Partnerom, ato
vzhl'adom na účel,ktorý samátouto Zmluvoudosiahnut'.

LEGISLATíVA AVÝKLAD POJMOV
Základnýprávny rámecupravujúcivz ťahy medziSprávcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právne predpisyEurópslYChspoločenstievaSlovenskejrepubliky

Zákon č.52
1
8/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskehospoločenstva;

Zákon č. 5~3/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorýchzákonov
vznení nes~oršíchpredpisov;

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

Nariadenie~adY (ES)Č. 1083/2006z 11. júla 2006,ktorým sa ustanovujúvšeobecnéustanoveniaoEurópskom
fonde regio~álnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde, aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 126~/1999vznení nariadeniaRady (ES)Č. 1341/2008;

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



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skutočnostirozhodnejpre počítanie lehoty;

Celkové oprávnené výdavky - oprávnené výdavky Príjemcu, ktoré súvisia výlučryes realizáciou aktivít
mikroprojektuv rámci oprávnenéhoobdobia stanovenéhovZmluve oposkytnutí FRIvo forme nákladov a
výdavkov Príjemcu, schválené Regionálnym výborom FMP pred podpisom tejto Zmluvy asú vsúlade
sPríručkou pre žiadateľa, Príručkou pre príjemcu, Pravidlami oprávnenosti výtilavkov, ametodickými
usmerneniami;

Certifikačný orgán - orgán,ktorý vykonávacertifikáciuvýkazovvýdavkovažiadostí oplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskej komisii, zodpovedáza vypracovanie žiadostí oplatbu na Európskukomisiu,príjem platieb
zEurópskej komisie,ako aj realizáciuplatiebERDF Príjemcom,Úlohy certifikačného0rgánuplní Ministerstvo
financiíSR. I
Deň- dňom sarozumie kalendárnydeň,pokiaľvZmluve nieje výslovne uvedené,že ideo pracovnýdeň;

Dokumentácia - akákoľvekinformáciaalebo súborinformácií,vtlačenej alebo elektrol,nickejpodobe,týkajúce
sa a/alebo súvisiace smikroprojektom;

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

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

u
F
'~emnvej ~polkuprávce;, l' " kt' lt 'k ' kt l' " kt' lt M'kI 'kt v.

mancne uonceme rea Izacle a IVI ml roproje u - rea izacia a IVI I rpproje u sa povazuje
za finančne ukončenú dňom odoslania platby zERDF a ŠR Správcom na účet Príjemcu na základe
schválenéhoZoznamu deklarovanýchvýdavkovaŽiadosti oplatbu

Finančný príspevok (alebo aj "FP") - prostriedkyEÚ, finančnýpríspevokje poskytovanýPríjemcoviato pri
splnenípodmienokuvedenýchvZmluve; I
Fond mikroprojektov - nástrojpre podporu aktivítmenšiehorozsahu (mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvoch strešnýchprojektovschválenýchvoblasti podpory1.6 počas celého programOVéhOobdobia;

Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu - je ukončenierealizácieaktivítrnikroprojekíuviazané na
dátum uskutočneniaposlednejaktivity mikroprojektuzostrany Príjemcu a/alebo Partnera;

Miesto realizácie mikroprojektu - oblasť, budova,resp. iné miesto,na ktorom/vkto1rom sa fyzickyrealizujú
aktivity mikroprojektu;

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

Národný kontrolór - subjekt vykonávajúci kontrolu realizácie aktivít projektu/Milroprojektu u Príjemcu
aPartnerov;

Oblasť podpory - prostriedok,ktorým je vpriebehu niekol'kýchrokov realizovanáprioritná os Programu,
tvorenýskupinamitematickypríbuznýchaktivít,aktorý umožňuje financovanieprojektov/mikroprojektov;

Orgán auditu - orgán funkčne nezávislýod Správcu aCertifikačnéhoorgánu, urče~1ý členským štátom pre
každý operačnýprogram,ktorýje zodpovednýza vykonávaniečinnostípodl'ačlánku 62 NariadeniaRady (ES)č.
1083/2006,najmävykonáva overovanieúčinnostifungovaniasystému riadenia,kontrol I a auditu vzorky operácií



1

I

I

I
Príjemcat orgán,organizáciaalebo právnickáosobavystupujúcavmene projektovéhopartners.tva(Žiadatel'),
ktorejsúza účelom realizácieaktivítmikroprojektuposkytovanéprostriedkyERDF a prostriedkySR Slovenskej

rpe~U~ltik~;I . d hl 'h' t t" P kt' kl d' k' ", .. . hnon na os- Je enz avnyc zamerovsra eqiev rograme, ory sas a azos upmy navzaprn suvrsiacic
operáciís~onkrétnymi,meratel'nýmiciel'mi;

Príru čka~re príjemcu- dokument,ktorý poskytujeúspešnýmžiadatelornofinančný príspevok(Príjemcom)
aich partferom nevyhnutné informácie apokyny na to, aby mohli správne implementovať schválený
mikroprojet. Ide najmä oinštrukcie pre realizáciu mikroprojektu, postupy deklarovania výdavkov
amonitore]ania mikroprojektu.

Príru čka~re žiadatel'a- dokument,ktorý poskytuježiadateľom ofinančnýpríspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny ~a to, aby mohli správne pripraviťžiadosťofinančný príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť predpokladyprejeho úspešnúrealizáciu.

Program  ~ezhraniČnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013(alebo aj
"Program' !)- je operačný program,ktorý bol schválenýrozhodnutímEurópskejkomisieČ. K(2007) 6604 zo

dňa 21.12'1007;

Realizácia aktivít mikroprojektu- zahŕňa obdobie, vrámci ktorého Príjemca a/alebo Partneri realizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektuaktoré začína termínom začatiarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluveaž~o ukončeniavšetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchvZmluve vtermíne podla článku3bod 3.7.
zmluvyo peskymut'FP;

RegiOnáln 1dokumentácia - programovádokumentácia,ktorá tvorí neoddelitel'núsúčasťstrešnéhoprojektu
pre Fond mlikroprojektov.Tvoria junasledovnédokumenty:ŽiadosťoFP, Príručkapre správcu,štatútarokovací
poriadokRr.giOnálnehovýboru,Príručkapre žiadateľa;

Regionálnyvýbor - orgán, ktorý je zriadený spoločnečeským aslovenskýmSprávcomamá rozhodujúce
slovo priscrval'OVanížiadostíofinančný príspevokzFondu mikroprojektov;

Riadne- konanie,resp.nekonanievsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príručkou
pre žiadatelia,Príručkoupre príjemcu,výzvou na predkladaniežiadostíoFP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
asystémo! finančnéhoriadeniaštrukturálnychfondov aKohézneho fondu na programovéobdobie 2007 -
2013;

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

Schválené !oprávnené výdavky- skutočnevynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavkyPríjemcu
schválené1právcom, ktoré súvisia výlučne srealizáciou aktivít mikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhlv zmluve o poskytnutíFP voforme nákladovavýdavkov Príjemcu;

Schválenýzoznam výdavkov- formulár, ktorý zasiela Správca Príjemcovi.Obsahuje údaje zo Zoznamu
deklarovanýphvýdavkov doplnené osta.noviskoSprávcu (vyčíslenieoprávnenýchvýdavkov) následne slúži
Príjemcovii.kO podkladna vypracovanieZiadostioplatbu za mikroprojekt;. •

Splnenie kr~tériaoprávnenosti- Príjemcasplní kritér~um oprávnenostidňom ukončeniakontrolyZiadostioFP
zhradiska 0rávnenosti Správcom zapredpokladu,že ZiadosťoFP splnila všetkykritériá pre oprávnenosť;

Správca- subjekt,ktorý na základeZmluvyoposkytnutí FP zabezpečujevýkon správyFondumikroprojektov,



Vlastné zdroje - finančnéprostriedky,ktorýmisa Príjemcapodieľana financovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky,ktoré Príjemcazískal ziného Izdroja (okrem zdrojov
uvedenýchvčlánku 3bod 3.1.zmluvyoposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo príspevoktretejosoby.

Verejné obstarávanie - postupyobstarávaniazákaziekna dodanietovarov,USkutočntniestavebnýchprác a
poskytnutieslužiebtovarov,služiebastavebnýchprác v zmyslezákonaČ. 25/2006Z.z.pverejnom obstarávaní
vznení neskoršíchpredpisov avo vzťahu kPríjemcovi vsúvislosti svýberom dodávatela mikroprojektua
vprípade zákaziek,na ktoré sa nevzťahujepovinnosťpostupovaťvsúlade sUVedenýri právnymipredpismi,
postupmiuvedenýmivPríručke pre príjemcu;

Výzva na predkladanie žiad.ostí(alebo aj "Výzva") - východiskovýmetodickýa odtJ1orný podkladzo strany
Správcu,na základektorého Ziadatel'vypracovávaapredkladážiadosťoFP Správcovi;

Záverečnáspráva - komplexnáspráva opokrokuvrealizácii celéhomikroprojektuao jeho udržaníspracovaná
Príjemcom,predloženáSprávcovi; I
Zoznam deklarovanýchvýdavkov - formulár,ktorý zasielaPríjemcaprislušnémusprJ'vcovispolu spovinnými
prilohami,na základektorého je vystavenéPrehlásenieooprávnenostivýdavkov;

Žiadosť ofinančný príspevok - dokument,ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných príloh, ktorým
~iadateľofinančný príspevokžiada o poskytnutiefinančnéhopríspevku; I
Ziadosť ovrátenie finančných prostriedkov - doklad, ktorý pozostávaz formuláažiadosti apovinných
príloh,na základektoréhomá Príjemcapovinnosťvrátiťfinančnéprostriedkyvpríslušno pomerena stanovené
účty.

Článok 1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

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

PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizáciuaktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá
mikroprojektskutočnerealizujeaje povinnýzabezpečiťplnenie záväzkovztejto ZmluvyvšetrýmiPartnermi.

Zmluvnéstrany sa dohodli,že akákol'vekzmena týkajúcasa Príjemcua/aleboPartneran?jmäsplynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmenaprávnejformy,predajpodnikualebojeho časti,transformáciaainéform~ právnehonástupníctva,
ako aj akákoľvekzmena vlastníckychpomerov Príjemcua/alebo Partnerapočas platnostiaúčinnosti Zmluvy sa
považujeza podstatnúzmenu mikroprojektu,ktorá oprávňujeSprávcuodtejto Zmluvyodsíúpít.

Príjemcasa zaväzuje, že vobdobí piatich rokov odo dňa finančnéhoukončeniarealizácleaktivít mikroprojektu
nedôjdekpodstatnejzmene mikroprojektudefinovanejvčlánku 57 ods.1NariadeniaRady (I::S)č.1083/2006,pokial'
Správca neurčíinak. I
Zmluvnéstranysa vzájomnezaväzujúposkytovaťsi všetku potrebnúsúčinnosťpri plnenízá äzkov ztejto Zmluvy.

2.

3.

4.

5.

Článok 2 OBSTARÁVANIESLUŽIEB,TOVAROVAPRÁC PRíJEMCOM

1. Príjemcamáprávo zabezpečiťodtretích osôb dodanietovarov,uskutočneniestavebnýchprác a poskytnutieslužieb
potrebnýchpre realizáciuaktivítmikroprojektu. I



realizáciimikroprojektu.ČinnosťouSprávcunieje dotknutávýlučnáakonečná zodpovednosťPrijemcuza vykonanie
verejnéhoobstarávaniapri dodržani všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základných princípov
verejnéhoobstrávania aZmluvy.

Článok3 PdVINNOS ŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤZÁVEREČNÚSPRÁVU

1. Prijemcaje poťinný po fyzickom ukončenírealizácieaktivít mikroprojektupredložiťSprávcoviZáverečnúsprávu,
Zoznam deklarovanýchvýdavkovvsúlade so Zmluvou. PrílohouZoznamudeklarovanýchvýdavkovsú príslušné
účtovnédokladyaďalšia podpornádokumentáciaPríjemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá.

I
Príjemca je povinnýinformovaťSprávcuokonkrétnychtermínochkonanianosnýchaktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konaní1m akcie pre účelmožnejkontrolyna mieste.Tieto termínysú poskytovanéSprávcovie-mailom.

Príjemcaje po~innýna žiadosťSprávcubezodkladnepredložiťinformácieadokumentáciusúvisiacuscharakterom
apostavením Aríjemcu,srealizáciou aktivít mikroprojektu,účelom mikroprojektu,saktivitami PríjemcuaPartnerov
súvisiacimisúčelom mikroprojektu, svedením účtovníctva,ato aj mimo vyššie uvedenej Záverečnejsprávy a
termínovuvedehýchvtomto článku VZP pocelú dobu udržatel'nostimikroprojektu.

Príjemca je p~vinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí aukončení akéhokol'veksúdneho,
exekučného,kdnkurznéhoalebo správnehokonaniavoči Príjemcovia/aleboPartnerovi,ovstupe Príjemcua/alebo
Partnerado lik~idácieajej ukončení,ovzniku azániku okolnostívylučujúcichzodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podl'ačlánku12 týchtoVZP, prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako aj o iných skutočnostiach,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektua/alebo na povahu aúčel mikroprojektu
azaväzuje sa z1slaťSprávcovifotokópiudokumentutýkajúcehosa takejto zmeny.

Príjemca je zod~ovednýza presnosť,správnosť,pravdivosťaúplnosť všetkýchinformácííposkytovanýchSprávcovi.

2.

3.

4.

5.

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemcaje p6Vinnýpočas platnostiaúčinnosti Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú na základeZmluvy
získa,resp.získalformouFP prostredníctvomopatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedenýchvtomto článku
VZP. Príjemcaje povínný túto povinnosťzabezpečiťusvojich partnerov,pokial'sú na jeho aktivity uplatňované
výdavkymikroprojektu.

Príjemca sa [zaväZUje,že všetky opatrenia voblasti informovaniaa publicity zamerané na verejnosťbudú
obsahovaťinformácieuvedenévprílohe č. 4 Príručkypre žiadatel'a.

Príjemca je pLnný používaťgrafickýštandardpre opatreniavoblasti informovaniaapublicity, ktorý jeuverejnený
na internetovľjstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

Príjemcasúhlasí,aby ho Správcazaradil do zoznamu Príjemcovpre účely publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň SÚhlľSí 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 realizácieaktivítmikroprojektu;predpokladanýkoniecrealizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodnutiaSprávcu.Príjemcaje povinnýzabezpečiťsúhlas so zverejnenímúdajov podl'a tohtoodseku tohto

2.

3.

4.



2.

3.

Majetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho časti môže byť počas platn~sti aúčinnosti Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkol'vek právom tretej osoby alebo prenal'atý tretej osobe len
spredchádzajúcimpísomnýmsúhlasom Správcu.

Príjemcasa zaväzujeposkytnúťSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolórovi,apríslušn~m orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenúpri realizáciialebo v súvislostisrealizáciouaktivítmik!op~ojektu,atýmto zároveň
udel'ujeSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolóroviapríslušným orgánom SR,CR aES právo na použitie
údajov ztejto Dokumentáciena účely súvisiacestouto Zmluvou pri zohl'adneníautorskýcllapriemyselnýchpráv
Príjemcua/aleboPartnerov.

Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutýalalebo zhodnotenýzFP alebo
zjeho časti. Správcasúčasneurčí podmienkytakéhotopoistenia.NedodržanieuvedenejpoI innostisa považujeza
podstatnéporušenieZmluvy.

4.

Článok6 PREVOD A PRECHODPRÁv A POVINNOSTí

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

2. Príjemca jepovinnýpísomneinformovaťSprávcuoskutočnosti,že dôjde kprechodupráv a povinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladneako sadozvie omožnostivzniku tejto skutočnostialebo vzniku tejtoskutočnosti.

3. Postúpeniepohl'adávkyPríjemcuna vyplatenieFPnatretiu osobunieje nazáklade dohodyzrlluvnýChstrán možné.

Článok7 REALIZÁCIAMIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválenýmikroprojektvsúlade so Zmluvou, schválenouŽiadosťouofinančný
príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukončenia realizác~eaktivít mikroprojektu
uvedenývčlánku 3bod 3.6.zmluvyoposkytnutíFP.

Správca je oprávnenýpozastaviťposkytnutieFP v prípade:

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

b) podstatnéhoporušeniaZmluvyPríjemcom,pokiaľSprávcaneodstúpilod Zmluvy,atoaždo doby odstránenia
tohto porušeniazo stranyPríjemcu;

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

Správcaoznámi PríjemcovipozastavenieposkytnutiaFP, pokiaľ budú splnené podmienk~podľa odseku 2. tohto
článku VZP.Doručením tohto oznámeniaPríjemcovinastávajúúčinkypozastaveniaposkytnuiiaFP.

Ak PríjemcaodstránizistenéporušeniaZmluvyvzmysle odseku2. tohto článku VZP,je povi~nýbezodkladnedoručiť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeníZmluvy.Správcaoverí, či došlo k~stráneniu predmetných
porušeníZmluvyav prípade,že nedostatkyboli Príjemcom odstránené,obnovíposkytnutie lP Príjemcovi.

2.

3.

4.



faktických a/alepo právnych úkonov,ktorýmipokračuje vzmluvnom vzťahu so Správcom.Ide najmä opokračovaniev
realizácii aktivít mikroprojektu,zaslanie Záverečnej správy, zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov, prijatie
platby FP od]Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Správcom aPríjemcom riadi takto
zmenenýmidokumentmi.

I

Článok9 U+NČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadneukončeniezmluvnéhovzťahu zo Zmluvynastane splnením záväzkovzmluvnýchstrán asúčasne uplynutím
doby,naktorú ~ola Zmluva uzatvorenápodl'ačlánku 5bod 5.2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadne u10nčeniezmluvného vzt'ahu

2.1 Mimoriadneukončenie zmluvnéhovzťahu zoZmluvynastáva dohodou zmluvnýchstrán aleboodstúpením od
Zmluvy.I

2.2 Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy,
nepodst~tnéhoporušeniaZmluvy,nenaplneniapodmienokstanovenýchvRegionálnejdokumentáciiadalej
vpríPadrh, ktoréustanovujú právne predpisy SRaES.

2.3 PorušenieZmluvy jepodstatné,ak strana porušujúcaZmluvu vedela včase uzavretia Zmluvyalebo vtomto
čase bolbrozumné predvídal'sprihliadnutím na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorých fuola Zmluva uzavretá,žedruhá zmluvná strana nebude maťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušeniZmluvy alebo v prípade,aktak ustanovuje Zmluva.

2.4 NaúčelyZmluvy sazapodstatné porušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vzntk nepredvídanýchokolnostína strane Príjemcu a/alebo Partnera,ktoré zásadne zmeniapodmienky
Pln,nia Zmluvy amikroprojektu

b) opatovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

c) preukázanéporušeníeprávnychpredpísovSR a ES v rámcirealizácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
sčiinosťou Príjemcua/alebo Partnerov;

d) poryšenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít mikroprojektua/alebo
nesplneniepodmienok apovinností, ktoré Príjemcovivyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie
ver~ného obstarávania, nesplnenie meratel'ných ukazovatel'ov mikroprojektu alebo iné závažné
porJšenie zmluvných povinností);

e) zastavenierealizácie aktivítmikroprojektuzdôvodov na strane Príjemcu a/alebo Partnera

D ak la právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu vsúvislosti sprocesom
hOd~otenia avýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnenávyhodnotenásťažnosťsmerujúca
kovplyvňovaniuhodnotitel'ovalebo kzaujatosti, prípadneak takéto ovplyvňovaniealebo porušovanie
skorištatcj;aj bez sťažnosfalebo podnetu natooprávnenékontrolné orgány; .

g) poru~enie finančnejdisciplínyvzmysle § 31 ods. 1zákona Č. 523/2004Z.z.orozpočtových pravidlách
verejnejsprávy vzneníneskoršíchpredpisov;

h) posJytnutie nepravdivých azavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií vsúlade



Článok10

1.

2.5

2.6

Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanietakéhoúkonu zo stranyPríjemcua/ale oPartnera, naktorý je
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol uelený alebo ak došlo
kvykonaniutakého úkonu zostranyPríjemcua/aleboPartnerabez žiadostiotakýto súhlas.

Porušenie d'alších povinností stanovených vZmluve alebo v právnych predpíšov SR aES a/alebo
vdokumentoch,na ktoré Zmluvaodkazujeokrem prípadov,ktoré sapodľa ZmlUVYjPOvažujúza podstatné
porušenia,sú nepodstatnýmporušením Zmluvy.

Vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvnástranaoprávnenáod Zmluvyo stú piťokamžite,len čo
sa otomto porušenídozvedela.Vprípade nepodstatnéhoporušeniaZmluvyje zmlLvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktoráje v omeškaní,nesplnísvoju povinnosťani vdodatočnej primerane]lehote,ktorá jej
na tobola poskytnutá.Aj vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvnástranaoprávnenápostupovať
ako pri nepodstatnomporušeníZmluvy. Vtomto prípadesa takéto porušenieZmlJvy bude považovaťza
nepodstatnéporušenieZmluvy.

Odstúpenieod Zmluvy je účinné dňom doručenia písomnéhooznámeniaoodst'lpení od Zmluvy druhej
zmluvnejstrane.

Ak splneniupovinnostizmluvnejstrany bráni okolnosťvylučujúcazodpovednosť,j~ druhá zmluvnástrana
oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspo' jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia(nezvratnýzánik predmetuZmluvy apod.) sa ustanoveniepredchádzajúcej
vety neuplatníazmluvnéstranysú oprávnenéod Zmluvyodstúpiťokamžite.

Vprípade odstúpeniaod Zmluvy zostávajúzachovanétie práva Správcu,ktoré POlI'a svojejpovahy majú
platiťaj po skončeníZmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenieposkytnutejčiastkr FP, právo na náhradu
škody,ktorávznikla porušením Zmluvyapod.

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

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

VYSPORIADANIEFINANčNÝCHVZŤAHOVAZMLUVNÁ POKUTA

Príjemca je povinný:

a) vrátiťFPalebo jeho časťvprípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiť FPalebo jeho časť, ak porušilpovinnostiuvedenévZmluve aporušenie povinnostiznamenáporušenie
finančnejdisciplínypodľa§ 31 ods. 1písmena a), b), cl, d) zákonaČ. 523/2004Z.z. o IlrozpočtoVýCh pravidlách
verejnejsprávyao zmene a doplneníniektorýchzákonovvznení neskoršíchpredpisov,

c) ak to určí Správca, vrátiť FP alebo jeho časť, ak Príjemcaa/alebo Partner porušil ustanoveniaprávnych
predpisovSR alebo ESa toto porušenieznamenánezrovnalosťpodl'a článku 2odseku17NariadeniaRady (ES)
Č. 1083/2006anejde oporušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1. písm. b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutupodl'a odseku9. tohto článkuVZP; vzhľadom kskutočnosti,že spô~obenienezrovnalostizo
stranyPríjemcusa považujezataké porušeniepodmienokposkytnutiaFP,s ktorým sa bpája povinnosťvrátenia
FP alebo jeho časti,vprípade, ak Príjemcatakýto FPalebo jeho časťnevrátipostupom Istanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto článku VZP,bude sana toto porušeniepodmienokZmluvyaplikovaťustaroveniedruhejvety§31
ods. 7zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnejsprávy a o zmen1e a doplneníniektorých
zákonovvznení neskoršíchpredpisov,



8.

PovinnosťvráteniaFPalebo jeho časti (podl'a odseku1. písm.a) až e) tohto článku VZP,ako ajv prípadepostupu
podl'a poslednejvety odseku 3. tohto článku VZP) ajeho rozsah určí Správcav"Žiadosti ovrátenie finančných
prostriedko~"(dlalejlen "ŽoVFP"),ktorúzašle maximálnedvakrátPríjemcovi.

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

Príjemca je po~inný vrátiťFPalebo jeho časťa príjem vurčenejlehote,ato do 10dní od dátumuodoslaniaZoVFP
Správcom.Aj vl prípade,že si príjemcazásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sa dohodli,želehota na vrátenie FP
alebo jeho časti,resp. príjmu sapočíta od dátumuodoslaniaŽoVPF Správcom.PokiaľPríjemcanevráti FP alebo
jeho časti, res1' príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správcaoznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

Príjemca je povinný v lehote do7 pracovnýchdní od uskutočneniavrátenia FPalebojeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočnilofor10u platby naúčet oznámiťSprávcovitoto vráteniena tlačive "Oznámenieovysporiadanífinančných
vzťahov".Prílohpu "Oznámeniaovysporiadanífinančnýchvzťahov"je výpis zbankovéhoúčtu preukazujúcirealizáciu
uskutočnenejPlrtbY.

Ak Príjemca zistívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,je povinnýtúto nezrovnalosťbezodkladneoznámiť
Správcoviazár6veň mu predložiťpríslušnédokumentytýkajúcesa tejto nezrovnalosti.Túto povinnosťmá Príjemca
do 31.12.2021.IUvedenádoba sapredlži vprípade ak nastanúskutočnostiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady
(ES)Č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočností.

Aksa Príjemca bostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamojacejpovinnosti;

b) ktorejkoľvekpovinnostispojenejs informovaním apublicitou;

c) povinnostiposkytnúťsúčinnosťSprávcovi;

Správcaje oprlvnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy celkovýchoprávnených
výdavkov uvedene]včlánku 3bod 3.1. Zmluvy oposkytnutí FPza každý aj začatý deň omeškania.Vprípade

• porušenia ~ac.r jedného z bodo,a), b), c) tohto~dseku,výška zmluvnejpokuty saspočita.

Clánok 11 UClOVNICTVO AUCHOVAVANIEUCTOVNEJDOKUMENTACIE

1. Príjemca,ktorý j1eúčtovnou jednotkoupodľa zákonaČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctvevznení neskoršíchpredpisov,je
povinný vrámcisvojho účtovníctvaúčtovaťoskutočnostiachtýkajúcichsa mikroprojektu:

a)v analytickej[evidencii ana analytických účtoch včlenení podl'a jednotlivých projektov, ak účtuje vsústave
POdVOjnéhiúčtovníctva,

blv účtovných knihách podľa § 15 zákona Č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve so slovným ačíselným označením
mikroprojejtuvúčtovných zápisoch,ak účtuje vsústave jednoduchéhoúčtovníctva.

c) tak,aby na všetkýchdokladochtýkajúcichsa príjmovavýdavkov mikroprojektubolo jednoznačneuvedené,že sa
vzťahujú kpríslušnémumikroprojektu.

Príjemca je POVi~ný uchovávaťaochraňovaťúčtovnú dokumentáciuad'alšiu dokumentáciutýkajúcu sa mikroprojektu

4.

5.

6.

7.

9.

2.



2. Príjemca jepovinnýzabezpečiťprítomnosťosôb zodpovednýchza realizáciuaktivítmikroprojfktu,vytvoriťprimerané
podmienkyna riadne avčasné vykonaniekontroly/auditu/overeniana miesteazdržať sa konania,ktoré by mohlo
ohroziťzačatie ariadny priebehvýkonukontroly/auditu/overeniana mieste. I

Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overeniana mieste môžu vykonať kontrolu/audiUovereniena mieste u
PríjemcuaPartnerov kedykoľvekod podpisutejto Zmluvyaždo 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlživprípade ak
nastanúskutočnostiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady (ES)č. 1083/2006očas trvania týchto skutočností.

Oprávnenéosobyna výkon kontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené: I
a) vstupovaťdo objektov,zariadení,prevádzok,na pozemkyado iných priestorovPríjemcua/aleboPartnera,ak to

súvisís predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste, I

b) požadovaťod Príjemcu, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dát na
pamäťovýchmédiách,vzorkyvýrobkovalebo iné dokladypotrebnéprevýkon kontroly/aj1ditu/overeniana mieste
a ďalšie doklady súvisiace smikroprojektom v zmysle požiadaviek oprávne ých osôb na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste,

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

d) vyhotovovaťkópie údajovadokladov,ak súvisia spredmetom kontroly/auditu/overeniana mieste.

Oprávnenéosoby navýkon kontroly/auditu/overenianamieste súnajmä:

a) Správcaaním poverenéosoby,

b) príslušníNárodníkontrolóri,

c) Národnýorgán,

d) Najvyššíkontrolnýúrad SR,príslušnáSpráva finančnejkontroly,Certifikačnýorgán animipoverenéosoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgányanimi poverenéosoby,

D splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisieaEurópskehodvora audítorov,

g) osobyprizvanéorgánmiuvedenýmivpísm. a) ažDv súlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSR a ES.

Príjemca je povinnýbezodkladneprijaťopatreniana nápravunedostatkov,zistenýchkonírolóu/auditom'overenlrnna
miestevzmysle správy zkontroly/auditu/overeniana mieste vlehote stanovenejoprávne~ýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám 9právneným na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste informáciuosplnení opatrení prijatých na nápravu lstených nedostatkovv
termínestanovenom oprávnenouosobouvzmysle ods.5. tohto článku.

3.

4.

5.

6.

Článok13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHS TRÁN A POČíTANIELEHÔT

1. Zmluvnéstranysa dohodli,že.ich vzájomnákomunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre svoju záväznosťvyžaduje
písomnúformu. I

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskutočňovaťprost~edníctvomdoporučenej
zásielky.Vprípade, že si zmluvnástrananeprevezmezásielku,zasielanúdoporučenoupoštouauloženú na pošte,
piaty deň od uloženianapošte sa bude považovaťzadeň doručeniazásielky,aj keď sa adresátoobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokial'nemožno zásielku doručiť adresátovi azásielka nebola uložená na pošte, zásielka

2.



8. Pre počítaníeI~hôt platí, žedo plynutia lehoty sa nezapočítavadeň, keď došlo kskutočnosti určujúcejzačiatok
lehoty.

Lehoty určené JOdl'a týždňov,mesiacovalebo rokovkončia uplynutím tohodňa,ktorý sasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,a akho v mesiaciniet,posledným dňom mesiaca.Ak koniec
lehoty pripadne lna sobotu,nedel'ualebo sviatok,jeposledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovnýdeň.

I

Lehota je dodržaná,ak sa poslednýdeň lehoty podanieodovzdáorgánu,ktorý má povinnosťho doručiťalebo sa
odošle e-mailol

•• I •

UCF PRIJEMCU

9.

10.

Článok 14

SprávcazabezqečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účetvedenývEUR. Čísloúčtu Príjemcu(vrátane
predčíslia)akód banky jeuvedenév článku 1ods.1.2.zmluvyoposkytnutíFP.

Príjemcaje PO~inný udržiavaťúčet Príjemcu otvorený anesmie ho zrušiť až do doby Finančnéhoukončenia
realizácieaktivítmikroprojektu.

Príjemca môžeIrealizovať úhrady oprávnenýchvýdavkov aj ziných účtov otvorených Príjemcom pri dodržaní
podmienokeXi~tencieúčtu Príjemcu určeného na príjem FP arealizácie aktivít mikroprojektuprostredníctvom
rozpočtu. Príjemcaje povinný oznámiť Správcovi identifikáciutýchto účtov najneskôrpri predloženíZáverečnej

správy. I

. I
Clánok 15 PLATBY

1. Správca poskyt1eFP systémom refundácie.

2. Príjemca sazavrzujepredložiťpríslušnémuSprávcoviZoznam deklarovanýchvýdavkovspolu súčtovnýmidokladmi
aďalšou podpornoudokumentáciouna kontroluvsúlade s článkom3 VZP.Vprípade nedostatkovSprávca dožiada
Príjemcu,na d9PlnenieZoznamudeklarovanýchvýdavkov, resp. jeho príloh tak, aby mohol vystaviťPrehlásenie
ooprávnenosti výdavkov najneskôr do 110 kalendárnychdní od doručenia Zoznamu deklarovanýchvýdavkov

::r~:::~~~í kJtrOIY podl'a predchádzajúcehoodseku tohtočlánku VZP,Správca vystavíPrehlásenieooprávnenosti
výdavkov a sc~válený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehláseniaooprávnenosti výdavkov aSchváleného
zoznamuvýdavKovzašle SprávcaPríjemcovi,jeden originálarchivujeajeden predkladána schválenieNárodnému
kontrolóroviakoFOdklad k Zoznamudeklarovanýchvýdavkovza strešnýprojektFond mikroprojektov.

Správcazabezpečíposkytnutieplatby systémom refundácievýhradnena základeSchválenéhozoznamu
deklarovanýchlvýdavkovaPrehláseniaooprávnenostivýdavkov.

Príjemca je POVi~nýv predkladanom Zoznamedeklarovanýchvýdavkovuvádzaťvýlučne výdavky,ktoré zodpovedajú
podmienkam op~ávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedáza pravosť,správnosťakompletnosťúdajov uvedených
vZozname deklarovanýchvýdavkov.Vprípade, že nazáklade nepravýchalebo nesprávnychúdajov uvedených
vZDV dôjde kyYPlateniu platby, pôjde oporušenie finančnejdisciplínyvzmysle § 31 zákona č. 523/2004Z.z.
orozpočtovýchwavidláchverejnejsprávyao zmene a doplneníniektorýchzákonovvznení neskoršíchpredpisov.

Príjemcovivznikre nárok na vyplatenie príslušnejplatby až vmomente schváleniaŽiadosti oplatbu za strešný
projektFond miKroprojektov.NárokPríjemcuna vyplateniepríslušnejplatbyvzniká len v rozsahu,vakom Správca

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.



Predmetpodpory FP

Príloha Č. 2k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavným ciel'om projektu je podpora partnerstva medzi múzejníkmi,
propagácia spoločného kultúrneho aprirodného dedičstva. Súčasne projekt

Hlavný ciel' sleduje aj zvýšenie informovanosti obyvatel'stva oboch územno-

I
administrativnychcelkov, ktoré vzájomnesusedia, atým máambície podiel'ať
sana raste turizmu aaktívneho cestovnéhoruchu.

l Vytvorenie stabilnýchcezhraničnýchpartnerskýchvzťahov medzi slovenskými

l a českými múzejníkmi s posilnením odborných činností (vedecké
Špecifický Cieli1 zhodnocovanie zverených múzeálií, ich správa a ochrana, prezentácia a

aktívnypodielvkomunikácii snávštevníckouverejnosťou).

Špecifický ciel12
Zvýšiť povedomiemiestnychobyvatel'ovo prírodnom akultúrnom dedičstvea
rozmanitostioboch regiónov- vydanie prezentačno-propagačnéhomateriálu.

I Podpora rastuaktívneho ruchuaturistiky.
Špecifický ciel' 3

2. Aktivity
I

Popis aktivít I Aktivita Č. 1: Príprava panelovej výstavy - Na koordinačnom stretnutí
realizačnýchtímov sanaplánujú prípravné práce arozdelia saúlohytýkajúce sa
panelovej výstavy, ďalšia potrebná komunikácia bude formou mailov a
telefonátov. Určení odborní pracovníci múzeí vypracujú textové podklady,
vyberú fotografie, uskutoční sa grafická a jazyková úprava materiálov a
následnesa zabezpečí nákup panelovatlač výstavy uexterných dodávatel'ov.
Zakúpi sa projektor,premietacieplátno a notebook,ktoré sabudú využívať na
projekciu dokumentovotradičných I'udových remesláchaukážkach spôsobu
plstenia pri výstavách. Zároveň sa vybaví dielňa elektrickouvalchou aručným
česačom vlny a zakúpisa materiálna tvorivé dielne.

Aktivita Č. 2: Príprava avydanie prezentačno-propagačného materiálu -
Príprava obrazovo-textovej dokumentácie, grafické spracovaníe, jazykové
korektúry zabezpečia odborní pracovníci múzeí a tlač prezentačno-
propagačného materiálu externá firma. Publikácia bude vydaná vpočte 500
kusov rozmeruASvo farebnom prevedenívpočte 30-36 strán. Český partner
dostane 200 kusov publikácie. Obsahom bude informácia oVlastivednom
múzeu vPovažskej Bystrici ao Muzeu regionu Valašsko vo Vsetíne, oich
poslaní, zbierkach, výskumnej,edukačnej aprezentačnej činnosti. Zároveň



Príloha č.2kZmluve o poskytnutí finančného príspevku

prenájom priestorov). Následne sa výstava presunie do Vsetína aukončenie
výstavy bude v kaštieli vBohuniciach. Presunvýstavy ainštaláciu zabezpečia
pracovníci Vlastivedného múzea. Výstava predstaví najvýraznejšiu spoločnú
kultúrnu vrstvu oboch prihraničných regiónov ato valašskú kolonizáciu ajej
vplyv na všetkyoblastiživota obyvatel'ovvregióne. Jednotlivéčasti výstavy:

1. Historicko-spoločenský vývoj regiónu sdôrazom na valašskú
kolonizáciu,

2. Ľudová architektúraabývanie,
3. Ľudové remeslá,
4. Ľudová strava,
5. Súčasné aktivity obyvatel'ovso zreteľom na valašskú kultúru - chov

oviec, spracovaniesurovín,turistika.
Tradičné hospodárenie vhorských oblastiach Valašska aStredného Považia
bolo vpolovici 20. storočia prerušené kolektivizáciou aúplne zlikvidované.
Vostatných dvadsiatich rokoch sa postupne obnovuje pastierstvo avýroba
tradičných mliečnych produktov. Desiat nebolo obnovené spracovanie vlny.
Výstava bude prezentovať dvojrozmerný písomný afotografický materiál na
panelových segmentoch a troj rozmernézbierkové predmety oboch múzeí vo
výstavných vitrínach zo skla: salašnícke náradie, ľudový odev, ľudové
drevorezby - plastiky apod. Otvoreniavýstavy sa zúčastnia pracovnícimúzeí,
zástupcoviamiest i krajov,mládež,senioriaširoká verejnosť.

Aktivita Č. 4: Tvorivá diel ňa· Súčasne svýstavou budú realizované tvorivé
dielne zameranéna plstenieovčej vlny. Na slovenskejstrane jeplánovaných 5
ana českej strane 2tvorivé dielne pod vedením externéholektora. Účastníkmi
budú predovšetkým múzejní pracovníci, pedagógovia centier voľného času
aI'udových škôl umenia. Osvojenú techniku budú môcť ďalej naučiť školskú
mládež, ktorá si na hodinách vyrobí úžitkové predmety (kabelky, šperky,
odevné doplnky). Na 7 tvorivých dielňach sa predpokladá účasť 70 I'udí.
Dôvodom pre realizáciu dielní plstenia vlny je obnovenie tejto tradičnej
remeselnej techniky, ktorá bolacharakteristická pre región, ale pred 60rokmi
postupne upadala do zabudnutia. Účastníci budú motivovaní kväčšiemu
využívaniu domácejsuroviny,ktorá jev súčasnostitakmer nevyužitáakončí na
skládke smetí. Slovenský partner organizačne zabezpečí dielňu, vrátane
odbornéholektora,na slovenskejaj českejstrane.

Aktivita Č. 5: Publicita projektu- Počascelého obdobia trvania projektubude
zabezpečená publicita s dodržaním predpísaných náležitostí podla pravidiel
Fondu - výstavy atvorivé dielne budú označenéinformačnoutabulou avšetky
prezentačno-propagačnémateriály (publikácia, letáky anávody spracovnými
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rozsahom menšíchúloh - výmena výstavnýchpodujatí, uskutočňovanie
spoločných prezentáciíu iných subjektov,vystúpenia sodbornýmipríspevkami
na konferenciách,seminárochisympóziách,ale aj udržiavanie vzájomných
pracovných kontaktovmedzimúzejníkmi.Partneriplánujú v horizonte piatich
rokov zabezpečiťaktívne pokračovanie projektu a tovyužitím zaobstaraných
technických zariadenívoboch regiónoch.Cielombudeprezentácia výstavya
tvorivýchdielní v kultúrnychinštitúciách- múzeáchakultúrnych domochi
školách.

3. Ciel'ové  skupíny

Ciel'ové skupiny:
Odbornízamestnancimúzeí
Zástupcoviaverejne]amiestnejsamosprávy
Dobrovol'níciparticipujúcinamúzejnom dianí,pedagógovia
Siroká návštevnícka verejnosť,seniori,školská mládež
Zástupcoviaprofesijných ustanoviznímúzeína oboch stranách hranice
Znevýhodnené skupiny obyvatel'stva vzhl'adom k trhu práce
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ROZPOČET ~ROJEKTU PROFOND MIKROPROJEKTU Projekt celkom

Výdavok MarnáJadnotka Počet Jadnotak
Jednotková

Náklady (vEUR)
cene (v EUR)

1. Osobné výdavkv 328590
1.1 Hrubé mzdva etatv 2434 OO
1.1.1 Hrubé mzdYa platv- orojektovv manažér osobohodina 340 4,00 1360,00
1.1.2 Hrubémzdy a clatv - arafik osobohodina t20 4,00 480,00
1.1.3 Hrubé mzdva otatv-ekonóm osobobodina 135 4AO 594,00

1.2Odvody sociálneho azdravotného eolstenla nlatené zamestnávatel'om 851,90
1.2.1 Odvody soliá'neho azdravotného poistenia platené zamestnávateľom-
roiektovv manazér osobohodina 340 1AO 476,00

1.2.2Odvody sociálneho azdravotného poistenia platené zamestnávateľom -

raftk I osobohodina 120 140 168,00
1.2.3 Odvody sočiálnehoazdravotného poistenia platené zamestnávateľom-
ekonóm osobohodina 135 1,54 207,90
1.3 Iné I 0,00
2, Vecné výdavkv ,. 9293 OO
2.1 Materiál ve. PHM 693 OO
2.1.1 PHMpri služobných cestách tuzemských rnikrooroiekt 1 25,00 25,00
2.1.2 PHM prislužobných cestách zahraničných rnikrooroiekt 1 118,00 118,00
2.1.3 kancelárske ootrebv tonerv, pa ier, ... mlkrooroiekt 1 110,00 110,00
2.1.4 poštovné I kus 50 0,40 20,00
2.1.5materiál natvorivé dielne - vlna, mydlo,bublinková fólia, koráftky.špongie, ihly
na olsteniea iné I mlkrooroiekt 1 420,00 420,00
2.2 Samostatné hnutel'né veci -DHIM DNHIM 6470,00

2.2.1Výstavné panely vrátane priečinkov.stojek, spojovacíchzámkov, krytiek,
PVC oanelovakrbčov ks 24 115,00 2760,00
2.2.2Presklená vitrína ks 5 480,00 2400,00
2.2.3 Proiektor I ks 1 700,00 700,00
2.2.4Premietaciel plátno ks 1 300,00 300,00
2.2.5 Ručnv česač vlnv ks 1 310,00 310,00
2.3 Cestovné náhrady oodl'a zákona 340,00
2.3.1Cestovné náhradv - tuzemské osoba 10 4,00 40,00
2.3.2Cestovné náhradv - zahraničné osoba 10 30,00 300,00
2.4 Prenálom 200,00
2.4.1Prenáiom mesiac 2 100,00 200,00
2.5 Nákun noužttého zariadenia 0,00
2.6Nákun HW a SW 500 OO
2.6.1Notebook ks 1 500,00 500,00
2.7 Reži"né výdavkv voda teplo. plyn eneraie OOO
2.8 Prepravné 0,00
2.9 Honoráre 600,00
2.9.1Lektor tvorlvvchdielní rnikroorclekt 1 600 OO 600 oo
2,10 Ubvtovanle I OOO
2.11Stravné 490 OO
2.11.1Občerstvenie na vernisážach wstavv osoba 100 3,50 350,00
2.11.2Občerstvenie na tvorive' dielni počet 7 20,00 140,00
2,12 Iné 0,00
3, Externé alulbu 1560 OO
3.1 Posudkv Itechnické tlnančné ... 0,00
3.2 Poolatkvza právne anotárské stužbv 0,00
3.3 Poradenstvo a konzultácie OOO
3.4 Iné I 1560 OO
3.4.1Tlač vvstavnvchoanelov ks 24 35,00 840,00
3.4.2Honorár koordinátorovi oroektucezhraničného artnera mlkrcorciekt 1 300,00 300,00
3.4.3Honorár za zostavenie výstavných panelov cezhranlčnc artner rnikroprojekt 1 420,00 420,00
4, výdavkv ne ublIcitu 2960,00
4.1 Informačné tabule, oametné doskv a iné súvisiace s nrciektom 120,00
4.1.1Informačné tabule ks 2 60,00 120,00
4,2 Iné I 2840 OO
4.2.1 Inzerátv, článkvv miestne' tlači aTV mikrooroiekt 1 150,00 150,00

4.2.2Tlač orooaaačno-orezantačnei oublikácie ks 500 3,00 1500,00
4.2.3 Prcoacačnv materiál- letákv a návodvs opisom pracovných technik mikro rciekt 1 1090,00 1090,00
4.2.4- Propaqačný materiál- kalendárik ks 1000 0,10 100,00
5, Inveatlené výdavkv 2900 OO
5.1Stavebné vvdavkv 0,00
5.2Samostatné hnuteľné veci -HtM 2900,00
5.2.1Elektronická valchana filc ks 1 2900,00 2900,00
5.3 Samostatné hnuteľnéveci -NHIM 0,00
6. Ostatná vydavkv -uDrasnlt 0,00

I 0,00
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Harmonogram realizácie aktivitmikroprojektu

Termínrealizácie:01.01.2014-30.09.2014

- ~-I.~
-- --- -- --- -- ~ --

---- 1/;-- - --Ul.~ -w.- V. VI. VI/' VIII. IX. X. Xl. XI/.
Prí prava panelovejvýstavy x x x x

Prípravaavydanie prezentačno-propagačného
materiálu x x x

Výstava'Samostatneapritom spoločne' x x x x x

Tvorivádielňa x x x x x

Publicitaprojektu x x x x x x x x x


