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ČíSLO ZMLUVY:2014/0071

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca
názov: Trenčianskysamosprávnykraj

sídlo: Kdolnejstanici7282/20A,Trenčín,911 01,Slovenská republika

konajúci: Ing.Jaroslav Baška,predseda TSK

IČO: 36126624

DIČ: 2021613275
banka: Štátna pokladnica

číslo účtu a kódbanky

refundácie: 7000208989/8180

IBAN: SK1081800000007000208989

(ďalejlen "Správca ")

1.2. Príjemca (Žiadatel')
názov: Krajskáknižnica vŽiline
sídlo: A. Bernoláka 47,011 77Žilina,Slovenská republika

konajúci: Mgr.Katarína Šušoliaková,riaditel'ka

IČO: 00185752

DIČ: 2020671719

banka: Primabanka Slovensko,a.s.

číslo účtu akódbanky

refundácie: 5700051100/5600

IBAN: SK6256000000 0057 00051100

(ďalejlen "Príjemca ").

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

1.4. Poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenskejrepublikyje realizovanéna základe strešnéhoprojektu "Fond mikroprojektov".
Podmienkyaúlohy Správcu vyplývajúcezo strešnéhoprojektu "Fondmikroprojektov"upravuje



"Zmluva oposkytnutífinančného príspevku č.Z2241 062000101","Zmluva oposkytnutífinančného
príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Č. Z22410620001 01/ŠR"a"Dohoda
ospoluprácina projekte vrámciProgramu cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká
republika 2007-2013Č. 2009/0178".

1.5. Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh saďalejoznačuje ajako "Zmluva".Správca a Príjemcasa
pre účely tejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako "Zmluvné strany."

2. PREDMET A ÚČELZMLUVY

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

Názov mikroprojektu:Knihovisko

Registračné číslo (Kódmikroprojektu): SKlFMP/121037

(ďalejaj .rnikroprojekt').

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

Knihovna mestaOstravypríspevková organizace
28.ríjna2, 702OOMoravská Ostrava,Česká republika
Mgr. Miroslava Sabelová
00097586

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

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

republika 2007 - 2013

Spolufinancovaný fondom:Európskyfondregionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhraničnéhoregiónuaspolupráce

Oblasť podpory: 1.6Fond mikroprojektov

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

2.4. Príjemca sazaväzuje mikroprojektrealizovaťriadne a včas,avšak najneskôr v termíne fyzického
ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu,t.j. do30.09.2014.

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

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

Výdavok % EUR

Celkové oprávnené výdavky 100 21 649,00

Finančný príspevok zERDF 85 18401,65

Finančný príspevok zo 10 2164,90
štátneho rozpočtu SR

Vlastné zdroje 5 1082,45

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

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

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumufinančného príspevku z ERDF aštátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zoschválených deklarovaných oprávnených výdavkov,pričom celková výška
finančnéhopríspevku z ERDF aštátneho rozpočtu SRuvedená vbode3.1.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 prepríjemcusúuvedené tu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov 4.10.2013

Fyzické ukončenie realizácieaktivítmikroprojektu 30.09.2014

Posledný možnýtermín úhrady oprávnených výdavkov30.10.2014

Konečný možný termín v prípade nutnosti predlženia30.09.2014
realizácie aktivítmikroprojektu

3.7. Príjemcasa zaväzuje,že Záverečnúsprávu predložínajneskôrdo 30 kalendárnychdní od
Fyzickéhoukončeniarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenéhovbode 3.6 Zmluvy, ato do
termínu:
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3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovinebola priznaná aani nebude požadovaťna realizáciu
oprávnených aktivítmikroprojektu financovanýchnazáklade tejtoZmluvy dotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovanie zozdrojov iných rozpočtových kapitol
štátneho rozpočtu SR alebo ČR,štátnych fondov SR alebo ČR,ziných verejných zdrojov,zdrojov
ES,Recyklačného fondu alebo iných zdrojov poskytnutých zozahraničia nazáklade medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kontroluavládny audit použitiaFP, ukladanieavymáhaniesankciíza porušeniefinančnej
disciplíny savzťahuje režim upravený vprávnych predpisoch SRa ES(najmä zákonČ. 523/2004
Z.z. orozpočtovýchpravidlách verejnejsprávy vznení neskorších predpisov,zákon č.440/2000
Z.z.o správach finančnejkontroly vzneníneskorších predpisov,zákonČ. 502/2001 Z.z.ofinančnej
kontrole avnútornom 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 nariadenia Rady(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
avýsledku a ich dosiahnutiepreukázatel'ne doložiťspolu soZáverečnousprávou aprivšetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku súnasledovné indikátory:

Indiká torvýstu pu Jed notka V stupná hodnota Výstupnáhodnota

Počet typov aktivítzameraných na
počet O 1integráciu znevýhodnených skupín

Počettypov realizovaných kultúrnych
počet O 5aspoločenských akcií

Početúčastníkov kultúrnych
osoby O 100aspoločenských akcií

Vydaná česko-slovenská kniha titul O 1

Indikát orvýsle dku Jed notka Vstupná h odnotaVýstupnáhodnota

Posilnené partnerstvo počet O 1

Počet subjektov zapojených do
počet 2 4cezhraničnejspolupráce

4. KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCH STRÁNA KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli,že ichvzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou sipre svoju
záväznosťvyžaduje písomnú formu,vrámci ktorejsú Zmluvné strany povinné uvádzaťregistračné
číslo mikroprojektu (kódmikroprojektu)anázov mikroprojektu podl'ačlánku 2 bod 2.1.tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú,žebudú prevzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy
uvedené v článku 1tejto Zmluvy.
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5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťdňom jej podpísania oprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrána
účinnosťv nasledujúcideň po jej zverejnenípodl'a platnejprávnej úpravy od 1.1.2011v
Slovenskejrepublike.Zmluvné strany berú na vedomie,že ak bynedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy v lehote dotroch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvynedošlo zo
zákona.

5.2. Zmluva sauzatvára nadobu určitúajejplatnosť a účinnosť končíuplynutím piatich rokov ododňa
Finančného ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu s výnimkou článku 10odsek 8. VZP,článku
12 ačlánku 16 VZP,ktorých platnosťaúčinnosťkončí31.12.2021.Uvedená dobasapredlži
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
Zákona č211/2000 Z. z. oslobodnom prístupekinformáciám v zneníneskoršíchpredpisov
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,žesa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámilasúhlasí,žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesú známe žiadne okolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerov alebooprávnenosťmikroprojektu naposkytnutie FP v zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostio FP pre 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. Aksaakékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujú,ak je to nutné,bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatnézmluvné
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, žesavzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknutévsúvislostisplnením záväzkov
podl'a Zmluvy alebo v súvislostisňou nevyriešia,Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknuté zoZmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukončenie,budú riešené
namiestne a vecne príslušnom súde Slovenskejrepubliky podl'a právneho poriadku Slovenskej
republiky.

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

5.10.Zmluvné strany vyhlasujú,že sitexttejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali,jejobsahu aprávnym
účinkomz nej vyplývajúcim porozumeli,ich zmluvnéprejavysú dostatočne jasné,určitéa
zrozumitel'né,podpisujúce osoby súoprávnené kpodpisu tejto Zmluvy anaznak súhlasuju
podpísali.
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Prílohy:

PrílohaČ. 1 Všeobecnézmluvné podmienky kZmluve o poskytnutífinan čnéhopríspevku

PrílohaČ. 2 Predmetpodpory FP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ. 4 Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu

Za Príjemcu vŽiline,dňa ....f~:.~~:..!.O!.f.

. !J~~ I
PodpIs: .

'<n:ljsk~~n~l.l!~('avŽmne
UL t.. Bernoláka ".-7

011 77 žmna

Mgr.Katarína Šušoliaková,

Riaditel'ka Krajskejknižnice vŽiline

6



PrílohaČ. 1 Zmluvy o poskytnutífinančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉPODMIENKYKZMLUVE O POSKYTNUTíFINANČNÉHO PRíSPEVKU

Tieto všeobecnézmluvnépodmienkyupravujúvzájomnépráva a povinnostizmluvnýchstrán, ktorýmisúnastrane jednej
Správca FMP a nastrane druhejPríjemca tohtoFP.

Preúčely týchto všeobecnýchzmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvné podmienkyďalej označujúako "VZP",zmluva
oposkytnutí FPbez VZP aostatnýchpríloh saďalejoznačujeako "zmluva oposkytnutíFP" a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa ďalejoznačuje ako "Zmluva".VZP súneoddeliteľnousúčasťou zmluvy o poskytnutíFP.

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

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

Splnenie všetkých povinností Správcu je Správca povinný zabezpečiť na základe Zmluvy oposkytnutí finančného
príspevku č. Z2241 062000101,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 uvedenýchvZmluve je Príjemca povinný zabezpečiť aj voči Partnerom,ato
vzhľadom na účel,ktorý samátouto Zmluvou dosiahnuť.

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

Právne predpisy Európskych spoločenstievaSlovenskejrepubliky

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

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

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

Nariadenie Rady (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 v znen í nariadeniaRady (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. 1828/2006 z8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá
nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006,ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanoveniao Európskom fonde
regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde a nariadeniaEurópskehoparlamentu
aRady (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
dohodnutéínak,sú najmä:

Aktivita - súhrn činnostírealizovanýchPríjemcom a/alebo Partnerom vrámciMikroprojektunato vyčlenenými
finančnýmí zdrojmi, ktoré prispievajú kdosiahnutiu konkrétnehovýsledku amajú definovaný výstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo Partnerova/alebo cielovú 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 realizáciouaktivít
mikroprojektuv rámci oprávnenéhoobdobia stanovenéhovZmluve oposkytnutí FP voforme 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,pokial'v Zmluve nieje výslovne uvedené,že ideo pracovný deň;

Dokumentácia - akákol'vekinformáciaalebo 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 ciel'om je prispievaťkrozvoju najmenejrozvinutýchregiónovEurópskejúniea
územnejspolupráce;

Finančné ukončeníe 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 mikroprojektuzostrany Príjemcu a/alebo Partnera;

Miesto realizácie mikroprojektu - oblasť, budova,resp. iné miesto,naktorom/v ktorom safyzicky realizujú
aktivity mikroprojektu;

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

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

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

Orgán auditu - orgán funkčnenezávislýod Správcu aCertifikačnéhoorgánu, určený členským štátom pre
každý operačnýprogram,ktorýje zodpovednýza vykonávaniečinnostípodl'ačlánku 62Nariadenia Rady (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 základeZoznamu
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 vráteniefinančnýchprostriedkovv príslušnom pomere na stanovené účty;

Partner - subjekt,ktorý sa podiel'a narealizáciimikroprojektuvrámci Fondu mikroprojektov;

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

Prioritná os- jeden zhlavných zámerovstratégie vPrograme,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 žiadatel'a - dokument,ktorý poskytuježiadateľom ofinančnýpríspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny na to, aby mohli správne pripraviťžiadosť ofinančný 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 míkroprojektu - zahŕňa obdobie, vrámci ktorého Príjemca a/alebo Partneri realizujú
jednotlivéaktivity mikroprojektuaktoré začína termínom začatiarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluve aždo ukončeniavšetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchvZmluve v termínepodľa článku 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 žiadateľa,Príručkoupre príjemcu,výzvou na predkladaniežiadostíoFP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
aSystémom finančného riadenia štrukturálnychfondov aKohézneho fondu na programovéobdobie 2007-
2013;

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

Schválené oprávnené výdavky - skutočnevynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavkyPríjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisiavýlučne 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) následne slúži
Príjemcoviako podklad navypracovanieŽiadostioplatbu za mikroprojekt;.

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

Správca - subjekt,ktorý na základeZmluvyoposkytnutí 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 využivanéna dosiahnutiecieľovpolitiky
ES.Kštrukturálnym fondom patria Európskyfond regionálnehorozvoja a Európskysociálny 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 av Systéme
finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov a Kohéznehofondu naprogramovéobdobie 2007- 2013;
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Vlastnézdroje- finančnéprostriedky,ktorýmisa Príjemcapodiel'a na financovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré Príjemca získal ziného zdroja (okrem zdrojov
uvedenýchvčlánku 3bod 3.1.zmluvy oposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo príspevoktretejosoby.

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

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

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

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

Žiados ťofinan čný príspevok- dokument,ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných príloh, ktorým
žiadatel'ofinančný príspevokžiada oposkytnutiefinančnéhopríspevku;

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

Článok1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

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

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohl'aduna osobu, ktorá
mikroprojektskutočne realizuje aje povinný zabezpečiťplnenie záväzkovztejto ZmluvyvšetkýmiPartnermi.

3. Zmluvnéstrany sa dohodli,že akákol'vekzmena týkajúcasa Príjemcua/aleboPartneranajmä splynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmena právnejformy,predajpodniku alebo jeho časti,transformáciaainé formy právnehonástupníctva,
ako aj akákol'vekzmena vlastníckychpomerovPríjemcua/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,pokial'
Správca neurčíinak.

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

Článok2 OBSTARÁVANIESLUŽIEB ,TOVAROVAPRÁc PRíJEMCOM

1. Príjemca máprávozabezpečiťodtretích osôb dodanie tovarov,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 verejnéhoobstarávania,vcelku alebozčastiuzná za neoprávnené.

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

6. Správcaoverujedodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spoločenstvedefinovanýchpríslušnými právnymi aktmi ESa zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom pri
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realizáciimikroprojektu.ČinnosťouSprávcu nieje dotknutá výlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejného obstarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základnýchprincípov
verejného obstarávaniaaZmluvy.

Článok3 POVINNOS ŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤ ZÁVEREČNÚSPRÁVU

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

2. Príjemca jepovinný informovaťSprávcu okonkrétnychtermínochkonania nosnýchaktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konaním akcie preúčelmožnejkontroly na mieste.Tieto termíny súposkytovanéSprávcovie-mailom.

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

4. Príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí aukončení akéhokoľvek súdneho,
exekučného,konkurznéhoalebo správnehokonania vočiPríjemcovia/aleboPartnerovi,ovstupe Príjemcua/alebo
Partnera do likvidácieajej ukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcichzodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podl'ačlánku 12týchto VZP,prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako aj o iných skutočnostiach,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektua/alebo na povahu aúčel mikroprojektu
azaväzuje sa zaslaťSprávcovifotokópiu dokumentutýkajúceho satakejto zmeny.

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

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemca jepovinnýpočas platnostiaúčinnosti Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú na základeZmluvy
získa,resp.získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedených vtomto 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
obsahovaťinformácie uvedené vpríloheČ. 4 Príručky pre žiadatel'a.

3. Príjemca jepovinný používaťgrafický štandard pre opatreniavoblasti informovaniaapublicity, ktorýje uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

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

1. Príjemcasa zaväzuje,žebude mať/zabezpečípočas platnostiaúčinnosti Zmluvyalebo počas obdobiauvedeného
voVýzve na predkladaniežiadostíoFP, podl'a toho,ktoré obdobie budedlhšie:

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

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



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

3. Príjemca sazaväzujeposkytnúťSprávcovi, 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. Správca súčasneurčí podmienkytakéhotopoistenia.Nedodržanieuvedenejpovinnostisa považujeza
podstatné porušenie Zmluvy.

Článok6 PREVODA PRECHOD PRÁVA POVINNOSTí

1. Príjemca jeoprávnenýpreviesťpráva apovinnostiztejto Zmluvy na inýsubjekt len s predchádzajúcimpísomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemcajepovinný písomne informovaťSprávcu oskutočnosti,žedôjde k prechodu práv a povinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladneako sadozvie omožnostivzniku tejtoskutočnostialebovzniku tejtoskutočnosti.

3. Postúpeniepohl'adávkyPríjemcu na vyplatenieFP natretiu osobu nieje nazáklade dohody zmluvnýchstrán možné.

Článok7 REALIZÁCIAMIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválenýmikroprojektvsúlade so Zmluvou, schválenouŽiadosťouofinančný
príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu
uvedenývčlánku 3bod 3.6.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Správca jeoprávnenýpozastaviťposkytnutieFP v prípade:

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

b) podstatnéhoporušenia ZmluvyPríjemcom,pokial'Správca neodstúpilod Zmluvy,atoaždo doby odstránenia
tohto porušenia zo strany Príjemcu;

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

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

4. AkPríjemca odstránizistené porušenia Zmluvyvzmysle odseku 2.tohto článku VZP,je povinný bezodkladnedoručiť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeníZmluvy. Správcaoverí, či došlo kodstráneniupredmetných
porušeníZmluvy av prípade,že nedostatkyboliPríjemcom odstránené,obnovíposkytnutieFP Príjemcovi.

Článok8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu jemožné meniťalebo doplňaťlen nazáklade vzájomnejdohodyoboch zmluvnýchstrán v zmysle definície
zmien uvedenýchvPríručke pre príjemcu.

2. Príjemca jepovinnýoznámiťSprávcovivšetkyzmeny askutočnosti, ktoré majúvplyv alebo súvisia splnením tejto
Zmluvyalebo saakýmkol'vekspôsobom tejto Zmluvytýkajú alebo môžu týkať,ato aj vprípade, akmá Príjemca čo
i len pochybnosť ododržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich ztejto Zmluvy azáväzkov Partnerov, ato
bezodkladneod ichvzniku.

3. Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že v prípade,ak dôjde kzmene Programu,Príručkypre žiadatel'a,Príručkypre
príjemcu aleboSystému finančnéhoriadenia štrukturálnychfondovaKohézneho fondu na programovéobdobie 2007
- 2013, Správcauverejnínové znenietýchto dokumentovna svojich internetovýchstránkach.Vprípade, že dôjde
zároveň kzmene Zmluvy oznámi Príjemcovinové znenie zmenenýchčlánkov Zmluvy. Za vyjadreniesúhlasu so
zmenou uvedenýchdokumentovsa považuje najmä konkludentnýprejav vôle Príjemcuspočívajúcivo vykonaní
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faktických a/alebo právnych úkonov,ktorýmipokračuje vzmluvnom vzťahu soSprávcom.Ide najmä o pokračovaniev
realizácii aktivít mikroprojektu,zaslanie Záverečnejsprávy, zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov, prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Správcom aPríjemcom riadi takto
zmenenýmidokumentmi.

Článok9 UKON ČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukon čeniezmluvnéhovz ťahu

Riadne ukončeniezmluvnéhovzťahu zoZmluvy nastane splnením záväzkovzmluvnýchstrán asúčasne uplynutím
doby,naktorú bola Zmluva uzatvorenápodl'ačlánku 5bod 5.2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadne ukon čenie zmluvnéhovz ťahu

2.1 Mimoriadneukončenie zmluvnéhovzťahu zoZmluvy nastáva dohodou zmluvnýchstrán aleboodstúpením od
Zmluvy.

2.2 Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy,
nepodstatnéhoporušeniaZmluvy,nenaplneniapodmienokstanovenýchvRegionálnejdokumentáciiaďalej
vprípadoch,ktoré ustanovujú právne predpisy SRa ES.

2.3 PorušenieZmluvy jepodstatné,ak strana porušujúcaZmluvu vedela včase uzavretia Zmluvyalebo vtomto
čase bolorozumné predvídaťsprihliadnutím na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorých bola Zmluva uzavretá,žedruhá zmluvná strana nebudemaťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušeníZmluvy alebo v prípade,aktak ustanovuje Zmluva.

2.4 NaúčelyZmluvy sazapodstatné porušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vznik nepredvídanýchokolnostína strane Príjemcu alaleboPartnera,ktoré zásadne zmenia podmienky
plnenia Zmluvy amikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

c) preukázanéporušenieprávnychpredpisovSR a ESv rámci realizácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
sčinnosťou Príjemcualalebo Partnerov;

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

e) zastavenie realizácieaktivítmikroprojektuzdôvodov 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 na tooprávnenékontrolné orgány;

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

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

i) porušenie,ktoré je považovanéza nezrovnalosI'vzmysle článku 2ods. 7Nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006,pokiaľSprávca stanoví,že takáto nezrovnalosťsa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

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

k) akPríjemca nezabezpečíplnenie povinnostíztejto Zmluvy zostrany Partnerov;

l) porušenie článku 5bod5.5.a5.6. zmluvy oposkytnutíFP;

m) akdôjde kuskutočnosti uvedenejvčlánku 1odsek 3., porušeniečlánku 1odsek 4., článku 3odsek 5,
článku 4,článku 6odsek 1., článku 10 odsek 1.,článku 12 odsek 1., článku 12 odsek 6.týchto VZP.
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2.5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonaníe takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera,naktorý je
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniutakého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera bezžiadostiotakýto súhlas.

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

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

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

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

2.10 Vprípade odstúpeniaod Zmluvy zostávajúzachovanétie práva Správcu,ktorépodľa svojej povahy majú
platiťaj po skončeníZmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenieposkytnutejčiastkyFP, právo na náhradu
škody,ktorávznikla porušením Zmluvyapod.

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

Článok 10 VYSPORIADANIEFINANČNÝCHVZŤAHOV AZMLUVNÁ POKUTA

1. Príjemca jepovinný:

a) vrátiťFPalebojeho časť v prípade platby poskytnutejomylom,

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

c) ak to určí Správca, vrátiť FP alebo jeho časť, ak Príjemcaa/alebo Partner porušil ustanoveniaprávnych
predpisovSR alebo ESa toto porušenieznamenánezrovnalosťpodľa článku 2odseku 7NariadeniaRady (ES)
Č. 1083/2006anejde oporušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1. písm. b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutu podľaodseku9. tohto článku VZP;vzhľadom kskutočnosti,že spôsobenienezrovnalostizo
strany Príjemcu sapovažuje zataké porušeniepodmienokposkytnutiaFP,sktorým sa spája povinnosťvrátenia
FPalebo jeho časti,vprípade, ak Príjemca takýto FPalebo jeho časťnevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto článku VZP,bude sana toto porušeniepodmienokZmluvyaplikovaťustanoveniedruhejvety§ 31
ods. 7zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnejsprávy ao zmene adoplnení niektorých
zákonovvznení neskoršíchpredpisov,

d) akto určí Správca,vrátiťFPalebo jeho časť vprípade,ak nebolidosiahnutéhodnoty merateľnýchukazovateľov,

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 podľa odseku1. písm. e) tohto článkuVZP jePríjemca povinnývrátiť
príjem do 31.januára roku nasledujúcehopo roku,vktorom bol príjem vytvorený.Príjemca jepovinnýbezodkladne
(odkedysa o tejto skutočnostidozvedel)požiadaťSprávcuooznámenie, akým spôsobom mátento príjem vrátiť.
Vprípade, že Príjemca príjem riadneavčas nevráti, Správcabude postupovaťrovnakoako vprípade povinnosti
vrátenía FPalebo jeho častivzniknutejpodľa 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 článkuVZP, ako ajvprípade postupu
podl'a poslednejvety odseku 3. tohto článku VZP) ajeho rozsah určí Správcav"Žiadosti ovrátenie finančných
prostriedkov"(ďalejlen "ŽoVFP"),ktorúzašle maximálnedvakrátPríjemcovi.

5. SprávcavŽoVFP uvedie výšku FPalebo jeho častiapríjmu, ktorú máPríjemcavrátiťazároveň určí čísla účtov,na
ktoré je Príjemcapovinnývrátenie FPalebo jeho časti apríjmu vykonať.Vsúlade sods. 6. toho článku Správca
vŽoVFP určíaj lehotu na vrátenieFP.

6. Príjemca jepovinnývrátiťFPalebo jeho časťa príjem vurčenej lehote,atodo 10 dní od dátumuodoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vprípade, že si príjemcazásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sa dohodli,že lehota na vrátenieFP
alebo jehočasti, resp. príjmusa počíta oddátumu odoslaniaŽoVPFSprávcom.Pokial'Príjemcanevráti FP alebo
jeho časti, resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správca oznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

7. Príjemca jepovinnýv lehote do 7 pracovnýchdní od uskutočneniavráteniaFPalebo jeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočniloformouplatbyna účetoznámiťSprávcovitoto vráteniena tlačive "Oznámenieovysporiadanífinančných
vzťahov".Prílohou "Oznámeniaovysporiadanífinančnýchvzťahov"je výpis zbankovéhoúčtu preukazujúcirealizáciu
uskutočnenejplatby.

8. AkPríjemca zistívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,je povinnýtúto nezrovnalosI'bezodkladneoznámiť
Správcoviazároveň mu predložiťpríslušnédokumentytýkajúcesa tejto nezrovnalosti.Túto povinnosťmá Príjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlži vprípade ak nastanúskutočnostiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady
(ES)č. 1083/2006očas trvania týchto skutočností.

9. AksaPríjemca dostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkol'vekpovinnostispojenejs 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
porušeniaviac akojednéhozbodov a), b), c) tohto odseku,výška zmluvnejpokuty sa spočíta.

9

Článok11 Ú ČTOVNíCTVOAUCHOVÁVANIEÚČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorýje účtovnoujednotkoupodl'a zákonač. 431/2002Z.z. oúčtovníctvevznení neskoršíchpredpisov,je
povinnývrámci svojho účtovníctvaúčtovaťoskutočnostiachtýkajúcichsa mikroprojektu:

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

blv účtovných knihách podl'a § 15 zákona č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve so slovným ačíselným označením
mikroprojektuvúčtovnýchzápisoch,ak účtuje vsústave jednoduchéhoúčtovníctva.

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

2. Príjemca jepovinnýuchovávaťaochraňovaťúčtovnú dokumentáciuaďalšiu dokumentáciutýkajúcusa mikroprojektu
vsúlade so zákonom č.431/2002Z.z. oúčtovníctve vplatnom znení ačl. 90 nariadeniaRady (ES) č. 1083/2006
a v lehote uvedenejv článku 17 VZP.

3. Naúčely certifikačnéhooverovaniaje Príjemcapovinnýna požiadaniepredložiťCertifikačnémuorgánu ním určené
účtovné záznamy,vpísomnej forme av elektronickejforme,ak Príjemcavedie účtovnézáznamy,vtechnickej forme
podl'a§ 31 ods.2písm. b) zákonač. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vznení neskoršíchpredpisov.Túto povinnosťmá
Príjemcapo dobu, poktorú je povinný viesť auchovávať účtovnú dokumentáciualebo inú dokumentáciupodl'a
odseku 2.tohto článku VZP.

Článok12 KONTROLA/AUDIT/OVERENIENA MIESTE

1. Príjemcasa zaväzuje,že umožní výkon kontroly/auditu/overeniana miestezo strany oprávnenýchosôb na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste vzmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ESa tejto Zmluvy. Príjemcaje
počas výkonu kontroly/auditu/overeniana miestepovinnýnajmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova
dodržaniepodmienokposkytnutiaFP v zmysle Zmluvy.



2. Príjemca jepovinný 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 aPartnerovkedykoľvekodpodpisu tejtoZmluvy aždo 31.12.2021.Uvedená doba sapredlživprípade ak
nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90Nariadenia Rady (ES)Č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočností.

4. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené:

a) vstupovaťdo objektov,zariadení,prevádzok,napozemky adoiných priestorovPríjemcu a/aleboPartnera,ak to
súvisís predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste,

b) požadovaťod Príjemcu, aby predložil originálne doklady ainú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dát na
pamäťovýchmédiách,vzorky výrobkov alebo 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 osobynavýkonkontroly/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/overeniana mieste vlehote stanovenejoprávnenýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste informáciuosplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkovv
termíne stanovenom oprávnenouosobou vzmysle ods.5. tohto článku.

Článok13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A PO ČíTANIELEHÔT

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

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskutočňovaťprostredníctvomdoporučenej
zásielky.Vprípade, že si zmluvná strana neprevezmezásielku,zasielanúdoporučenoupoštou a uloženú napošte,
piaty deň od uloženia napošte sabude 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 budúv rámcitejto formy komunikáciezáväzne používať.

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

9. Lehoty určené podľatýždňov,mesiacov alebo rokov končia uplynutím tohodňa,ktorý sasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,a ak ho v mesiaciniet,posledným dňom mesiaca.Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu,nedeľu alebo sviatok,jeposledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovný deň.

10. Lehotaje dodržaná,aksa posledný deň lehoty podanie odovzdáorgánu,ktorý má povinnosťho doručiťalebo sa
odošle e-mailom.

Článok14 Ú ČTY PRíJEMCU

1. Správca zabezpečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účetvedenývEUR. ČísloúčtuPríjemcu (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.

Článok15 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 podl'a predchádzajúcehoodseku tohtočlánku VZP,Správca vystavíPrehlásenie ooprávnenosti
výdavkov a Schválený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehláseniaooprávnenosti výdavkov aSchváleného
zoznamuvýdavkovzašle SprávcaPríjemcovi,jeden originálarchivujeajeden predkladána schválenieNárodnému
kontrolóroviako podklad kZoznamu deklarovanýchvýdavkovza strešný projektFond mikroprojektov.

4. Správca zabezpečíposkytnutieplatby systémom refundácie výhradne nazáklade Schválenéhozoznamu
deklarovanýchvýdavkov a Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

5. Príjemcajepovinnývpredkladanom Zozname deklarovanýchvýdavkovuvádzaťvýlučne výdavky,ktoré zodpovedajú
podmienkam oprávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedáza pravosť,správnosťakompletnosťúdajovuvedených
vZozname deklarovanýchvýdavkov.Vprípade, že nazáklade nepravýchalebo nesprávnychúdajov uvedených
vZDV dôjde kvyplateniu platby, pôjde oporušenie finančnej disciplínyvzmysle § 31 zákona č. 523/2004Z.z.
orozpočtovýchpravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov.

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.

11

Článok16 UCHOVÁVANIEDOKUMENTOV

1. Príjemca je povinný uchovávať dokumentáciu kmikroprojektu do 31.12.2021 ado tejto doby strpieť výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste zo strany oprávnenýchosôb vzmysle článku 12 VZP. Uvedenádoba sa predlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006očas trvania týchto
skutočností.Povinnosťpodľa tohto článku VZPjePríjemca povinný zabezpečiťaj zo strany Partnerov.
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Predmet podpory FP

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavný ciel' 1. Prehlbovať,posilňovaťarozširovať partnerstvovoforme tradičnej
spoluprácedvoch najväčšíchverejnýchknižnícvprihraničnom regiónea
vytvárať tak potenciálprevznik inovatívnych,vregióne absentujúcicha
zároveňpotrebnýchaktivít (rozvoj informačnejspoločnosti, cezhraničnej
spolupráce,komunitnejčinnostivzáujme skvalitneniaslužieb knižníc
občanom).
2. V širšom kontexteceléhoregiónuprispievaťkspoznávaniu sa navzájom,k
vzájomnémuI'udskému zbližovaniu,kvytváraniu neformálnychpriateľstieva
atmosféryporozumeniaatolerancie tam, kde kedysihranice vôbecneboli.
Projektokrem česko-slovenkéhodialóguotvárai dialóg medzigeneračný
(účasťširokéhospektracieľovýchskupínna projekte).

Specifický ciel'1 Prostredníctvom všetkých aktivít prehlbovať a posilňovať kontakty medzi
komunitami. Podporovať kultúrnu reciprocitu, vytvárať podmienky pre
vzájomnú prezentáciu kultúry - recipročné besedy spisovatelov, čítačky,
výstavy, spoločná česko-slovenskákniha - diseminácia printového výstupu
projektuvcelom prihraničnom regióne.

Specifický ciel'2 Prispieť kbudovaniu čítatelskýchnávykov detí amladých ludi, systematicky
podporovať ich kognitívnyrozvoj arozvoj tvorivosti detí, budovať neformálne
príatelstváa podporovať vzájomné spoznávania sa (tvorivé workshopy,
prezentačnéaktivitydetí, čítačky,besedy,rozprávkováIpohádková babička).

Specifický ciel'3 Spoločne sa zasadzovať za skvalitňovanie knižnično-informačných a
komunitných služieb participujúcich verejných knižníc na oboch stranách
hranice (medzinárodné povedomie verejnej inštitúcie a prestíž). Spoločne
bojovaťproti kríze čítaniaavytvárať atraktívnepriestorypre inovatívneslužby
- v tomto prípadeopen-air aktivity vparku (slovenskýpartner) ana mestskej
terase (českýpartner).

Specifický ciel'4 Podporovať kultúrnu výmenu adialóg v oblasti literárneho umenia oboch
regiónov (vydaná kniha, čítačky, besedy). Vytvárať podmienky pre
sebarealizáciu asebaprezentáciu amatérskych umelcov so znevýhodnením.
Prostredníctvom účasti na projekte prispievať k ich inklúzii, čo platí aj pre
početnú českú menšinu, ktorá sa pravidelne stretáva v Krajskej knižnici v
Žiline. Otvoriť priestor pre medzigeneračný dialóg prostredníctvom
spoločných aktivít seniorov a mladej generácie. Prispieť k integrácii
znevýhodnenýchastarších občanovdo spoločnostizaujímavouformou.

2. Aktivity

Aktivita Č. 1: Vydanie spolo čnejčesko-slovenskejknihy- Kniha bude
zostavená z vybraných diel poézie, prózy, publicistiky, fotografií autorov,
ilustrácií s cielom prezentovať tvorbu súčasných autorov v spriatelených
regiónoch. Kniha bude obsahovať diela 16 autorov zoboch regiónov. Kniha
bude bezplatne distribuovaná školám, knižniciam,centrám kultúryvobidvoch
regiónoch. Kniha vyjde v náklade 600 exemplárov, formáte A5, 160 strán,
pevná väzba, čierno-biela tlač sfarebnými vložkami ilustrácii výtvarníka. Po
vydaní bude knihaspojenásuvedením do života ačítačkami.

Popis aktivít
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Aktivita Č. 7: Tvorivé workshopy remeselníckehoumenia - Knižnica v
rámci projektu vytvorí sériu udržatel'ných tvorivých workspopov pre deti -
remeslá sú predeti nesmiernezaujímavé avďaka podobným podujatiam sa

Aktivita Č. 2: Putovná výstava nositel 'aakandidátov Nobelovej ceny za
literatúru vnašich krajinách - Putovná výstava bude prezentovať dielo a
tvorbu nositel'a a kandidátovnaNobelovu cenu zaliteratúru znašich krajín, ato
slovom, fotografiou atvorbou. Laureátom Nobelovej ceny za literatúru bol
Jaroslav Seifert (1984), navrhnutí boli: Karel Čapek, Milan Kundera aMilan
Rúfus.Výstava bude putovná,prezentovanávoboch partnerskýchknižniciach.

Aktivita Č. 3: Vytváranie open-air priestoru knižnice - Krajská knižnica v
Žiline spravuje pozemok za budovou, ktorýje vovlastníctve jej zriaďovatel'a
Žilinského samosprávnehokraja, orozlohe približne 2000 m2. Tento priestor
bude svojpomocne upravený na atraktívne miesto pre čítanie, hranie, tvorivé
workshopy, stretávanie sa. VLiterárnom parku pri Krajskej knižnici vŽiline
bude pre účely projektu inštalovaná menšia besiedka, ktorá počas letných
mesiacov (marec - október) bude plniť funkciu ochrannú (pred dažďom
aslnkom) ifunkciu dekoračnú (na zútulnenie parku najmä pre detského
používatel'a).
Cezhraničný partner vrámci vlastného projektu realizuje vOstrave vytvorenie
"terasy ke čtení".

Aktivita Č. 4: Čítačky - Literárne ve čery - Čítanie sosobnos ťami -
Uvedenie knihy do života vopen-air priestore - V otvorených priestoroch
parku sa budú pravidelne,na mesačnejbáze, realizovaťčítačky zdiel českých
aslovenských spisovatel'ovcezhraničnýchregiónov,ato recipročne. Vparkuv
Žiline (a naterase vOstrave) bude doživota uvedená spoločnevydaná česko-
slovenská kniha, za účasti autorov - prispievatel'ov budú realizované prvé
čítačky vdiel, zktorých sa vytvorí tradícia. Aktivita bude obohatenáorozmer
známych osobnostíkrajov:Čítanie sosobnosťami.Vletných večeroch sa budú
konať zaujímavéopen-air literárne večeryso spisovatel'mispojené sbesedami
a dramatizáciami. Účastníkmi aktivity bude široká verejnosť, najmä však
študentigymnáziíauniverzít.

Aktivita Č. 5: Spolo čné prezenta čnévystúpenie českých aslovenských
gymnazistov - Bude vyvrcholením účasti gymnazistov na literárnych
podujatiachprojektu. Prezentačnévystúpenie, pripravenégymnazistamioboch
krajín, sa bude konať v ČRa bude spojené s prednesom poézie, prózy,
hudobným predstavením, dramatizáciami diel. Predstavenie bude prístupné
širokejverejnostivkoncertnej sále Knihovnymesta Ostravy.

Aktivita Č. 6: Rozprávkovábabi čka- pohádkovábabi čka čítadeťom- čte
détem- V krajskej knižnici vŽiline sa už 15rokov stretáva Český spolok na
Slovensku, ktorý združuje českých občanov žijúcich v Žilinskom kraji. Pod
vedením dôchodkyne- babičky sa deti1. stupňa ZŠ budú stretávaťvparku pri
"pohádce"stetou Vérou.Naučia satak nielen porozumieťčeskému jazyku,ale
aj čítať vňom. Skupinydetí sa v parku pri knižnici budú stretávaťna mesačnej
báze. Podujatí sa budú zúčastňovať okrem majoritnej skupiny detí i deti s
mentálnym znevýhodnením.Čítanie bude spojené svýtvarnýmiworkshopmi.



Inštitucionálna a
technická
udržatel'nosť
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uchovávajúi pre nasledujúcegenerácie .V prípadetohtoprojektubudú
workshopy súčasťou kultúrnej výmeny pre české deti. Budú sa realizovať
nasledovné podujatia: čipkárska dielňa s amatérskou umeleckou čipkárkou,
drotárska dielňa, keramická dielňa s amatérskou keramičkou, ďalej tvorivé
dielne so seniorkami - knihovníčkami,výtvarná dielňa práce so šupolím as
inými výtvarnými technikami.Ťažiskom tejto aktivitybudúi rezbárskedielne so
znevýhodneným rezbárom. Deti budú podjeho vedením do parku zhotovovať
pníky avláčiky na sedenie,ktoré aj samy vydekorujúvrámci výtvarných dielní
(bude nasledovať odborná fixácia). Vparku bude zorganizovaných 5typov
workshopov(rezbárske,čipkárske,drotárske,keramické,výtvarné), pričom deti
sa vrámci jedného typu workshopu môžu stretnúť i viackrát - tak, aby vzniklo
ucelené dielko. Deti pripravia park pre návštevu českých detí, ato najmäv
rámci rezbárskych,keramickýchavýtvarných workshopov.Vyvrcholením bude
záverečnýspoločnýworkshopza účastičeských aslovenských detí avšetkých
umelcov. České aslovenské deti si v rámci workshopu vzájomne zhotovia
darčeky(z drôtu,čipky, šúpolia,dreva). Ciel'ovou skupinoubudú detiod 4.do 9.
ročníka ZŠ. Kritériom výberu bude záujem detí ovýtvarnú tvorbu aaspoň
minimálnevýtvarné nadanie.

Aktivita Č. 8: Knihovisko - burzovisko· Vrámci aktivity sa zavedie tradícia
bezplatnej knižnej burzy recipročne českých kníh vknižnici v Žiline a
slovenských kníh vknižnici v Ostrave. Aktivitu organizačne zabezpečia
knižnice. Jediným pravidlom burzy bude, že účastník kol'ko kníh na burzu
prinesie,tol'ko istosi z nej môže odniesť.

Aktivita Č. 9: Projektové stretnutia- Podl'a potrebyvzájomné stretávaniesa
počas celého projektu i mimo hromadných projektových aktivít s ciel'om
operatívnehoriešeniarealizácie projektovýchaktivít izdiel'ania znalostí.

Aktivita Č. 10: Materiálové zabezpečenie projektu· Zakúpenie materiálu a
služieb nevyhnutných pre realizáciu projektu - v začiatku realizácie projektua
priebežnepodl'apotrieb pridodržiavanízásad ekonomickosti.

Žiadatel' aprojektový partner sú inštitucionálneafinančne stabilné subjektyv
pôsobnosti verejnej správy (zriaďovatelia:Statutární mesto Ostrava aŽilinský
samosprávny kraj). Predkladaný projekt je projektom dvoch najväčších
verejných knižníc v prihraničnom regióne. V rámci už realizovaného
makroprojektu Informácie bez hraníc došlo k vytvoreniu trvalodržateľného
cezhraničného informačného systému, ktorý združuje knižnice Žilinského
samosprávneho kraja a Moravskosliezskeho kraja. Obe knižnice majú
dlhoročné projektové skúsenosti. Predkladaný projekt otvára nielen
medzinárodný,alei medzigeneračnýdialóg: venuje saod najmladšej generácii
s potenciálom akceptácie myšlienok internacionalizmu a priatel'stva k iným
národom až poseniorov, ktorí si pamätajú česko-slovenskýpriestorfyzicky bez
hraníc. Vaktivitách začatých týmto projektom hodlajú partnerské knižnice
pokračovaťaj v budúcom období. Vrámci projektu nebudú obstarané žiadne
investície. Neinvestičnýmajetokzakúpený vrámci projektu zostane majetkom
verejnej inštitúcie abude slúžiť k neziskovým aktivitámi po ukončení projektu
(open-air aktivity vparku: čítačky, literárne večery, tvorivé dielne, vystúpenia
mládeže,prezentácieumelcov,neziskové knižné burzy sozameraním načeskú
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Iliteratúru)
-------

3. Ciel'ové skupiny

Ciel'ové skupiny:
Malé deti- žiaciprvého stupňa základných ašpeciálnych základných škôlna oboch stranách hranice
Studenti8-ročných gymnáziína oboch stranách hranice
Umelci-amatérskiliterátiailustrátorinaoboch stranách hranice
Seniori, znevýhodneníamatérskiumelci(rezbár,čipkárka,drotárka,keramička,výtvarníčka)
Odborní zamestnanciknižníc naoboch stranách hranice
Ceská menšina v Zilinskom kraji,včítane rozprávkovej/pohádkovejbabičky a recipročne
Používatelia krajskejknižnice,široká verejnosť
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RozpočetprojektupreFond mikroprojektov

ROZPOČET PROJEKTU PROFOND MIKROPROJEKTU Projekt celkom

Výdóvok Merné Jednotka 'Počet Jadnotak
Jednotkové

Náklady (v EUR), cana (vEUR)

1. Osobné wdavkv •. . 3504 OO
1.1 Hrubé mzdva olatv OOO

1.2 Odvody sociálneho azdravotného nolstenla olatené zamestnávatel'om 864 OO
1.2,1 Projektovy koordinátor -koordinácia všetkýchprojektovýchaktivít"
Dohoda opracovne' činnosti hodina 150 1,92 288,00
1.2.2 Finantny manažér - mancny manazment ceeno projektu. úctovnictvo,
Dohoda opracovne' činnosti hodina 150 1,92 288.00
t .2.3 Projektový manažér- orqamzacrakonkrétnych preje lovyen aKtIVIt-

Dohoda o pracovne" činnosti hodina 150 1,92 288,00
1.3 Iné 2640 OO

1.3.1 Projektový koordinátor -koordinácia všetkých projektových aktivit-
Dohoda ooracovne! činnosti hodina 160 5,50 880,00
1.3.2 Finan čný manažér ~finančný manažrrent celého projektu,učtovníctva~
Dohoda opracovne' činnosti hodina 160 5,50 880,00
1.J.3 Projektový rnanazer •orqanizácia konkrétnych projektových aktlvtt-
Dohoda opracovne' činnosti hodina 160 5,50 880,00
2. Vecné výdavkv 14175 OO
2.1 Materiál ve. PHM 3316 OO

2.1.1. Materiál ~PHM do vlastného automobilu -projektové stretnutia,
preprava výstavy. doprava účastníkov na projektové aktivity(Žilina- Ostravaa
scän litre 60 1,60 96,00

2,1.2 Materiál- drobný spotrebný materiál preúčely realizácie projektu
tonerv farebné, oa ier, euroobatv, zaktadačet prolekt 600,00 600,00

2.1.3 Materiál- drobný spotrebný materiál pre projektové aktivity s
dôrazom na aktivity detí a mládeže (farby, temprerky, voskovky, pastelky,
vvkresv aoaoier, knedy, lepidlá, drátikv, keramická hlina, či kárske nite) orclekt 450,00 450,00

2.1.4 Materiál- smreková gul'atlna na vláčik ana pniky- vrámci tvorivých
dielní z dreva deti spoluso znevýhodneným rezbárom zhotovia avyzdobia vláčika
pníkyna sedenie (pníky min. 30 kusov o priemere 25 cm a priemernej výšky 30
cm,vláčik s lokomotívou a min. 5 vozňa mi, vozne: olžka mn 70cm, prierrer 20-25
cm) oroekt 1100,00 1100,00
2.1.5 Materiál -Nátery protihnilobné preochranu zhotovených drevených
plastík, náteryexteriérové farebné - lakypre dekoráciu zhotovených drevených
lastik (maľovanie vrámci tvorivých dielni) oroiekt 1070,00 1070,00

2.2 Samostatné hnutel'né vect , OHIM, ONHIM 3755,00

2.2.1 Konštrukcia -drevený rám- naotvorenú besiedku s vrchným krytím,
základňa rámu cca 4,5 mx 4,50 m, výška cca 2,5 m. Cena s opracovaním dreva,
dopravou, montážou, rrorenirn Besiedka budedermntovateľná aprenosná. ks 1700,00 1700,00

2.2.2 Šmýkl'avka do parku -ekonomická, prenosná plastovévarianta pre
zatraktívnenie prostredia ahranie nairnenšlch ks 135 OO 135,00

2.2.3 Súbor pôvodných českých knih akníh v českom jazyku - budeslúžiťk
open-air čftačkám českej literatúry vparku (českí literáti, členovia českého spolku)
a ooduiatiarn rozorávková/cohácková babičkačita/čte deťom'detem súbor 1000,00 1000,00
2.2.4 Vreci a na sedenie Fatboy- exteriérové, pootovatetné. prenosné, odolné,
vhodné nasedenie ore 3 ľudl ks 230.00 920,00
2.3 Cestovné náhradv eodl'a zákona 144,00
2.3.1 Cestovné náhrady -Stretnutia projektového timu, vzájomná účasť na
podujatiach. pre orava vvstavv k oartnerovi asoät - 12 osôb do ČR osoba/deň 12 12,00 144.00
2.4 Prenálom 0,00
2.5 Nákuo ooužitého zariadenia 0,00
2.6 Náku o HWa SW 990 OO

2.6.1 ekonomické polyfunkčné zariadenie preúčely projektu (realizácia
podujati a administrácia projektu) - skenovanie. tlač, kopírovanie, rrožnosr
farebne' tlače ks 990,00 990,00
2.7 Režiiné vvdavkv Ivoda tenlo. olvn. eneraie OOO
2.8 Preoravné 775,00

2.8.1 Prepravné -spoločné prezentačná stretnutie slovenskych a českých
študentov vOstrave (L:irtna- Ostrava a späť) - doprava študentov zo Žilinydo
Ostravy aspať- 1. deň: predpoklad 250 kmx 1,50 = 375,00€ [včítane

predpokladaných stojných Icestných poplatkov:50,OOí· slovenskýautobus) km 250 1,50 375,00
2.8.2 Prepravné -spoločný workshop slovenskych ačeských detí v Li line
(Ostrava - L:ilinaa späť) - doprava detí z Ostravy do Žiiny a späť" 1. deň:
predpoklad 250 kmx 1,60 €= 400,00 ({včítane predpokladaných
stojných/cestných poplatkov: 50,OOí ~český autobus) km 250 1,60 400.00
2.9 Honoráre 3940,00

2.9.1 Ilustrátor vydanej knihy- vysokoškolsky vzdelanýakademický maliar,
amatérsky umelec - odmena za kompletné dielo ilustrovania knihy,včítane obálky,
poskytnutiediela pre publikovanie ~cena bruttozahŕňa všetky výdavky ilustrátora
materiál, náklady, dane, odvody, dopravné), oredookladanv oočet 10 malieb ilustrácia - maľba 10 50,00 500,00

2.9.2 Autorské honoráre prispievatel'om do vydanej knihy (českí aslovenskí
literáti). realizátorom čitačiek -počet amatérkych umelcov - 16.Odmena zahŕňa osoba (príspevok
kompletné vytvorenie diela, poskytnutie diela prepublikovanie, účasť autora na do knihy +

čílačkách aprezentácii knihy.Odmena bruttozahŕňa všetky výdavky autora prezentácia +

náklady, dane, odvody, dopravné), Vydaná knihabude mať 160 strán) čltačkv) 16 140,00 2240,00

2.9.3 Autorský honorár pre zostavovatel'a knihy- službazahŕňa kompletné
zostavenie knihyspolu s korektúrou textu, Odmena bruttozahŕňa všetky výdavky
autora (náklady, dane,odvodv, dooravné). Vvdaná kniha budemať 160 strán. osoba 200,00 200,00

2.9.4 Autorské honoráre pre znevýhodnených amatérskych umelcov, ktori
budúrealizovať spoločné tvorivé workshopy remesiel pre deti: rezbár/drevár,
čipkárka, keramička, drotárka, výtvarníčka, rozprávkováfpohádková babička.
Spolu odpracujú 100 hod" pričom nafvlacrezbár (min, 40 hod.) hod. 100 10,00 1000,00
2.10 Ubytovanie 0,00
2.11 Stravné 1255,00

2.11.1 Občerstvenie pre účastnikov projektových aktivít" účastníci čítačiek,
vernisáž výstavy - predpokladaný počet: 4 podujatia s občerstvenim s účasťou
150 rudí osoba 150 2,50 375,00
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2.11.2 Občerstvenie pre účastníkov projektových aktivít zradov detí ~

tvorivé remeselnícke workshopy.5 workshopovpo 20 deti, spolu 100 detí. Pôjde o

čiastkové workshopyjednotlivých remesiel, ktoré sa budú konať jednotlivo po

remeslách abudú prípravou na spcočny workshopslovenských ačeských deti v

arku za účasti všetkych amatérskych umelcova 70 detí osoba 100 2,50 250,00

2.11.3 Stravné • spoločné stretnutie študentov vOstrave - celodenné
stretnutie aprezentačné podujatie - predpoklad 70 mladých rudi (bagety, ovocie,

nápoj.kekse, koláč) osoba 70 4,50 315,00

2.11.4 Stravné - spoločné stretnutie detí vŽiline - celodenný spoločný

remeselnícky workshop- bude spoločným podujatím českých aslovenských detí

za účasti 70 detí, bude sa konať za účasti všetkých amatérkych umelcov (bagety,

ovocie, nápo],kekse, koláč, od adne varené jedlo) osoba 70 4,50 315,00
2.12 Iné 0,00
3. Externé službv 930 OO
3.1 Posudky technické finančné,. 0,00
3.2 Ponlatkv za crávne anotárské služby OOO
3.3 Poradenstvo akonzultácie 0,00
3.4 Iné 930,00
3.4.1 odborné fixovanie deťmi vyrobených drevených komponentov do parku.

Odborná práca pre zabezpečenie bezpečnosti. Suma za fixáciu je konečná a

zahŕňa materiál (skrutky, betónové pätky, nosníky) projekt 1 930,00 930,00
4. Výdavky na publicitu 3040,00
4.1 Informačné tabule. nametné dosky ainé súvisiace soto ektom 500,00

4.1.1 2pevné permanenté exteriérové bannery na bočných stenách budovy pre

propagáciu priestoru, projektu adonora (potlačená odolná plachta spermanentnou

Inofarebnou tlačou: 1,0 x5 O m, kotvenie na stenu, odborná rrontáž na stenu) ks 2 250,00 500,00
4.2 iné 2540,00

4.2.1 Informačno - propagačné plagáty oprojekte: A2, plná farba - všeobecné

informácie o proiekte- aktivity, ciele, poslanie ks 10 8,00 80,00
4.2.2 vydanie knihy- spojocnakniha 16 Ceskych asbvenskych literátov, formát

AS, počet strán min. 160, papier: ofset, čierno-biela tlač sfarebnými

medzistranami (ilustráciami), cena vrátane grafickej úpravy ks 600 4,10 2460,00
5.lnv8stll!né výdavky OOO
5.1 Stavebné vvdavkv 0,00
5.2 Samostatné hnuteľné veci - HIM 0,00
5.3 Samostatné hnuteľné veci - NHIM 0,00
6, Ostatná vvdavkv .• unresnlt 0,00

0,00

7, Celkové oorivnené výdavkv 21649 OO
8. Prfi rnv mikrooroiektu 0,00
9. Celkové uDravené ODrévnená výdavky 21 649,00
10. Necprävnené vvdavky 0,00
11. Celkové výdavky mlkreere aktu 21649 OO

Rozpoeet mikroprojektu vEUR

Výdavky na aktivityžiadalela
Výdavky na aktivity cezhraničného

Celkové výdavkymikroprojeklu
partnera

Nhov kapKoly ". Výdavky celkom Výdavky celkom Celkové výdavky %zCZV

1. Osobné výdavky 3504,00 0,00 3504,OÓ 16,19

2.Vecnévýdavky 12305,00 1870,00 14175,00 65,48

3. Extarné slulby 930,00 0,00 930,00 4,30

4, Výdavkv na DubllcKu 1840,00 1200,00 3040,00 14,04
S.lnvestifné výdavky 0,00 0,00

..
0,00 0,00

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

7.Celkové oprávnoné vydavky 18579,00 3070,00 ',' 21649,00 100,00

:·)Priimy 0,00

8. Celkovéupravené oprávnené r-.
21 649,00

výdavky ..,. :,
+) Neoprávnené výdavky 0,00 0,00 .0,00

9. Celkovévýdavky . 18579,00 3070,00 21 649,00




