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SPOLOČNE BEZ HRANÍC

ZMLUVA OPOSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU

ČíSLO ZMLUVY:2014/0069

1. ZMLUVNÉ STRANY

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 účtu a kód banky

refundácie: 7000208989/8180

IBAN: SK1081800000007000208989

(ďalejlen "Správca ")

1.2. Príjemca (Žiadateľ)
názov: Centrum tradičnejkultúryvMyjave

sídlo: Partizánska290/17,90701 Myjava,Slovenskárepublika

konajúci: Mgr.Viera Feriancová,riaditel'ka

IČO: 34056335

DIČ: 2021422975

banka: Československá obchodná banka,a.s.

číslo účtu akódbanky
refundácie: 4014839278/7500

IBAN: SK267500 0000 0040 14839278

(ďalejlen "Príjemca ").

1.3. Správca a Príjemca uzatvárajú v zmysle§ 269 ods.2zákonaČ. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník
vznení neskorších predpisov,vzmysle § 15 ods.1zákonaČ. 528/2008 Z.z.opomociapodpore
poskytovanejz fondov Európskeho spoločenstva av zmysle§ 20 ods.2zákona Č. 523/2004 Z.z.
orozpočtovýchpravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorýchzákonovvznení
neskorších predpisov medzisebou túto zmluvu o poskytnutífinančného príspevku zEurópskeho
fondu regionálneho rozvoja (ďalejlen ERDF)a zo štátneho rozpočtu Slovenskejrepubliky (ďalejlen
štátny rozpočet SR).

1.4. Poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenskejrepublikyje realizovanéna základe strešného projektu "Fond mikroprojektov".
Podmienky aúlohy Správcu vyplývajúce zostrešného projektu "Fond mikroprojektov"upravuje



Cezhraničný partner:

"Zmluva oposkytnutífinančného príspevkuČ. Z2241 0620001 01","Zmluva oposkytnutífinančného
príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Č. Z2241062000101/ŠR"a"Dohoda
ospoluprácina projekte vrámciProgramu cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká
republika 2007-2013Č. 2009/0178".

1.5. Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh saďalejoznačuje ajako "Zmluva".Správcaa Príjemca sa
preúčelytejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako "Zmluvné  strany."

2. PREDMET A ÚČELZMLUVY

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

Názov mikroprojektu:Tradície namoravsko-slovenskom pomedzí

Registračné číslo (Kódmikroprojektu):SKlFMP/121028

(ďalejaj .rnikroproiekt').

názov:
sídlo:
konajúci:
IČO:
DIČ:

ObecSuchá Loz
Suchá Loz 72,687 53,Česká republika
Bc. Václav Bujáček,starosta obce
00291374
CZ 00291374

2.2. Účelom tejto Zmluvyje spolufinancovanieschválenéhomikroprojektu Príjemcu,ato poskytnutím
FPz prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu SR pre:

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

republika 2007 - 2013

Spolufinancovanýfondom: Európskyfondregionálneho rozvoja

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

Oblasť podpory: 1.6Fond mikroprojektov

2.3. Správcasa zaväzuje,že na základetejto Zmluvy poskytneFP Príjemcovi,ato vsúlade
sustanoveniamitejto Zmluvy,so všetkýmidokumentmi,naktoréZmluva odkazujenajmä so
Všeobecnými zmluvnými podmienkami, žiadosťou ofinančný príspevok, rozpočtom
aharmonogramommikroprojektuas platnými aúčinnými všeobecne záväznýmiprávnymi
predpismiSlovenskejrepublikyaprávnymiaktmiEurópskychSpoločenstiev(ďalejaj "právne
predpisy SR a ES").

2.4. Príjemca sazaväzuje mikroprojektrealizovaťriadne avčas,avšak najneskôrvtermíne fyzického
ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu,t.j.do 30.09.2014.

2.5. FP poskytnutývzmysle tejto Zmluvy je tvorenýprostriedkamiERDF a prostriedkamištátneho
rozpočtu SR.
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Výdavok % EUR

Celkové oprávnenévýdavky 100 20000,00

FinančnýpríspevokzERDF 85 17000,00

Finančný príspevok zo 10 2000,00
štátneho rozpo čtu SR

Vlastnézdroje 5 1000,00

3. VÝDAVKY MIKROPROJEKTU , FINANČNÝ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

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

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 Príjemcovikonečnúsumufinančného príspevku z ERDF aštátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zoschválených deklarovaných oprávnených výdavkov,pričom celková výška
finančnéhopríspevku z ERDF aštátneho rozpočtu 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 žiadatel'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 súuvedené tu:

Dátum vzniku oprávnenýchvýdavkov 1.10.2013

Fyzické ukon čenierealizácie aktivítmikroprojektu 30.9.2014

Pos.lednýmožný termín  úhrady oprávnených výdavkov30.10.2014

Konečnýmožnýtermínv prípadenutnosti predlženla 30.9.2014
realizácieaktivítmikroprojektu

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

Popisovanéobdobie Poslednýtermín predloženiaZávere čnejsprávy

01.12.2013-30.09.2014 30.10.2014
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3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovinebola priznaná aani nebude požadovaťna realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchnazáklade tejto Zmluvy dotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorábyumožnila 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. orozpočtovýchpravidlách verejnejsprávyvznení neskoršíchpredpisov,zákon č.440/2000
Z.z.o správach finančnejkontroly vzneníneskorších predpisov,zákonČ. 502/2001 Z.z.ofinančnej
kontrole a vnútornom audite v zneníneskorších predpisov).Príjemca súčasne berie navedomie,že
podpisom tejto Zmluvyje povinnýdodržiavaťSystém finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov
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 nariadeniaRady (ES)1083/2006,ktorým saustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonderegionálnehorozvoja,Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sazrušuje 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 dosiahnutiepreukázateľnedoložiťspolu soZáverečnousprávouapri všetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku súnasledovné indikátory:

Indikátorvýstupu Jednotka Vstupná hodnota Výstupnáhodnota .

Početrealizovaných kultúrnych
počet O 2

aspoločenských akcií

Početrealizovaných workshopov počet O 2

Indikátorvýsledku Jednotka Vstupná hodnota Výstupnáhodnota

Počet subjektov zapojených do
počet O 2

cezhraničnejspolupráce

Početvytvorených partnerstiev počet O 1

4. KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCH STRÁNA KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1.Zmluvné strany sa dohodli,že ichvzájomnákomunikáciasúvisiaca stouto Zmluvou sipre svoju
záväznosťvyžaduje písomnú formu,vrámci ktorejsú Zmluvné strany povinné uvádzaťregistračné
číslo mikroprojektu (kódmikroprojektu)anázov mikroprojektupodlačlánku 2bod 2.1.tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú,žebudú prevzájomnú písomnú komunikáciu používaťpoštové adresy
uvedené v článku 1tejto Zmluvy.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluvanadobúdaplatnosťdňom jej podpísaniaoprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrána
účinnosťv nasledujúcideň po jej zverejnenípodľa platnej právnej úpravyod 1.1.2011v
Slovenskejrepublike.Zmluvnéstranyberú na vedomie,že ak by nedošlokzverejneniutejto
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zmluvy v lehotedo troch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvynedošlo zo
zákona.

5.2. Zmluva sauzatvára nadobu určitúajejplatnosť aúčinnosť končíuplynutím piatich rokov ododňa
Finančného ukončenia realizácieaktivítmikroprojektu s výnimkou článku 10odsek 8. VZP,článku
12 ačlánku 16VZP, 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 vzneníneskoršíchpredpisov
aZákona Č. 122/2013Z. z. oochrane osobnýchúdajov ao zmene adoplnení niektorých
zákonov.

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

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

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

5.7. Aksaakékoľvek ustanovenie tejtoZmluvy stane neplatným vdôsledku jeho rozporus právnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujú,ak je to nutné,bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiťneplatnézmluvné
ustanovenienovýmplatným ustanovením 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 vzniknutévsúvislostisplnením záväzkov
podla Zmluvy alebo v súvislostis ňou nevyriešia,Zmluvné strany sa dohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknuté zoZmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukončenie,budú riešené
na miestne avecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodlaprávneho poriadkuSlovenskej
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
účinkom znej vyplývajúcim porozumeli,ich zmluvnéprejavysú dostatočne jasné,určitéa
zrozumiteľné,podpisujúce osoby súoprávnenékpodpisu tejto Zmluvy a naznak súhlasu ju
podpísali.



Prílohy:

PrílohaČ. 1 Všeobecnézmluvné podmienkykZmluve o poskytnutífina nčnéhopr íspevku

PrílohaČ. 2 Predmetpodpory FP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ.4 Harmonogram realizácie akt ivítmikroprojektu

Za Správcu v Trenčíne,dňa ./tf.~:.~~1

Z P.. M. dV 1:3O~ .ZAJ 1'--a ruerncuv YJave,na ...........•......:.........-,

--- I
Podpis: l.-~~-.~~

CENTRUMTRADICNEJKULTÚRY V MYJAVE

Partizánska 290/17
90701MYJAVA

Mgr.Viera Feriancová,
riaditel'ka Centra tradičnejkultúry v Myjave
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PrílohaČ. 1 Zmluvy o poskytnutífinančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉ PODMIENKYKZMLUVE O POSKYTNUTíFINANČNÉHO PRíSPEVKU

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

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

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

Vzájomnépráva apovinnosti medzi Správcom aPríjemcom sariadia Zmluvou, všetkýmidokumentmi,naktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi predpismiSR a ES.Zmluvnéstrany sa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudúďalej
riadiťProgramom cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Česká republika2007- 2013, Programovým manuálom
pre program cezhraničnejspolupráceSlovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Príručkou pre žiadatel'a,
Príručkou pre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenských partnerov (ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), príslušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFPa Systémom finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie2007- 2013. Príjemcavyhlasuje,žesa sobsahom uvedených dokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú uverejnené na
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
vzhl'adom 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 saustanovujú všeobecnéustanoveniaoEurópskom
fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 1260/1999 vznenínariadeniaRady (ES)Č. 1341/2008;

NariadenieEurópskehoparlamentuaRady (ES) Č. 1080/2006z5. 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'ovú skupinu/užívatel'ovvýsledkov
Mikroprojektunezávisle na realizáciiostatných aktivít.Aktivita je vymedzenáčasom,prostriedkamiavýdavkami.



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skutočnostirozhodnejpre počítanie lehoty;

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

Certifikačný orgán - orgán,ktorý vykonávacertifikáciuvýkazov výdavkovažiadostí oplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskejkomisii, zodpovedáza vypracovanie žiadostí oplatbu na Európskukomisiu,príjem platieb
zEurópskej komisie,ako aj realizáciuplatieb ERDF Príjemcom.Úlohy certifikačnéhoorgánu plníMinisterstvo
financiíSR.

Deň- dňom sarozumie kalendárnydeň,pokiaľvZmluve nieje výslovne uvedené,že ideo pracovný deň;

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

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

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej
aregionálnejpolitiky ES,ktorého cieľom jeprispievaťkrozvoju najmenejrozvinutýchregiónovEurópskejúniea
územnejspolupráce;

Finančné ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu - realizácia aktivít Mikroprojektu sa považuje
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
splnenípodmienokuvedených vZmluve;

Fond mikroprojektov - nástrojpre podporu aktivítmenšieho rozsahu (mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvochstrešných projektov schválenýchvoblasti podpory1.6počas celého programovéhoobdobia;

Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu - je ukončenierealizácie aktivítmikroprojektuviazané na
dátum uskutočneniaposlednejaktivity mikroprojektuzo strany Príjemcu a/alebo Partnera;

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

Mikroprojekt - na úrovni strešného projektu je považovaný za aktivitu strešného projektu. Špecifikáciu
mikroprojektuajeho projektovýcykluspodrobne popisuje Regionálna dokumentácia;

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

Oblasť podpory - prostriedok,ktorým je v priebehu niekoľkýchrokov realizovanáprioritná os Programu,
tvorený skupinamitematickypríbuzných aktivít,aktorý umožňuje financovanieprojektov/mikroprojektov;

Orgán auditu - orgán funkčnenezávislýod Správcu aCertifikačnéhoorgánu, určený členským štátom pre
každý operačnýprogram,ktorýje zodpovednýza vykonávaniečinnostípodľa článku 62NariadeniaRady (ES)č.
1083/2006,najmä vykonáva overovanieúčinnostifungovaniasystému riadenia,kontroly aauditu vzorky operácií
podľa medzinárodneuznávanýchaudítorskýchštandardov,príslušnej legislatívy ES anárodnej legislatívy.
Orgán Auditu sanachádza včlenskom štáte Správcu,aje nímMinisterstvo financiíSR.

Prehlásenie ooprávnenosti výdavkov - prehlásenie,ktoré vystavípríslušnýSprávcana základe Zoznamu
deklarovanýchvýdavkov(vrátanepredloženýchúčtovnýchdokladovapodpornej dokumentácie)aZáverečnej
správy, vktorom potvrdí oprávnenosťpredloženýchvýdavkov. Slúži Správcovi- Vedúcemupartneroviako
podklad na vypracovanieŽiadostioplatbu za strešný projektFond mikroprojektov.

Oznámenie ovysporiadaní finančných vzťahov - doklad, ktorý pozostávazformulára apríloh, na ktorého
základe príjemca potvrdzuje vráteniefinančnýchprostriedkovvpríslušnom pomere na stanovené účty;

Partner - subjekt,ktorý sapodieľa narealizáciimikroprojektuvrámci Fondu mikroprojektov;

Pravidlá oprávnenosti výdavkov - dokument, ktorý stanovuje podmienky oprávnenosti výdavkov pre
Príjemcovsosídlom v SR pre Program avsúlade správnymipredpismiEurópskehospoločenstvaaSlovenskej
republiky;

2



Príjemca- orgán,organizáciaalebo právnickáosoba vystupujúcavmene projektovéhopartnerstva(Žiadatel'),
ktorejsúza účelom realizácieaktivítmikroprojektuposkytovanéprostriedkyERDF a prostriedkyŠR Slovenskej
republiky;

Prioritná os- jeden zhlavných zámerovstratégievPrograme,ktorý saskladá zoskupinynavzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,meratel'nýmiciel'mi;

Príručka pre príjemcu - dokument,ktorý poskytujeúspešným žiadatel'om 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.

Príručka pre žiadateľa - dokument,ktorý poskytuježiadatel'om ofinančnýpríspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny na to, aby mohli správne pripraviťžiadosťofinančný príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť predpokladyprejeho úspešnú realizáciu.

Program cezhraničnej spolupráce 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 a/alebo Partneri realizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektuaktoré začína termínom začatiarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluve aždo ukončeniavšetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchv Zmluve vtermínepodl'ačlánku 3bod 3.7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálna dokumentácia - programovádokumentácia,ktorá tvorí neoddelitel'núsúčasťstrešnéhoprojektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoria junasledovnédokumenty:ŽiadosťoFP, Príručka pre správcu,štatútarokovací
poriadokRegionálnehovýboru,Príručka pre žiadatel'a;

Regionálny výbor - orgán, ktorýje zriadený spoločnečeským aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischval'ovanížiadostíofinančný príspevokzFondu mikroprojektov;

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

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

Schválené oprávnené výdavky - skutočnevynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavkyPríjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisia výlučne srealizáciou aktivít mikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhovzmluve o poskytnutíFP voforme nákladovavýdavkov Príjemcu;

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

Splnenie kritéria oprávnenosti - Príjemca splníkritérium oprávnenostidňom ukončeniakontrolyŽiadostioFP
zhl'adiska oprávnenostiSprávcom za predpokladu,že ŽiadosťoFPsplnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

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

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov aKohézneho fondu na programové obdobie 2007-
2013- dokumentupravujúcifinančnériadenie štrukturálnychfondovaKohéznehofondu schválenývládou SR,
je uverejnenýna www.sk-cz.eu;

Štrukturálne fondy (alebo aj "ŠF") - nástroje štrukturálnejpolitikyES využívanéna dosiahnutieciel'ov politiky
ES.K štrukturálnym fondom patria Európskyfond regionálnehorozvoja aEurópskysociálny fond;

Účtovný doklad - doklad definovanýv § 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 a Kohéznehofondu na programovéobdobie 2007- 2013;
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Vlastné zdroje- finančnéprostriedky,ktorýmisa Príjemcapodieľana 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 dodávateľa 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 Žiadateľvypracovávaapredkladá žiadosťoFP Správcovi;

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

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

Žiados ťofinan čný príspevok- dokument,ktorý pozostávazformulára žiadostiapovinných príloh, ktorým
žiadateľofinančný príspevokžiada oposkytnutiefinančnéhopríspevku;

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

Článok1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

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

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá
mikroprojektskutočne realizuje ajepovinný zabezpečiťplnenie záväzkovztejto ZmluvyvšetkýmiPartnermi.

3. Zmluvnéstrany sa dohodli,že akákoľvekzmena týkajúcasa Príjemcua/aleboPartneranajmä splynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmena právnejformy,predajpodniku alebo jeho časti,transformáciaainé formy právnehonástupníctva,
ako aj akákoľvekzmena vlastníckychpomerov 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 finančnéhoukončeniarealizácieaktivít mikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektudefinovanejvčlánku 57 ods.1NariadeniaRady (ES)Č. 1083/2006,pokiaľ
Správca neurčíinak.

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

Článok2 OBSTARÁVANIESLUŽIEB,TOVAROVAPRÁC PRíJEMCOM

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

2. Príjemcasa zaväzujezabezpečiťpostup prizadávanízákaziekna dodanietovarov,uskutočneniestavebnýchprác
aposkytnutieslužieb potrebnýchpre realizáciuaktivítmikroprojektuvsúlade so zákonomČ. 25/2006 Z.z.overejnom
obstarávaní ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, Príručkou pre žiadateľa,
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 zaneoprávnené.

5. Vprípade, žePríjemca zadáva zákazku snízkou hodnotou,podľa zákonaČ. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní,je
povinný postupovaťpodľa ustanoveníPríručkypre žiadateľa aPríručkypre príjemcu.

6. Správcaoverujedodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spoločenstvedefinovanýchpríslušnýmiprávnymi aktmi ES a zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom pri
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Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤZÁVEREČNÚSPRÁVU

realizáciimikroprojektu.ČinnosťouSprávcu nieje dotknutávýlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejnéhoobstarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základnýchprincípov
verejnéhoobstarávaniaaZmluvy.

1. Príjemcaje povinný po fyzickom ukončenírealizácieaktivít mikroprojektupredložiťSprávcoviZáverečnúsprávu,
Zoznam deklarovanýchvýdavkovvsúlade so Zmluvou. PrílohouZoznamudeklarovanýchvýdavkov sú príslušné
účtovné dokladyaďalšia podporná dokumentáciaPríjemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá.

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

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

4. Príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí aukončeni akéhokol'veksúdneho,
exekučného,konkurznéhoalebo správnehokonaniavoči Príjemcovia/aleboPartnerovi,ovstupe Príjemcua/alebo
Partnerado likvidácieajej ukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcichzodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podl'ačlánku12 týchto 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 zaslaťSprávcovifotokópiudokumentutýkajúcehosa takejto zmeny.

5. Príjemca jezodpovednýza presnosť,správnosť,pravdivosťaúplnosť všetkýchinformáciíposkytovanýchSprávcovi.

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemca jepovinnýpočas platnostiaúčinnosti Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú na základeZmluvy
získa,resp.získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedenýchvtomto článku
VZP. Príjemca je povinnýtúto povinnosťzabezpečiťusvojich partnerov,pokial'sú na jeho aktivity uplatňované
výdavkymikroprojektu.

2. Príjemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia voblasti informovaniaa publicity zamerané na verejnosťbudú
obsahovaťinformácieuvedené vprílohe č.4 Príručkypre žiadatel'a.

3. Príjemca jepovinnýpoužívaťgrafickýštandardpre opatreniavoblasti informovaniaapublicity, ktorý jeuverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

4. Príjemcasúhlasí,aby hoSprávca zaradil do zoznamu Príjemcovpre účely publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácii 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;predpokladanýkoniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodnutiaSprávcu. Príjemcaje povinný zabezpečiťsúhlas so zverejnenímúdajov podl'a tohtoodseku tohto
článku VZP ajzo strany Partnerov.

Článok5 VLASTNíCTVOAPOUŽITIE VÝSTUPOV

1. Príjemcasa zaväzuje,žebude mať/zabezpečípočas platnostiaúčinnosti Zmluvyalebo počasobdobiauvedeného
voVýzve na predkladaniežiadostíoFP, podľa toho,ktoré obdobiebude dlhšie:

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

podl'a toho, ktorú formu práva kmajetku zhodnotenémua/alebo nadobudnutémuzFP alebo jeho časti určí Výzva na
predkladaniežiadostíoFP, alebo ak Správca neurčíinak.
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2. Majetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho časti môže byť počas platnosti aúčinnosti Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len
spredchádzajúcimpísomným súhlasomSprávcu.

3: Príjemcasa zaväzujeposkytnúťSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolórovi,apríslušným orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenúpri realizáciialebo vsúvislostisrealizáciouaktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udeľuje Správcovi, príslušnémuNárodnémukontrolóroviapríslušným orgánom SR, ČR aES právo na použitie
údajov ztejto Dokumentáciena účely súvisiacestouto Zmluvou pri zohľadneníautorskýchapriemyselnýchpráv
Príjemcu a/alebo Partnerov.

4. Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo
zjeho časti. Správcasúčasneurčí podmienkytakéhotopoistenia.Nedodržanieuvedenejpovinnostisa považujeza
podstatnéporušenieZmluvy.

Článok6 PREVODA PRECHOD PRÁVA POVINNOSTí

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

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

3. PostúpeniepohľadávkyPríjemcuna vyplatenieFP natretiu osobu nieje nazáklade dohodyzmluvnýchstrán možné.

Článok7 REALIZÁCIA MIKRO PROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválenýmikroprojektvsúlade 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 porušenia zo strany
Príjemcu;

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

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

3. Správcaoznámi PríjemcovipozastavenieposkytnutiaFP, pokiaľ budú splnenépodmienkypodľa odseku 2. tohto
článku VZP.Doručením tohto oznámeniaPríjemcovinastávajúúčinky pozastaveniaposkytnutiaFP.

4. AkPríjemca odstránizistené porušeniaZmluvyvzmysle odseku2. tohto článku VZP,je povinnýbezodkladnedoručiť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeníZmluvy. Správcaoverí, či došlo kodstráneniu predmetných
porušeníZmluvyav prípade,že nedostatkyboliPríjemcom odstránené,obnovíposkytnutieFP Príjemcovi.

Článok8 ZMENA ZMLUVY

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

2. Príjemcaje povinný oznámiťSprávcovivšetky zmeny askutočnosti, ktoré majúvplyv alebo súvisiasplnením tejto
Zmluvyalebo saakýmkol'vekspôsobom tejto Zmluvytýkajú alebo môžutýkať,ato aj vprípade, akmá Príjemcačo
i len pochybnosť ododržiavani svojich záväzkov vyplývajúcich ztejto Zmluvy azáväzkov Partnerov, ato
bezodkladneod ichvzniku.

3. Zmluvnéstrany sa dohodliasúhlasia,že v prípade,ak dôjde kzmeneProgramu,Priručky pre žiadatel'a,Príručkypre
príjemcualebo Systému finančnéhoriadenia štrukturálnychfondovaKohéznehofondu na programovéobdobie2007
- 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 so Správcom.Ide najmä o pokračovaniev
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.

Článok9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukon čeniezmluvnéhovz ťahu

Riadne ukončeniezmluvnéhovzťahuzo Zmluvynastanesplnením záväzkovzmluvnýchstrán asúčasne uplynutim
doby,naktorú bola Zmluva uzatvorenápodl'ačlánku 5bod 5.2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadneukon čeniezmluvnéhovz ťahu

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 predpisySR a ES.

2.3 PorušenieZmluvy jepodstatné,ak strana porušujúcaZmluvu vedela včase uzavretiaZmluvyalebo vtomto
čase bolorozumné predvidaťsprihliadnutim na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorých bola Zmluvauzavretá,že druhá zmluvnástrana nebudemať záujem na plnenípovinnostípri takom
porušeníZmluvyalebo vprípade,aktak ustanovujeZmluva.

2.4 Naúčely Zmluvysaza podstatnéporušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vznik nepredvídanýchokolnostína strane Príjemcua/aleboPartnera,ktoré zásadnezmeniapodmienky
plnenia Zmluvyamikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

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

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

e) zastavenierealizácieaktivítmikroprojektuzdôvodov na strane Príjemcu a/alebo Partnera

o ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu vsúvislosti sprocesom
hodnoteniaavýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnenávyhodnotenásťažnosťsmerujúca
kovplyvňovaniuhodnotitel'ovalebo kzaujatosti, prípadneak takéto ovplyvňovaniealebo porušovanie
skonštatujúaj bez sťažnostialebo podnetu nato oprávnenékontrolné orgány;

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

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

i) porušenie,ktoréje považované za nezrovnalosťvzmysle článku 2ods. 7Nariadenia Rady (ES) Č.

1083/2006,pokial'Správca stanoví,že takáto nezrovnalosťsa považuje za podstatnéporušenie Zmluvy;

j) vyhláseníe konkurzu alebo reštrukturalizáciena majetok Príjemcu, resp. zastavenie konkurzného
konaniapre nedostatokmajetku,vstup Príjemcudo likvidáciealebo začatie exekučnéhokonaniavoči
Príjemcovi;

k) akPríjemca nezabezpečíplnenie povinnostíztejto Zmluvy zostrany Partnerov;

l) porušenie článku 5bod5.5.a5.6. zmluvyO poskytnutíFP;

m) akdôjde kuskutočnosti uvedenejvčlánku 1odsek 3., porušeniečlánku 1odsek 4., článku3odsek 5,
článku 4,článku 6odsek1., článku 10 odsek1., článku 12 odsek1., článku 12odsek 6.týchto VZP.



2.5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanie takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera,naktorý je
potrebný predchádzajúcipisomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zo strany 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 sa podl'aZmluvy považujúza podstatné
porušenia,sú nepodstatným porušením Zmluvy.

2.7 Vprípade podstatnéhoporušenia Zmluvy 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 jezmluvná strana oprávnenápostupovať
ako pri nepodstatnom porušeníZmluvy. 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,jedruhá zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia(nezvratnýzánik predmetuZmluvy apod.) sa ustanoveniepredchádzajúcej
vety neuplatníazmluvné strany súoprávnené odZmluvy odstúpiťokamžite.

2.10 Vprípade odstúpenia od Zmluvy zostávajúzachovanétie práva Správcu,ktorépodľa svojej povahy majú
platiťaj po skončeníZmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenie poskytnutejčiastkyFP, právo na náhradu
škody,ktorá vznikla porušením Zmluvy apod.

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

Článok 10 VYSPORIADANIE FINAN ČNÝCHVZŤAHOVAZMLUVNÁPOKUTA

1. Príjemca jepovinný:

a) vrátiťFPalebo jeho časť vprípade platby poskytnutejomylom,

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

c) ak to určí Správca, vrátiť FPalebo jeho časť, ak Príjemca a/alebo Partner porušil ustanoveniaprávnych
predpisovSRalebo ESa toto porušenie znamená nezrovnalosťpodl'a článku 2odseku 7 NariadeniaRady (ES)
Č. 1083/2006anejde oporušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1. písm. b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutu podľaodseku 9.tohto článku VZP;vzhľadom kskutočnosti,že spôsobenienezrovnalostizo
strany Príjemcu sapovažuje zataké porušenie podmienokposkytnutiaFP,sktorým sa spája povinnosťvrátenia
FP alebojeho časti,vprípade, ak Príjemca takýto FPalebojeho časť nevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto článku VZP,bude sanatoto porušenie podmienokZmluvy aplikovaťustanoveniedruhejvety§ 31
ods. 7zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorých
zákonov vzneníneskorších predpisov,

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 podľaodseku 1. písm. e) tohto článku VZP jePríjemcapovinnývrátiť
príjem do 31.januára roku nasledujúcehopo roku,vktorom bol príjem vytvorený.Príjemca jepovinnýbezodkladne
(odkedysa otejto skutočnosti dozvedel)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. PovinnosťvráteniaFPalebo jeho 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 Správca v"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 FPalebo jeho časti apríjmu vykonať.Vsúlade sods. 6. toho článku Správca
vŽoVFP určíaj lehotu na vrátenie FP.

6. Príjemca jepovinnývrátíťFPalebo jeho časťa príjem vurčenejlehote,ato do 10dní od dátumu odoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vprípade, že si príjemca zásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sa dohodli,že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp. príjmu sa počíta oddátumuodoslaniaŽoVPF Správcom.Pokial'Príjemcanevráti FP alebo
jeho časti, resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správca oznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

7. Príjemca jepovinný v lehote do7pracovnýchdní od uskutočneniavrátenia FPalebojeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočniloformou platby naúčetoznámiťSprávcovitoto vráteniena tlačive "Oznámenieovysporiadanífinančných
vzťahov".Prílohou "Oznámeniaovysporiadanífinančnýchvzťahov"je výpis zbankovéhoúčtu preukazujúcirealizáciu
uskutočnenejplatby.

8. AkPríjemca zistívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,jepovinný tútonezrovnalosťbezodkladneoznámiť
Správcoviazároveň mu predložiťpríslušné dokumentytýkajúce satejto nezrovnalosti.Túto povinnosťmá Príjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sapredlži vprípade ak nastanúskutočnostiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady
(ES)č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočnosti.

9. AksaPríjemca dostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkol'vek povinnostíspojenejs informovaním apublicitou;

c) povinnostiposkytnúťsúčinnosťSprávcovi;

Správcaje oprávnený uplatniťvoči 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.

Článok 11 ÚČTOVNíCTVOAUCHOVÁVANIEÚČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorýje účtovnou jednotkoupodľazákona č.431/2002Z.z. oúčtovníctvevznení neskoršíchpredpisov,je
povinný vrámcisvojho účtovníctvaúčtovaťoskutočnostiachtýkajúcich sa mikroprojektu:

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

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

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

2. Príjemcajepovinný uchovávaťaochraňovaťúčtovnú dokumentáciuaďalšiu dokumentáciutýkajúcu sa mikroprojektu
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 ním určené
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/audítu/overenianamieste zostrany oprávnenýchosôb navýkon
kontroly/auditu/overeniana mieste vzmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ES atejto Zmluvy. Príjemca je
počas výkonu kontroly/auditu/overeníanamieste povinný najmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova
dodržanie podmienokposkytnutiaFP v zmysle Zmluvy.



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

3. Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overeniana mieste môžu vykonaťkontrolu/audit/overenienamiesteu
Príjemcu aPartnerovkedykol'vekodpodpisu tejto Zmluvyaždo 31.12.2021.Uvedená dobasapredlživ prípade ak
nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90Nariadenia Rady (ES)Č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočností.

4. Oprávnené osobynavýkonkontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené:

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

b) požadovaťod Príjemcu, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dát na
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 spredmetom kontroly/auditu/overeniana mieste,

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

5. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenianamieste súnajmä:

a) Správca anímpoverené osoby,

b) príslušníNárodníkontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyššíkontrolný úrad SR,príslušná Správa finančnejkontroly,Certifikačnýorgán animipoverené osoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgány a nimipoverené osoby,

D splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisiea Európskeho dvora audítorov,

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

6. Príjemcajepovinný 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 zmluvnástrana neprevezmezásielku,zasielanúdoporučenoupoštou a uloženú napošte,
piaty deň od uloženia napošte sa bude považovaťzadeň doručeniazásielky,aj keď sa adresátoobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokial'nemožno zásielku doručiť adresátovi azásielka nebola uložená na pošte, zásielka
sa považujeza doručenúmomentom jejvrátenia odosielatel'ovi.Ustanovenietohto odseku sanevzťahujena čl. 10
odsek 6.

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

4. Príjemca 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 budú v rámcitejto formy komunikáciezáväzne používať.

7. Zmluvné strany sazaväzujú,že vzájomná komunikáciabude prebiehaťvslovenskom jazyku.
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8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítavadeň, keď došlo kskutočnosti určujúcejzačiatok
lehoty.

9. Lehoty určené podl'atýždňov,mesiacovalebo rokov končia uplynutím tohodňa,ktorý sasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatok lehoty,a ak hov mesiaciniet,posledným dňom mesiaca.Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu,nedel'ualebo sviatok,jeposledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovný deň.

10. Lehotaje dodržaná,aksa posledný deň lehoty podanieodovzdáorgánu,ktorý mápovinnosť ho doručiťalebo sa
odošle e-mailom.

Článok 14 ÚČTY PRíJEMCU

1. Správca zabezpečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účetvedenývEUR. Číslo účtuPríjemcu(vrátane
predčíslia)akód bankyjeuvedené 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.

Článok 15 PLATBY

1. Správca poskytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemca sazaväzuje predložiťpríslušnémuSprávcoviZoznam deklarovanýchvýdavkovspolu súčtovnýmidokladmi
aďalšou podpornou dokumentáciouna 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 vykonaníkontroly podľapredchádzajúcehoodseku tohtočlánku VZP,Správca vystavíPrehlásenie ooprávnenosti
výdavkov a Schválený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehláseniaooprávnenosti výdavkov aSchváleného
zoznamuvýdavkovzašle SprávcaPríjemcovi,jeden originálarchivujeajeden predkladána schválenieNárodnému
kontrolóroviako podklad kZoznamu deklarovanýchvýdavkovza strešný projektFond mikroprojektov.

4. Správca zabezpečíposkytnutieplatbysystémom refundácie výhradnena základe Schválenéhozoznamu
deklarovanýchvýdavkova Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

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

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

Článok 16 UCHOVÁVANIEDOKUMENTOV

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

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavným ciel'om je vytvorenie podmienok pre intenzívnejší kontakt v
prihraničnom priestore a upevňovanie cezhraničnej spolupráce na báze

Hlavný ciel' tradičnej kultúry. Má satak diať vo viacerých rovinách: na báze odborno-
inštitucionálnej(špecif.ciel' 1), na úrovnivýchovno-vzdelávacej(špecif.cieľ 2)
akoi na úrovni prezentačnej(špecif. cieľ 3). Dôraz bude pritom kladený na
odbornú akvalitatívnu úroveň podujatí(odbornézázemie zabezpečí Centrum
tradičnej kultúry vMyjave, ktorého zamestnanci majú vedecko-výskumné,aj
hudobno-pedagogickéskúsenostisprihraničnými oblasťami Bielych Karpát a
Myjavskej pahorkatiny), udržatel'nosťprojektu na všetkých úrovniach aich
vzájomná komplementarita(realizáciaarchívnejčasti projektu bude saturovať
ďalšie výchovnovzdelávaciepodujatia,vydavatel'skúčinnosť aj do budúcna)a
rovnako bude kladený akcent na dostatočný záber pre širokú verejnosť (ako
zvýšenie kultúrneho povedomia v samotných regiónoch, tak spoznávanie
susednýchkultúr).
Vybudovaním digitálneho archívu zhromaždiť všetky dostupné audio, video,
foto materiály a sprístupniť ich záujemcom zo širokej laickej i odbornej

Špecifickýciel'1 verejnostipredovšetkým zTrenčianskehoaZlínskeho kraja.
Vydaním metodickejpublikáciezverejniťvdidakticky vhodnej podobe tradičné

Špecifickýciel'2 heligónkovéštýly oblasti Myjavskejpahorkatinyaoboch strán Bielych Karpát.
Saturovaťabsenciuliteratúry tohtodruhu.
Zorganizovaním letných tvorivých dielní pod vedením fundovaných lektorov

Špecifickýciel'3 revitalizovať tradičné herné a tanečné štýly z predmetných prihraničných
regiónov.

Specifickýciel'4 Zorganizovaním kultúrnych podujatí zaktivizovať cezhraničný pohyb
návštevníkov, ako aj zvýšiť lokálne a regionálne povedomie o podobách
vlastnej asusednej I'udovejkultúry.

2. Aktivity

Popis aktivít Aktivita Č. 1: Vybudovaniedigitálnehoarchívu - Výskum ešte jestvujúcich
javov tradičnej kultúry v prihraničnom regióne južnej časti Bielych Karpát a
Myjavskej pahorkatinyspočívajúcivterénnom výskume ešte žijúcich nositeľov
tradičnej ľudovejkultúry apamätníkovav skúmaní filmových(16mm film,VHS),
zvukových (MG pásy, MC kazety) materiálov a fotografií dochovaných v
súkromných archívoch a i. Rovnako dôležitá je následná digitalizácia,
archivácia a katalogizácia, ktorá je náročná na technické vybavenie t. j.
predovšetkýmanalógovo/digitálnyvideo prevodník, bez ktorého nieje možné
vytvorenie kvalitného digitálneho výstupu (filmv digitálnej podobe s čo
najmenšou možnou stratou kvality), pamäťové úložisko dát (na uloženie už
zdigitalizovanéhoarchívnehomateriáluabezpečná archivácia-čo predstavuje
2-3 násobné uloženie toho istého materiálu teda 2-3 násobok reálne
potrebného úložného priestoru), počítačový softvér na spracovanie audia a
videa (digitalizácia, strih, prevod do ďalších formátov, vytvorenie študijných
kópií. .. ),skener na digitalizáciu fotografií. Finálnou fázou je sprístupnenie
archívu ciel'ovým skupinám.Záujemci-bádatelia (verejnosť)budú maťmožnosť
študovaťmateriályvpriestoroch Centra tradičnejkultúry v Myjave.Cezhraničný



Aktivita Č. 4: Tanečná škola (Priepasné)•  Príprava metodických materiálov
pre tanečné dielne,propagácia podujatia,príprava technického zabezpečenia,
realizácia tanečných tvorivých dielní.Workshopy budú realizované voforme
štvordňového kurzu priintenzívnejvýučbe,ktorábude prebiehaťtrojfázovo
(doobeda,poobede- výučba,večer - tanečná improvizácia).Výučba bude
prebiehať skupinovo, s prípadnýmdelením na mužské a ženské skupiny (rôzna
tanečná motivika),prípadne na začiatočníkov a pokročilých (podl'azručností
účastníkov).Predmetom výučby budú tanečné štýly vybraných lokalít
prihraničných oblastíTrenčianskeho a Zlínskeho kraja.Kurzy budú viesťdvaja
špecializovanílektori- tanečný pár(muž ažena- výučba párových tancov).
Záujemcovia o kurzsa budú môcťprihlásiť nazáklade výzvy, pričom maximálny
počet prihlásených je100 (pri väčšom počte účastníkovby bola výučba
neefektívna).Tento typ aktivity je naSlovenskuv porovnanís okolitými
krajinamizatial'málo rozšírený.Zároveň tanečné štýly lokalítprihraničných
oblastí TrenčianskehoaZlínskeho krajanie sú dostatočne zastúpené na
tanečných školách vôbec.
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partnerbude maťkdispozícii kópiespracovaných archívnych materiálov na
študijné účely. Archívny materiálbude zároveň slúžiť akometodická pomôcka
pri realizáciihudobných atanečných workshopov.Rovnako budeinšpiračným
zdrojom pridramaturgickejarežijnejtvorbe pripravovaných kultúrnych podujatí
a ich ďalších ročníkov.V budúcnostisa plánujesprístupnenie archívnych
materiálov prostredníctvom internetu.Fungovanie archívu podporícezhraničnú
spoluprácu a taktiež cestovný ruch v oblastidopadu mikroprojektu.

Aktivita Č. 2: Zostavenie avydaniemetodickejpublikácie• Výber a
transkripcia hudobného materiálu,jeho úprava pre metodické ciele. Zostavenie
sprievodných etnografických a metodíckých textov.Publikácia bude obsahovať:
- etnografickúčasť, ktorej súčasťoubudú informácieohistórii heligónky
vI'udovom prostredí,osólovom prejave tohto nástroja,ako aj onástrojových
združeniach s heligónkou, o hráčocha herných príležitostiach
- didaktickú časť,ktorejsúčasťou budú notové materiály-prepisy herné ho
prejavu tradičných hudobníkov. Notybudúdoplnené ozaužívané tabulatúry pre
hráčov neznalých notového písma,ako aj informácie oprepísaných piesňach
atanečných melódiách.

Aktivita Č. 3: Muziganskáškola (Priepasné)• Príprava metodických
materiálov pre muzikantskédielne,propagácia podujatia,príprava technického
zabezpečenia,realizácia hudobnýchtvorivých dielní. Workshopybudú
realizované voforme štvordňového kurzu priintenzívnejvýučbe,ktorá bude
prebiehaťtrojfázovo (doobeda,poobede- výučba,večer-vol'né vyhrávanie).
Predmetom výučbybudeherný štýl vybraných lokalítprihraničných oblastí
TrenčianskehoaZlínskeho kraja. Výučba bude delená podl'a nástrojových
skupín (nástrojemelodickej,sprievod nejfunkcie).Inovatívn a bude výučba
tradičnýmimetódami- učenie pozorovaním,opakovaním bez použitianôt.
Kurzy budú viesť traja špecializovanílektori. Záujemcovia o kurzsa budú môcť
prihlásiťna základe výzvy,pričom maximálnypočetprihlásených bude 30.
Prínosom tejto aktivity budezároveň propagácia spomínaných herných štýlov
vzhl'adom na to,že tieto regióny niesú v súčasnostimedzifolklóristamivel'mi
známe.



Vybudovaný digitálny archív budežiadateľnaďalejspravovať a doplňaťďalšími
získanýmimateriálmiazabezpečí tak jeho chod a využitie z dlhodobého
hľadiska a nadobudnutú techniku budevyužívať výlučne nafungovanie archívu.
Jednotlivé aktivity projektu budežiadateľrealizovaťnaďalejvspolupráci so
zahraničným partnerom.Prebiehajúcadobrá spolupráca medzipartnerskými
subjektmije predpokladom pre dlhodobú udržatel'nosťvýstupov projektu.
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Inštitucionálnaa
technická
udržatel'nos ť

Aktivita Č. 5: MuziganskéPriepasné• Zostavenie programu,výber
účinkujúcichzo SRa ČR, propagáciapodujatia,príprava technického
zabezpečenia,realizáciaverejnéhopodujatiav obci Priepasné(SR) so
zameraním na tradičnúkultúru obochstrán Bielych Karpát a Myjavskej
pahorkatiny.Aktivita bude prebiehaťvo forme jednodňovéhoscénického
podujatia.Účinkujúcibudú vybrané folklórnekolektívyz Trenčianskehoa
Zlínskehokraja (minimálneštyrikolektívy).Jednýmz účinkujúcich budei
kolektív zobce cezhraničného partnera. Súčasťou podujatia bude ajvystúpenie
účastníkov muzikantských atanečných workshopov,čo pomôže priupevnení
povedomia odôležitostikultúrnehodedičstva ulokálneho spoločenstva. Aktivita
bude verejne prístupná a bezvýberu vstupného.

Aktivita Č. 6: MuzicírovánípodMájem (Suchá Loz). Zostavenie programu,
výber účinkujúcich zo SRa ČR,propagácia podujatia,príprava technického
zabezpečenia,realizácia verejnéhopodujatiav obci Suchá Loz (ČR) so
zameraním na tradičnúkultúru obochstrán Bielych Karpát a Myjavskej
pahorkatiny.Aktivita bude prebiehaťvo forme jednodňovéhoscénického
podujatia.Účinkujúcibudú vybrané folklórnekolektívyz Trenčianskehoa
Zlínskeho kraja (minimálnetrikolektívy).Podujatie bude slúžiť kzintenzívneniu
cezhraničného kontaktu ako namedzil'udskejúrovni,tak medziúčinkujúcimi
kolektívmiaorganizátormi.Aktivita bude verejneprístupnáa bez výberu
vstupného.

3. Ciel'ové skupiny

Miestne a regionálne orgány
Ciel'ové skupiny:

Neziskové organizácie
Miestneiniciatívy v oblastirozvoja kultúry, spoločenských a vol'nočasovýchaktivít-detia mládež,
seniori, vzdelávacie inštitúcie, študenti
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Rozpočet projektu preFond mikroprojektov

ROZPOČET PROJEKTU PROFOND MIKROPROJEKTU Projekt celkom

Výdavok Memá jednotka PoCet jednotek
Jednotková

Náklady (v EUR)
cena (v EUR)

1. Osobné výdavkv OOO
1.1 Hrubé mzdy aplaty 0,00
.c vavoay socrame Oa zaravo ne o po s ema pa ene

zamestnávateľom 0,00

1.3 Iné 0,00
2. Vecné výdavkv 7560 OO
2.1 Materiál vč. PHM 40,00

2.1.1 -CD, OVO média, obaly -archívne médiá akodátové úložiska pre
di itálnvarchlv ks 100 0.20 20,00
2.1.2 Obaly na OVO ks 100 0.20 20.00
2.2 Samostatné hnuteľné vect . CHlM, DNHIM 0,00
2.3 Cestovné náhrady ecdra zákona 0,00
2.4 Prená om 800,00
2.4.1 Prenájom ozvučenia aosvetlenia na aktivitu Muziaanské Prieoasné aktivita 1 400,00 400.00
2.4.2 Prenájom ozvučenia aosvetlenia na aktivitu Muzicirování pod májem
(Suchá Lozí aktivita 1 400,00 400.00
2.5 Nékuc eoužttéhc zariadenia 0,00
2.6 Nákup HW a SW 3680,00
2.6.1 Nákup HW - Oioilálnv skener ks 1 1400,00 1400,00
2.6.2 Nákup HW- Štúdiové slúchadlá ks 1 180.00 180.00
2.6.3 Nákup HW- PC zostava -do študovne ks 1 1000.00 1000.00
2.6.4 Nákup SW - stnhow oroaram na spracovanie videa ks 1 1100.00 1100.00
2.7 Reži"né vvdavkv I voda, teplo, olvn, eneraie 0,00
2.8 Prepravné 400,00
2.8.1 Preprava účinkujúcich vrátane stojného (na 2 podujatia, tj. 4jazdy
autobusom) km 250 1.60 400.00
2.9 Honoräre 1600,00
2.9.1 Honoráre účinkuiúcim -Muziaanské Prieoasné vvstúoenia 4 250,00 1000,00
2.9.2 Honoráre účinkuiúcim- Muzicírování ood rnáiern Suchá Loz wstúoenia 3 200,00 600,00
2.10 Ubytovanie 0,00
2.11 Stravné 1040,00

2.11.1 Stravné lektori muzikantskej (3) atanečnej školy (2), 4-dňovy kurz, t.j.
na 4dni raôalkv. obed, večera osoba 5 40,00 200,00
2.11.2 Stravné účinkujúci na aktivitách Muziganské Priepasné: 4kolektívy,
Muzícirování pod májem: 3kolektivy -obed (pri priemernom počte osôbv
kolektíve 30, t.l. 7kol. x30 os. =210 osôb) osoba 210 4,00 840,00
2.12 Iné 0,00

3. Externé slulbv 1600 OO
3.1 Posudkv technické, finančné, ... 0,00
3.2 Poplatky za právne anotárské služby 0,00
3.3 Poradenstvo akonzultácie 0,00
3.4 Iné 1600,00
3.4.1 Lektori muzikantských atanečných dielní osobal4 dni 5 200,00 1000.00

3.4.2 Oroanizačná afinančná koordinácia aktivít osoba 2 100.00 200.00
3.4.3 výroba metodickej publikácie pre heliqónkárov (zahŕňa náklady na
iazvkovú korektú ru) osoba 1 200.00 200.00

3.4.4 Výroba metodickej publikácie pre helig6nkárov (priprava aspracovanie
metodickej publikácie -vyber atranskripcia hudobného materiálu, jeho
úprava na metodické ciele, zostavenie sprievodných etnografických a
metodických textov) osoba 1 200,00 200,00

4. Výdavky na publicitu ., 1040,00

4.1 Informačné tabule, pametné doskyainé súvisiace snrolektorn 0,00
4.2 Iné 1040,00
e.ž.tvýroba metodickej publikácie pre helig6nkárov (zahŕňa náklady na tlač) ks 200 5,20 1040.00

5. InvestlCné YlÍdavkv 9800 OO
5,1 Stavebné výdavky 0.00
5.2 Samostatné hnuteľné veci - HIM 9800,00

5.2.1 Vysokokapacitná diskovástanica -archívne úložisko digitálneho archívu ks
1 7700,00 7700,00

5.2.2 Diqitálno-anatóqový prevodnik obrazu azvuku ks 1 2100,00 2100,00
5,3 Samostatné hnuteľné veci - NHIM 0,00

6. Ostatné \f\Ídavku -unresnlt 0,00
0.00

7.·Celkové oDrávnené výdavkv 20000,00
8. Prfjmy mikroprojektu 0,00
9. Celkové uoravené onrávnené YlÍdavkv 20000,00
10. Neoprávnené výdavky 0.00

11. Celkové výdavkv mlkrenro ektu 20000 OO

Rozpočet mikro projektu vEUR

Výdavky na aktivity žiadateľa
Výdavky na aktivity

Celkové výdavky mikroprojektu
cezhraničného partnera

Näzov kapitoly Výdavkycelkom Výdavkycelkom Celkovévýdavky %zClV

1.Osobné výdavky 0.00 0,00 0,00 0,00

2,Vecné výdavky 6000,00 1560,00 7560,00 37,80

3.Externé služby 1600.00 0,00 1600,00 8,00

4,Výdavky na publicitu 1040,00 0,00 1040,00 5,20
5, Investičné výdavkv 9800,00 0,00 9800,00 49,00
6.Ostatné výdavky 0,00 0.00 . 0,00 0,00
7, Celkové oprávnené výdavky 18440,00 1560,00

, , ;:i' 20000,00 100,00
1·IPrlilmy 0,00

8, Celkové upravené
20000,00

oprávnené výdavky

+) Neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00

9.Celkové výdavkv 18440,00 1560,00 20000,00




