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1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca
názov: Trenčiansky samosprávny kraj

sídlo: Kdolnej stanici7282/20A,Trenčín,911 01,Slovenskárepublika

konajúci: Ing.Jaroslav Baška,predseda TSK

IČO: 36126624

DIČ: 2021613275

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu a kódbanky

refundácie: 7000208989/8180

IBAN: SK1081800000007000208989

(ďalejlen "Správca U)

1.2. Príjemca(Žiadate l')
názov: Obec Rudina

sídlo: Rudina 442,02331 Rudina, Slovenská republika

konajúci: Ing.Anna Mičianová,starostka obce

IČO: 00314251

DIČ: 2020553227

banka: VÚB,a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia)akód banky

refundácie: 3158471754/0200

IBAN: SK4302000000003158471754

(ďalejlen "Príjemca U).

1.3. Správca a Príjemca uzatvárajú v zmysle§ 269 ods.2zákona Č. 513/1991 Zb.Obchodnýzákonník
vznení neskoršíchpredpisov,vzmysle § 15 ods. 1zákona Č. 528/2008 Z.z.opomoci apodpore
poskytovanejzfondov Európskehospoločenstvaav zmysle § 20 ods.2zákona Č. 523/2004 Z.z.
orozpočtových pravidlách verejnej správy ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskoršíchpredpisovmedzisebou túto zmluvu oposkytnutífinančnéhopríspevku zEurópskeho
fondu regionálneho rozvoja(ďalejlen ERDF)azo štátneho rozpočtu Slovenskejrepubliky (ďalejlen
štátny rozpočetSR).



1.4. PoskytnutiefinančnéhopríspevkuzEurópskehofondu regionálnehorozvoja aštátnehorozpočtu
Slovenskej republiky je realizované na základe strešného projektu "Fond mikroprojektov".
Podmienkyaúlohy Správcu vyplývajúcezo strešného projektu"Fond mikroprojektov"upravuje
"Zmluva oposkytnutífinančnéhopríspevkuČ. Z2241 0620001 01","Zmluva oposkytnutífinančného
príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Č. Z22410620001 01/ŠR"a"Dohoda
ospolupráci na projekte vrámciProgramu cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Česká
republika 2007-2013Č. 2009/0178".

1.5. Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh sa ďalejoznačuje ajako "Zmluva".Správca aPríjemcasa
preúčelytejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako "Zmluvnéstrany."

2. PREDMETA ÚČEL ZMLUVY

2.1. Predmetom tejtoZmluvy je úprava zmluvných podmienok,práv apovinností medzi Správcom
aPríjemcom priposkytnutífinančnéhopríspevku(ďalejaj "FP")zo stranySprávcuPríjemcovina
realizáciu aktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom Schválenej žiadosti oFP (Príloha Č. 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:Slovensko-moravskétradície vkuchyni

Registračné číslo (Kódmikroprojektu): SKlFMP/12/030

(ďalejaj .mikroproiekt').

Cezhraničnýpartner:
názov:
sídlo:
konajúci:
IČO:
DIČ:

Obec Bukovec
Bukovec 270,73985Bukovec,Česká republika
Monika Czepczorová,starostka obce
00535940
CZ00535940

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

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

republika 2007 -2013

Spolufinancovanýfondom: Európskyfondregionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhraničného regiónu aspolupráce

Oblasťpodpory: 1.6Fond mikroprojektov

2.3. Správca sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne FP Príjemcovi, ato vsúlade
sustanoveniamitejto Zmluvy,so všetkými dokumentmi,naktoré Zmluva odkazujenajmä so
Všeobecnými zmluvnými podmienkami, žiadosťou ofinančný príspevok, rozpočtom
aharmonogramom mikroprojektu as platnými aúčinnými všeobecne záväznýmiprávnymi
predpismiSlovenskejrepublikyaprávnymi aktmi EurópskychSpoločenstiev(ďalej aj "právne
predpisy SR a ES").

2.4. Príjemca sazaväzuje mikroprojektrealizovaťriadne avčas,avšak najneskôrvtermíne fyzického
ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu,t.j. do30.06.2014

2.5. FP poskytnutývzmysle tejto Zmluvy je tvorenýprostriedkamiERDF a prostriedkamištátneho
rozpočtu SR.
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3. VÝDAVKY MIKROPROJEKTU, FINAN ČNÝ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

3.1. Správca aPríjemca sadohodli,že výdavky mikroprojektusú rozdelenénasledovne:

Výdavok % EUR

Celkové oprávnenévýdavky 100 14673,56
I

Finančnípríspevok zERDF 85 112472,52
I

1

Finančnýpríspevok zo štátneho rozpo čtu SR 10 1467,35

Vlastné zdroje 5 733,69

01.01.2014- 30.06.2014 30.07.2014

3.2.Príjemca sa zaväzuje,že zaistívlastné zdroje na predfinancovanierealizácieaktivítmikroprojektu
azaistí ďalšie vlastné zdroje financovaniamikroprojektuna úhradu všetkých neoprávnených
výdavkovmikroprojektu.

3.3. Príjemcasa zaväzuje požiadaťo FP výlučne na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkov na
realizáciu aktivítmikroprojektuaza splnenia podmienok stanovenýchZmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumu finančnéhopríspevku z ERDF a štátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zo schválenýchdeklarovanýchoprávnenýchvýdavkov,pričomcelková výška
finančnéhopríspevkuz ERDF aštátneho rozpočtuSR uvedenávbode 3.1. tohto článku Zmluvy
môže byť prekročená najviac o1EUR a to lenz technickýchdôvodov nastrane Správcu.

3.5. Vecné ačasové vymedzenie oprávnených výdavkov vychádza zNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a na jeho základe spracovanejPríručky pre žiadatel'a.

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

Dátum vzniku oprávnenýchvýdavkov 02.10.2013

Fyzické ukon čenierealizácie aktivítmikroprojektu 30.06.2014

Posledný možnýtermín  úhrady oprávnenýchvýdavkov 30.07.2014

Konečný možný termín v prípade nutnosti predlženie 30.09.2014
realizácie aktivítmikroprojektu

3.7. Príjemcasa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôrdo 30 kalendárnychdní od
Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektuuvedenéhovbode 3.6 Zmluvy, ato do.
termínu:

Popisovanéobdobie Poslednýtermín predloženiaZávere čnejsprávy
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3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovi nebola priznaná aani nebude požadovať na realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchnazáklade tejtoZmluvy dotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovaniezo zdrojoviných rozpočtovýchkapitol
štátnehorozpočtu SRalebo ČR,štátnych fondovSR alebo ČR,ziných verejnýchzdrojov,zdrojov
ES, Recyklačnéhofondu aleboinýchzdrojov poskytnutýchzo zahraničia nazáklade medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kontroluavládny audit použitia FP, ukladanieavymáhanie sankcií za porušenie finančnej
disciplíny sa vzťahuje režim upravený vprávnych predpisoch SR, ČRa ES (najmä zákon
č.523/2004 Z.z. orozpočtovýchpravidláchverejnejsprávy vznení neskoršíchpredpisov,zákon
č.440/2000 Z.z. osprávach finančnejkontrolyvznení neskoršíchpredpisov,zákonČ. 502/2001
Z.z.ofinančnej kontrole a vnútornom audite v zneníneskoršíchpredpisov).Príjemcasúčasne berie
na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia
štrukturálnychfondov aKohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013.

3.10. Príjemca berie navedomie,že ustanovením ods.3.1. tohto článku nieje dotknuté právo Správcu
vykonaťfinančnúopravu vzmysle čl. 98 nariadeniaRady (ES)1083/2006,ktorým sa ustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sa zrušujenariadenie(ES)Č. 1260/1999av zmysle § 27 zákona č.
528/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva.

3.11. Príjemca sa zaväzuje pri realizácii mikroprojektudosiahnuť stanovené indikátory výstupu
avýsledku aich dosiahnutie preukázatel'nedoložiť spolu so Záverečnousprávouapri všetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku sú nasledovnéindikátory:
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Indikátorvýstupu Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Počet aktivít zameraných na zachovávanie
počet O 4tradíciívregióne

Početúčastníkovaktivít počet O 80

Indikátorvýsledku Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Počet subjektovzapojenýchdo cezhraničnej
počet O 2spolupráce

Početvytvorenýchpartnerstiev počet O I 1

4. KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A KONTAKTNÉÚDAJE

4.1. Zmluvnéstranysa dohodli,že ichvzájomná komunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre svoju
záväznosťvyžaduje písomnú formu,vrámci ktorejsú Zmluvné strany povinné uvádzaťregistračné
číslo mikroprojektu(kód mikroprojektu)anázov mikroprojektupocta článku 2bod 2.1.tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú,žebudú prevzájomnú písomnú komunikáciupoužívaťpoštové adresy
uvedené v článku 1tejto Zmluvy.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťdňom jej podpísaniaoprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrán a
účinnosť v nasledujúcideň po jej zverejnení podla platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v
Slovenskejrepublike.Zmluvnéstrany berú navedomie, že akbynedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy vlehote do troch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvy nedošlozo
zákona.
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5.2. Zmluva sauzatvára nadobu určitú ajejplatnosťaúčinnosťkončíuplynutím piatich rokov ododňa
Finančnéhoukončenia realizácie aktivítmikroprojektusvýnimkou článku 10odsek 8.VZP,článku
12 ačlánku 16 VZP, ktorýchplatnosťaúčinnosť končí 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 NariadeniaRady (ES)č. 1083/2006 očas
trvania týchto skutočností.

5.3. Príjemca súhlasí so zverejňovaním údajov uvedených vzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/IČO,údaje omikroprojekte, predmete avýške finančnéhopríspevku, ato podl'a
Zákona č 211/2000Z. z. o slobodnom prístupekinformáciám vznení neskoršíchpredpisov
aZákona Č. 122/2013 Z. z. oochrane osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých
zákonov.

5.4 Neoddelitel'nousúčasťou tejtoZmluvy sú nasledujúceprílohy:1. Všeobecné zmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutífinančnéhopríspevku,2. Predmetpodpory FP 3.Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogramrealizácieaktivít mikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,žesa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámilasúhlasí, žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesúznáme žiadne okolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerovalebo oprávnenosťmikroprojektuna poskytnutieFP v zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostioFP premikroprojektuvedený včlánku 2 Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,že všetky vyhláseniapripojené kžiadostioFPako aj zaslané Správcovipred
podpisom Zmluvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú účinné pripodpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Aksa akékol'vekustanovenietejto Zmluvystane neplatným vdôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvnéstrany sa v takom
prípade zaväzujú,akje to nutné,bezodkladnevzájomným rokovaním nahradiťneplatné zmluvné
ustanovenienovýmplatným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy aobsah
jednotlivýchustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktorévzniknú ztejto Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad aleboukončenie
sú Zmluvné strany povinné prednostneriešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade, že sa vzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknutévsúvislosti splnením záväzkov
podl'a Zmluvy alebo v súvislostisňou nevyriešia,Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknuté zo Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukončenie,budú riešené
namiestne avecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodl'a právnehoporiadku Slovenskej
republiky.

5.9. Táto Zmluva je vyhotovenáv 4 rovnopisoch,pričom po podpiseZmluvy dostane Príjemca
1rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

5.10.Zmluvné strany vyhlasujú,že sitext tejto Zmluvy riadne adôsledne prečítali,jej obsahu aprávnym
účinkomz nej vyplývajúcimporozumeli,ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a
zrozumitel'né,podpisujúceosoby sú oprávnenékpodpisu tejto Zmluvya na znak súhlasuju
podpísali.



Prílohy:

PrílohaČ. 1 VšeobecnézmluvnépodmienkykZmluveoposkytnutífinan čnéhopríspevku

PrílohaČ. 2 PredmetpodporyFP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ. 4 Harmonogram realizácieaktivítmikroprojektu

" 1An>/}Jé' v 49· oj. M9Za Prlierncuv ,dna .

POdPiS···r4.
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Príloha č, 1Zmluvy o poskytnutífínančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉPODMIENKYKZMLUVEOPOSKYTNUTíFINAN ČNÉHOPRíSPEVKU

Tieto všeobecnézmluvnépodmienkyupravujúvzájomnépráva a povinnostizmluvnýchstrán, ktorýmisú nastrane jednej
SprávcaFMP a nastrane druhejPrijemcatohto FP,

Pre účelytýchto všeobecnýchzmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvnépodmienkyďalej označujúako ,,vZP",zmluva
oposkytnuti FPbez VZP aostatných príloh saďalejoznačujeako "zmluva oposkytnutiFP"a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa ďalejoznačujeako "Zmluva",VZP súneoddelitel'nousúčasťouzmluvy oposkytnutiFP.

Ak by niektoré ustanoveniaVZP boli vrozpore sustanoveniami zmluvy oposkytnutí FP, platia ustanovenia zmluvy
oposkytnuti FP.

Vzájomnépráva apovinnosti medzi Správcom aPríjemcom sa riadiaZmluvou,všetkýmidokumentmi,na ktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi predpismiSR a ES.Zmluvnéstranysa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudú ďalej
riadiťProgramom cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Českárepublika2007- 2013, Programovýmmanuálom
pre program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Príručkou pre žiadateľa,
Príručkou pre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenskýchpartnerov (ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), príslušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFPa Systémom finančného riadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie2007- 2013. Príjemcavyhlasuje,žesa sobsahom uvedených dokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú uverejnenéna
internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

SplnenievšetkýchpovinnostíSprávcu jeSprávcapovinný zab ezpečiťna základe Zmluvyoposkytnutí finan čného
príspevku č. Z2241062000101,Zmluvy oposkytnutí finan čného príspevku zo štátneho rozpo čtu Slovenskej
republiky č. Z2241062000101/ŠRana základe Dohody ospolupráci na pro jekte vrámci Programucezhrani čnej
spolupráceSlovenskárepublika- Česká republika 2007-2013č. 2009/0178.

Splnenie všetkých povinností Príjemcu uvedených vZmluve je Príjemca povinný zabezpečiť aj voči Partnerom,ato
vzhľadom na účel,ktorý sa mátouto Zmluvoudosiahnuť.

LEGISLATíVAAVÝKLAD POJMOV
Základnýprávny rámecupravujúcivz ťahy medziSprávcom aPríjemcom tvoria najmä :

Právne predpisyEurópskychspoločenstievaSlovenskejrepubliky

ZákonČ. 528/2008Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskehospoločenstva;

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

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

NariadenieRady (ES)Č. 1083/2006z11. júla 2006,ktorým sa ustanovujúvšeobecnéustanoveniaoEurópskom
fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde, aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 1260/1999vznení nariadeniaRady (ES)Č. 1341/2008;

NariadenieEurópskehoparlamentuaRady (ES) Č. 1080/2006z5. júla 2006 o Európskom fonderegionálneho
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 Európskomfonde
regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde anariadenia Európskehoparlamentu
aRady (ES)Č. 1080/2006z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálnehorozvoja.

Pojmy askratky

Pojmyaskratky používanévo vzťahumedzi Správcom aPríjemcom na účelyZmluvy,aknie je vZmluve osobitne
dohodnutéinak,sú najmä:

Aktivita- súhrn činnostírealizovanýchPríjemcom a/aleboPartnerom vrámciMikroprojektunato vyčlenenými
finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú kdosiahnutiu konkrétnehovýsledku amajú definovaný výstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo Partnerova/alebo ciel'ovúskupinu/užívatel'ovvýsledkov
Mikroprojektunezávislena realizáciiostatnýchaktivít.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 žiadatel'a, 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 ERDFPríjemcom.Úlohy certifikačnéhoorgánu plníMinisterstvo
financiíSR.

Deň- dňom sarozumie kalendárnydeň,pokial'v Zmluve 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
stavebných prác 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 deklarovanýchvýdavkov aŽiadostioplatbu

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,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 vykonávaniečinnostípodlačlánku 62Nariadenia Rady (ES)č.
1083/2006,najmä vykonáva overovanieúčinnostifungovaniasystému riadenia,kontroly aauditu vzorky operácií
podla 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 podieľa narealizáciimikroprojektuvrámci Fondu mikroprojektov;

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

Prioritná os- jeden zhlavných zámerovstratégie vPrograme,ktorý saskladá zoskupinynavzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,merateľnýmicieľmi;

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

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

Program cezhrani čnej 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 alalebo Partneri realizujú
jednotlivéaktivity mikroprojektuaktoré začína termínom začatiarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluveaždo ukončeniavšetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchvZmluve v termínepodľa článku 3bod 3.7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálnadokumentácia- programovádokumentácia,ktorá tvorí neoddelitel'núsúčasťstrešnéhoprojektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoria ju nasledovnédokumenty:ŽiadosťoFP, Príručka pre správcu,štatútarokovací
poriadokRegionálnehovýboru,Príručka pre žiadatel'a;

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

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

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

Schválenéoprávnenévýdavky- skutočnevynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavkyPríjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisia výlučne srealizáciou aktivít mikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhovzmluve o poskytnutíFPvo forme nákladovavýdavkov Príjemcu;

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

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

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

Systém finan čnéhoriadeniaštrukturálnychfondov aKohézneho fondu nap rogramovéobdobie2007.
2013- dokumentupravujúcifinančnériadenie štrukturálnychfondovaKohéznehofondu schválenývládou SR,
je uverejnenýna www.sk-cz.eu;

Štrukturálnefondy (aleboaj "ŠF") - nástroje štrukturálnejpolitikyES využívanéna dosiahnutieciel'ov politiky
ES.K štrukturálnym fondom patria Európskyfond regionálnehorozvoja a Európskysociálny fond;

Účtovnýdoklad- 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 žiadateľa,vPríručke pre príjemcu,vpríslušnej Výzve napredkladaniežiadostío FP avSystéme
finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov a Kohéznehofondu na programovéobdobie 2007- 2013;



Vlastnézdroje- finančnéprostriedky,ktorýmisa Príjemca podiel'a nafinancovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky,ktoré Príjemcazískal ziného zdroja (okrem zdrojov
uvedených včlánku 3bod 3.1.zmluvy oposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo príspevok tretejosoby.

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

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

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

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

Žiados ťofinan čný príspevok- dokument,ktorý pozostávazformulára žiadostiapovinných príloh, ktorým
žiadatel'o finančný príspevokžiada o poskytnutie finančnéhopríspevku;

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

Článok1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

1. Príjemca sazaväzujedodržíavaťustanoveniaZmluvytak, aby bol mikroprojektrealizovanýriadne,včas av súlade
sjej podmienkamiapostupovaťpri realizáciiaktivítmikroprojektusodbornou starostlivosťou.

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realízáciu aktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bezohl'adu naosobu, ktorá
mikroprojektskutočne realizuje aje povinný zabezpečiťplnenie záväzkov ztejto Zmluvy všetkýmiPartnermi.

3. Zmluvnéstrany sa dohodli,že akákol'vekzmena týkajúcasa Príjemcua/aleboPartneranajmä splynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmena právnejformy, predajpodniku alebo jeho časti,transformáciaainé formy právneho nástupníctva,
ako aj akákol'vekzmena vlastníckychpomerov Príjemcua/alebo Partnerapočas platnostiaúčinnosti Zmluvy sa
považuje za podstatnú zmenu mikroprojektu,ktoráoprávňuje Správcu odtejtoZmluvy odsíúplť.

4. Príjemcasa zaväzuje, že vobdobí piatich rokov odo dňa finančného ukončeníarealizácieaktivít mikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektudefinovanejvčlánku 57 ods.1Nariadenia Rady (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. Príjemca sazaväzujezabezpečiťpostup prizadávanízákaziekna dodanie tovarov,uskutočneniestavebnýchprác
aposkytnutieslužieb potrebnýchpre realizáciu aktivítmikroprojektuvsúlade so zákonomČ. 25/2006 Z.z.overejnom
obstarávaní ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, Príručkou pre žiadatel'a,
Príručkou pre príjemcu.

3. Príjemca jepovinný poskytnúťSprávcovidokumentáciusúvisiacusverejným obstarávaním v rozsahualehotách
stanovenýchvPríručke pre príjemcu,ak Správca neurčíinak.

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

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

6. Správcaoveruje dodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spoločenstvedefinovanýchpríslušnýmiprávnymi aktmi ES a zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom prí
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realizáciimikroprojektu.ČinnosťouSprávcu nieje dotknutá výlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejného obstarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základných princípov
verejného obstarávaniaaZmluvy.

Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤ ZÁVEREČNÚsPRÁvu

1. Príjemca je povinný po fyzickom ukončenírealizácieaktivít mikroprojektupredložiťSprávcoviZáverečnúsprávu,
Zoznam deklarovanýchvýdavkovvsúlade so Zmluvou. PrílohouZoznamudeklarovanýchvýdavkovsú prislušné
účtovné doklady aďalšia podporná dokumentáciaPrijemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá.

2. Príjemca jepovinný informovaťSprávcu okonkrétnychterminochkonanianosných aktivítmikroprojektuminimálne7
dní predkonaním akcie preúčelmožnejkontroly na mieste.Tieto termíny súposkytovanéSprávcovie-mailom.

3. Príjemca jepovinnýna žiadosťSprávcubezodkladnepredložiťinformácieadokumentáciusúvisiacuscharakterom
apostavením Príjemcu,srealizáciou aktivít mikroprojektu,účelom mikroprojektu,saktivitami PríjemcuaPartnerov
súvisiacimisúčelom mikroprojektu, svedením účtovnictva, ato aj mimo vyššie uvedenej Záverečnejsprávy a
termínovuvedených vtomto článku VZP pocelúdobu udržateľnostimikroprojektu.

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

5. Prijemca jezodpovednýza presnosť,správnosť,pravdivosťaúplnosť všetkých informáciiposkytovanýchSprávcovi.

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemca jepovinný počas 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
výdavky mikroprojektu.

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

3. Príjemcajepovinný používaťgrafický štandard pre opatrenia voblastiinformovaniaapublicity, ktorýje uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

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

Článok5 VLASTNíCTVO APOUŽITIEVÝSTUPOV

1. Príjemcasa zaväzuje,žebude mať/zabezpečípočas platnostiaúčinnosti Zmluvyalebo počasobdobiauvedeného
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 udržatel'nosťkmajetku, 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 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
spredchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

3. Príjemca sazaväzujeposkytnúťSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolórovi,apríslušným orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenúpri realizáciialebo vsúvislostisrealizáciouaktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udel'uje Správcovi, príslušnémuNárodnémukontrolóroviapríslušným orgánom SR, ČR aES právo na použitie
údajov ztejto Dokumentáciena účely súvisiacestouto Zmluvou pri zohl'adneníautorskýchapriemyselnýchpráv
Príjemcu a/alebo Partnerov.

4. Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo
zjeho časti. Správca súčasneurčí podmienkytakéhotopoistenia.Nedodržanieuvedenejpovinnostisa považujeza
podstatnéporušenie Zmluvy.

Článok6 PREVODAPRECHOD PRÁvA POVINNOSTí

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

2. Príjemcajepovinný písomne informovaťSprávcu oskutočnosti,žedôjde k prechodu právapovinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladneako sadozvie o možnostivzniku tejtoskutočnostialebo vzniku tejtoskutočnosti.

3. PostúpeniepohľadávkyPríjemcu na vyplatenieFP natretiu osobu nieje nazáklade dohody zmluvnýchstrán možné.

Článok7 REALIZÁCIAMIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválený mikroprojektvsúlade so Zmluvou, schválenouŽiadosťouofinančný
príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu
uvedený včlánku 3 bod 3.6.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Správca jeoprávnenýpozastaviťposkytnutieFP v prípade:

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

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

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

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 nedostatkyboli Príjemcom odstránené,obnovíposkytnutieFP Príjemcovi.

Článok8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvujemožné meniť alebo doplňaťlen nazáklade vzájomnejdohodyoboch zmluvnýchstrán vzmysle definície
zmien uvedenýchvPríručke pre príjemcu.

2. Príjemca jepovinnýoznámiťSprávcovivšetky zmeny askutočnosti, ktoré majúvplyv alebo súvisiasplnením 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 štrukturálnychfondovaKohéznehofondu na programovéobdobie 2007
- 2013, Správcauverejnínové znenietýchto dokumentovna svojich internetovýchstránkach.Vprípade, že dôjde
zároveň kzmene Zmluvy oznámi Príjemcovinové znenie zmenenýchčlánkov Zmluvy. Za vyjadreniesúhlasuso
zmenou uvedenýchdokumentovsa považuje najmä konkludentnýprejav vôle Príjemcuspočívajúcivo vykonaní
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faktickýcha/alebo právnychúkonov,ktorýmipokračuje vzmluvnom vzťahu soSprávcom.Ide najmä opokračovaniev
realizácii aktivít mikroprojektu,zaslanie Záverečnej správy, zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov, prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Správcom aPríjemcom riadi takto
zmenenýmidokumentmi.

Článok9 UKON ČENIEZMLUVY

1. Riadneukon čeniezmluvnéhovz ťahu

Riadneukončeniezmluvnéhovzťahuzo Zmluvynastanesplnením záväzkovzmluvnýchstrán asúčasne uplynutím
doby,naktorú bola Zmluva uzatvorenápodľa článku 5bod5.2.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,nenaplneniapodmienokstanovenýchvRegionálnej dokumentáciiaďalej
vprípadoch,ktoré ustanovujúprávne predpisySR a ES.

2.3 PorušenieZmluvy jepodstatné,ak strana porušujúcaZmluvu vedela včase uzavretiaZmluvyalebo vtomto
čase bolorozumné predvídaťsprihliadnutím na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorých bola Zmluvauzavretá,žedruhá zmluvná strana nebudemaťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušeniZmluvyalebo vprípade,aktak ustanovujeZmluva.

2.4 Naúčely Zmluvysaza podstatnéporušenie Zmluvyzostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vznik nepredvídanýchokolnostina stranePríjemcua/alebo Partnera,ktoré zásadnezmeniapodmienky
plnenía Zmluvya mikro projektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčiinak;

c) preukázanéporušenieprávnychpredpisovSR a ES v rámcirealízácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
sčinnosťou Príjemcua/alebo Partnerov;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácíe 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) zastavenierealizácie aktivítmikroprojektuzdôvodov 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.orozpočtových pravidlách
verejnejsprávy vzneníneskoršichpredpisov;

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

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

1083/2006,pokiaľSprávca stanoví,že takáto nezrovnalosťsapovažuje za podstatnéporušenie Zmluvy;

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

k) akPríjemca nezabezpečiplnenie povinnostíztejto Zmluvyzo strany 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 6odsek1.,článku 10 odsek1.,článku 12 odsek 1., článku 12 odsek 6.týchto VZP.



2.5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanietakého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera,naktorý je
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zo strany Príjemcu a/alebo Partnera bez žiadostiotakýto súhlas.

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

2.7 Vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvnástrana 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 vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvnástrana oprávnenápostupovať
ako pri nepodstatnomporušeníZmluvy. Vtomto prípade sa takéto porušenieZmluvy bude považovaťza
nepodstatnéporušenie Zmluvy.

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

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

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

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

Článok 10 VYSPORIADANIEFINAN ČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁPOKUTA

1. Príjemca jepovinný:

a) vrátiťFPalebo jeho časťv prípade 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 zákonovvznení neskoršíchpredpisov,

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

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

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

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

3. Vprípade vzniku povinnostivráteniapríjmu podl'a odseku1. písm. e) tohto článkuVZP jePríjemca povinnývrátiť
príjem do 31.januáraroku nasledujúcehopo roku,vktorom bol príjem vytvorený.Príjemca jepovinnýbezodkladne
(odkedysa o tejto skutočnostidozvedel)požiadaťSprávcuooznámenie, akým spôsobom mátento príjem vrátiť.
Vprípade, že Príjemca príjem riadneavčas nevráti, Správcabude postupovaťrovnakoako vprípade povinnosti
vrátenia FPalebo jeho častivzniknutejpodla odseku 1.písm.a) aže) tohto článku VZP.
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4. PovinnosťvráteniaFP alebojeho časti (podľa odseku1. písm. a) až e) tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podľa 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 jepovinnývrátiť FPalebo jeho časťa príjem vurčenej lehote,ato do 10dní od dátumu odoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vprípade, že si príjemcazásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sadohodli, že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp. príjmu sapočíta od dátumuodoslaniaŽoVPF Správcom.PokiaľPríjemcanevráti FP alebo
jeho časti, resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správcaoznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

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

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

9. AksaPríjemca dostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkoľvekpovinnostispojenejsinformovaním a publicitou;

c) povinnostiposkytnúťsúčinnosťSprávcovi;

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

Článok 11 ÚČTOVNíCTVOAUCHOVÁVANIEÚČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

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

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

blv 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 samikroprojektu
vsúlade so zákonomČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vplatnom znení ači. 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
podľa§ 31 ods.2písm. b) zákonaČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vznení neskoršíchpredpisov.Túto povinnosťmá
Príjemcapo dobu, po ktorúje povinný viesť auchovávať účtovnú dokumentáciualebo inú dokumentáciupodľa
odseku 2.tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT/OVERENIENA MIESTE

1. Príjemcasa zaväzuje,že umožní výkon kontroly/auditu/overenianamieste zostrany oprávnenýchosôb navýkon
kontroly/auditu/overenianamieste v zmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ES atejto Zmluvy. Príjemca je
počas výkonu kontroly/auditu/overeniana miestepovinný najmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova
dodržanie podmienokposkytnutiaFP v zmysle Zmluvy.



2. Príjemca jepovinný zabezpečiťprítomnosťosôb zodpovednýchza realizáciuaktivítmikroprojektu,vytvoriťprimerané
podmienkyna riadne avčasné vykonaniekontroly/auditu/overeniana miesteazdržať sa konania,ktoré bymohlo
ohroziťzačatie ariadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overeniana mieste.

3. Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overeniana mieste môžu vykonaťkontrolu/audit/overeniena mieste u
Príjemcu aPartnerovkedykol'vekodpodpisu tejto Zmluvyaždo 31.12.2021.Uvedenádoba sapredlži vprípade ak
nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 NariadeniaRady (ES)Č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočností.

4. Oprávnenéosoby navýkon kontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené:

a) vstupovaťdo objektov,zariadení,prevádzok,na pozemkyado iných priestorovPríjemcu a/aleboPartnera,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 inédokladypotrebné 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,aksúvisia s predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste,

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

5. Oprávnenéosoby navýkon kontroly/auditu/overenianamieste súnajmä:

a) Správca anímpoverené osoby,

b) príslušníNárodníkontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyššíkontrolnýúrad SR,príslušná Správa finančnejkontroly,Certifikačnýorgán a nimipoverené osoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgány a nimipoverené osoby,

D splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisie aEurópskehodvora audítorov,

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

6. Príjemca jepovinnýbezodkladneprijaťopatreniana nápravunedostatkov,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.

Článok 13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A PO ČíTANIELEHÔT

1. Zmluvné strany sadohodli,že ichvzájomnákomunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre svoju záväznosťvyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskutočňovaťprostredníctvomdoporučenej
zásielky.Vprípade, že si zmluvnástrana neprevezmezásielku,zasielanúdoporučenoupoštou auloženú na pošte,
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 doručenú momentom jejvráteniaodosielatel'ovi.Ustanovenietohto odsekusa nevzťahujena čl. 10
odsek 6.

3. Zmluvnéstrany si zároveňdohodli ako mimoriadnyspôsobdoručovaniapísomnýchzásielokdoručovanieosobne
alebo prostredníctvomkuriéra; takéto doručenie Správcovi je možné výlučne vúradných hodinách podateľne
Správcu zverejnenýchverejne prístupným spôsobom.

4. Príjemca jezodpovednýzariadne označeniepoštovejschránkynaúčely písomnejkomunikáciezmluvnýchstrán.

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 strany sazaväzujú,že vzájomnákomunikáciabude prebiehaťvslovenskom jazyku.
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8. Pre počítanie lehôt platí, žedo plynutia lehoty sa nezapočítavadeň, keď došlo kskutočnosti určujúcejzačiatok
lehoty.

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

10. Lehota jedodržaná,ak sa poslednýdeň lehoty podanie odovzdáorgánu,ktorý má povinnosťho doručiťalebo sa
odošle e-mailom.

Článok14 Ú ČTY PRíJEMCU

1. Správca zabezpečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účetvedenývEUR. ČísloúčtuPríjemcu (vrátane
predčíslia)a kódbanky je uvedené včlánku 1ods.1.2.zmluvy o poskytnutíFP.

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

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

Článok15 PLATBY

1. Správca poskytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemca sazaväzujepredložiťpríslušnémuSprávcoviZoznam deklarovanýchvýdavkovspolu s účtovnýmidokladmi
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 refundácievýhradnena základeSchválenéhozoznamu
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 finančnejdisciplínyvzmysle § 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.

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 sapredlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006očas trvania týchto
skutočností.Povinnosťpodľa tohto článku VZPje Príjemca povinný zabezpečiťaj zo strany Partnerov.
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Predmetpodpory FP

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavný ciel' Hlavný ciel' projektu je vznik cezhraničnejspoluprácemedzi partnermis
dôrazom na aktivity predeti.

Specifický ciel'1 Zvýšiťvedomostiapraktické zručnostidetí sdôrazom na zachovanieatrvalú
udržatel'nosťI'udových tradícií.

Specifický ciel'2 Vytvoriťnové partnerstvomedziobcamiRudina (SR)aBukovec(CR).
Specifický ciel'3 Zvýšiťpovedomierodičov adetíomiestnychtradíciáchvkuchyni.
Specifický ciel'4 Zvýšiťatraktivituúzemia pre rozvojcestovnéhoruchu.

2. Aktivity

Popis aktivít 1. Aktivita 1- "OD LUCIE DO VIANOC ..."-Aktivita bude pozostávaťz
jednodňovéhopodujatia v priestorochmaterskejškoly v obci Rudina:
jedáleň,kuchyňa atrieda.Priebeh aktivity bude pozostávaťzo 4 častí:
1. Pečenie medovníčkov
2. TvorenieI'udových ozdôb navianočnýstromček-salóniek,orechových

ozdôb alúskanie fazule zo strukov-tradičné zvyky na Kysuciach
3. Krájanie ovocia na sušenie
4. Balenie medovníčkovdo balíčkov-balenie medzinárodnýchbalíčkových

darčekovzvlastnoručneupečenýchmedovníkov.
Na záveraktivitybude slávnostnáštedrovečernátabul'a,vystúpeniefolk!.
krúžku detí MŠ Rudina - Nezábudka(s pásmom "PriblíženieI'udových
vianočnýchtradícií")

2. Aktivita 2 - "FAŠiANGY, TURíCE ..."- Aktivita bude pozostávať z
jednodňovéhopodujatia v priestorochmaterskejškoly v obci Rudina:
trieda,jedáleň,školský dvor.Priebeh aktivity bude pozostávaťz5 častí:
1. Pečenie šišiek a barančeka
2. Výroba pomazánok-deti ich budú vyrábaťpodl'a receptov
3. Kreatívne spracovanievajec,ovocia azeleniny-Deti zpripravených

vajec,ovocia azeleninybudú vytváraťrôzne obrazce.
4. Zdobenievyfúkanýchvajec - udržiavanieI'udových tradícií.Zdobenie

vajec rôznymitechnikami-strihaním,lepením,mal'ovaním.Siatie zrniek
pšenice na spoločnom políčku.Úroda budesúčasťou štvrtejaktivityv
júni 2014 ..

5. Hl'adanie vajíčok vonku -detibudú vonku hl'adaťvajíčka aukladaťich do
prútenýchkošíčkov.Súčasťou tejto aktivity jeajpletenie korbáčov.

Po ukončeníbude nasledovaťslávnostnýfašiangovýobed.
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Inštitucionálnaa
technická
ud ržatel'nos ť

I

3. Aktivita 3- "KUT ÁLíSE ZE DVORA, TAKHLEVELKÁ BRAMBORA ... "-
Aktivita bude pozostávat'zjednodňovéhopodujatia v priestorochmaterskejI
školy vobci Bukovec:trieda, jedáleň akuchyňa. Priebeh aktivity budeI

pozostáv at'zo 4 častí: I
1. Príprava zemiakovýchhranolčekovsbylinkovou sol'ou
2. Estetická výzdoba textilných obrúskov-otláčanie - Otláčanie textilných

obrúskovpripravenýmipečiatkamizhotovenýmizo zemiakov. I

3. Výroba "brarnboráčkú"-Pri stolčekochspomôckamibudú detivytvárat'
figúrky podl'a vlastnejfantázie.Nahotový výrobokpripojasvoju menovku
a spoločne sostatnýmidet'mivytvoria výstavku "bramboráčkú".

4. Príprava apečenie zemiakovýchplaciek
Na záver sa pripravíspoločnéstolovanie- obed aochutnávka spoločne
pripravenýchzemiakovýchpokrmov,kultúrnevystúpeniedetí MŠ- tanec,
hudobná rozprávka Orepe,kultúrne vystúpeniedetíZŠ -flauty.

4. Aktivita 4 - "CESTA ZA ZDRAVíM ..." - Aktivita bude pozostávaťz
jednodňovéhopodujatia v priestorochmaterskejškoly v obci Rudina:
jedáleň, školskýdvor, záhrada,súkromnápekáreňvRudine - exkurzia.
Priebeh aktivity bude pozostávaťz5 častí:
1. Pečenie chleba -Popríprave cesta detinavštívia pekáreň vobci,po

vykysnutícesta budútvarovaťapiecť chlieb.
2. Krájanie ovocia azeleniny. Deti budú pomenovávaťv češtine i

slovenčineovocie ajzeleninu ako dôležité zložky stravy.
3. Zdobenie ovocno-zeleninovýchtanierov
4. Triedenie potravín na zdravé a škodlivé
5. Určovanievýrobkovvyrobenýchzmlieka- deti budú určovať,ktoréz

pripravenýchpotravínobsahujú mlieko.
Po ukončeníbude nasledovat'stolovaniesvyrobenýmipotravinami(chlieb,
ovocno-zeleninovétaniere),kultúrny program a obed ..

5. Aktivita 5- KOORDINÁCIA,PROPAGÁCIAAÚČTOVNíCTVO AKTiVíT
PROJEKTU-Aktivita je prierezová a bude vykonávanápočas celého
obdobia realizácie:
- koordinácia jednotlivýchaktérov prirealizáciiaktivítprojektu
- zastrešniepropagácie od schváleniaprojektu,počas realizácieipo

jeho ukončení
- komunikáciasposkytovatel'om príspevku
- zaúčtovanie,zúčtovanieamonitorovaniecelého projektu.

Realizáciouaktivítnavrhnutýchprojektom sa vytvoríspoluprácascezhraničným
partneroma vytvorí sa priestor na vytvorenie užšej spolupráces ďalšími
spolupracujúcimiaktérmi (záujmovézväzy azdruženia, neformálneskupiny,
športovékluby ainé) až doformy vytvorenianovej inštitucionálnejštruktúry,
ktorá bude koordinovat'afinancovať ďalšie aktivity zvlastných alebo iných
zdrojov aj po skončenítohto projektu.Po ukončenírealizácieprojektubude
prebiehaťnáslednápropagáciavýstupov, tak aby sa dostali do povedomia
širokej verejnosti i konkrétnychciel'ovýchskupín (napr. informačnátabul'a,

~- ------------ --_.---,------ ._----- ._-------
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miestne médiá,...). Obec Rudina po vzájomnejdohode sObcou BukovecČR
uzatvorí koncom roka2013 oficiálnudohoduovzájomnej spolupráci medzi
obcami, základnouškolou,materskouškolou aaj záujmovýmiorganizáciami
obce ako sú napr. záhradkári,dobrovol'nýhasičskýzbor, futbalisti, jednota
dôchodcov.Obec budekaždoročnepozývaťdeti srodičmi na tradičné kultúrne
aspoločenské podujatiaorganizovanéobcou, materskouškolou,aby aj deti,
ktoré ešte len začnúnavštevovaťzákladnúškolu boli pokračovatel'mizačatej
spolupráce.Tým,že budú pokračovaťspoločné aktivity budúivyužité pomôcky
a vybavenie zakúpené z projektu. Opakovaním podobných aktivít obec
zabezpečítechnickúudržatel'nosťprojektuavyužitie technickéhovybaveniai
pre nasledujúcegeneráciežiakov materskýchškôl arovnako i pre ostatných
obyvatel'ov prihraničnéhoregiónu.

3. Ciel'ové skupiny

Ciel'ové skupiny:
Detimaterských škôl
Miestniobyvatelia obcíRudina aBukovec
Zamestnancimaterských škôlobcíRudina aBukovec
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Rozpočetmikroprojektu

Výdavok
Merná Po čet Jednotková

Náklady (v EUR)
jednotka jednotiek cena (vEUR)

1. Osobné výdavky 2701,16

1.1 Hrubé mzdy aplaty 0,00
1.2 Odvody sociálneho a
zdravotného poistenia platené
zamestnávateľom
1.2.1 Odvody za dohodu ovykonaní
práce -koordinátori SR (aktivity 1-5) osoba/hodina 100 2,952 295,20
1.2.2 Odvody za dohodu ovykonaní
práce -koordinátor ČR (aktivity 1-5) osoba/hodina 48 2,952 141,70
1.2.3 Odvody za dohodu ovykonaní
práce -lektor SR (aktivita č.2) osoba/hodina 8 2,952 23,62
1.2.4 Odvody za dohodu ovykonaní
práce -účtovník projektu (aktivita č.
5) osoba/hodina 40 2,952 118,08
1.2.5 Odvody za dohodu ovykonaní
práce -personál na prípravu aktivít
SR (aktivita 1,2,4) osoba/hodina 30 2,952 88,56

1.3 Iné
1.3.1 Dohoda ovykonaní práce-
koordinátor SR 2 osoby (aktivity 1-5) osoba/hodina 100 9,00 900,00
1.3.2 Dohoda ovykonaní práce-
koordinátor ČR 1 osoba (aktivity 1-5) osoba/hodina 48 9,00 432,00
1.3.3 Dohoda ovykonaní práce-
lektor SR 1 osoba (aktivita č. 2) osoba/hodina 8 9,00 72,00
1.3.4 Dohoda ovykonaní práce-
účtovník projektu 1osoba (aktivita č.
5) osoba/hodina 40 9,00 360,00
1.3.5 Dohoda ovykonaní práce-
personál na prípravu aktivít SR2
osoby (aktivita 1,2,4) osoba/hodina 30 9,00 270,00
2. Vecné výdavky 11142,40

2.1 Materiál vrátane PHM
2.1.1 Materiál -pomôcky, farebné
stuhy pre rozlíšenie stolov, 6ks
pracovných drevených dosiek, 2ks
váh, 6ks valčekov navál'anie cesta,
1°ks štetcov na potierania cesta, 4
sitká, 4hrnčeky na med, 4ks
varešiek na med, 10sad farebných
formičiek, 10sad papierov na
pečenie, 1°ks vrecúšok na zdobenie
perníkov, 10ks servírovacích tácok,
2sady kuchynských nožov, 1°ks
dóz, 1°ks gumených obrusov s
vianočným motívom, 4 ks farebných
odpadkových košov, sušička ovocia,
40 ks tanierov hlbokých, tanierov
plytkých, tanierov dezertných, šálky
na zabezpečenie pitnéhorežimu a8
ks termosiek (aktivity 1,2,4) súbor 1 250,00 250,00
2.1.2 Materiál -pomôcky 2sady
vel'kých hrncov, 8 ks foriem na
barančeka, 4ks obracačiek, 4ks
vidlíC,10 ks gumených obrusov s
motívom veľkej noci, 4 ks strúhadiel, súbor 1 400,00 400,00
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4ks krájačov na vajíčka 4sady
I'anových utierok, 4 ks ozdobných
krájačov, 2sady detského
záhradného náradia, 4ks prútených
košíčkov(aktivita č. 2)
2.1.3 Materiál -pomôcky 6ks
slamených ošatiek,farebné stužky, 8
ks plastových dóz, 2sady utierok, 6
ks prútených košíkov (aktivita č. 4) súbor 1 300,00 300,00
2.1.4 Suroviny: múka hladká,
margarín, vajíčka, mletý cukor, med,
sóda bicarbóna, perníkové korenie,
vlašské orechy, cukrové farebné
polevy, kockový cukor, celé struky
fazule, ovocie, citróny, čaj, oblátky,
zemiaky, kapustnica, mäso, ryby,
klobása (aktivita č. 1) súbor 1 300,00 300,00
2.1.5 Suroviny: múka, mlieko,
vajíčka, džem, práškový cukor, olej,
rožky, maslo, mrkva, syrokrém,
klinčeky, ovocie, zelenina, čaj, cukor,
citrón, vajíčka (aktivita č. 2) súbor 1 200,00 200,00
2.1.6 Suroviny: múka, kvasnice,
kmín, sol', ovocie, zelenina, mliečne
výrobky (aktivita č. 4) súbor 1 250,00 250,00
2.2 Samostatne hnuteľné veci -
DHIM,DNHIM
2.2.1 Detské stolíky celo drevené
prírodné, obdlžnikové srozmermi
120x 80 cm ,výška stolíka 52cm
hrany stolov zaoblené (aktivity 1,2,4) ks 10 100,00 1000,00
2.2.2 Celo drevené detské stoličky z
prírodného materiálu, výška stoličky
30 cm, operadlo asedák farebné,
na nohách klzáky (aktivity 1,2,4) ks 40 35,00 1400,00
2.2.3 Viacúčelový sedák - 30x 30x
150 cm (kosené po stranách).
Viacúčelové farebné sedáky budú
využívané akokulisyk
pripravovaným vystúpeniam
folklórneho krúžku na jednotlivé
aktivity atiež na vytvorenie
oddychových zón vytváraných deťmi
podl'a vlastnej fantázie -podpora
tvorivosti; materiál: vysoko kvalitná
polvuretánová pena. ks 15 90,00 1350,00

2.2.4 Kuchynský robot (aktivity 1-4) ks 1 400,00 400,00
2.2.5 CD Prehrávač sUSB, MP3
prehrávanie, CD s tematikou Vianoc,
Vel'kej noci, rozprávky(aktivity 1-4) ks 1 225,00 225,00

2.2.6 Dicitálna kamera (aktivity 1-4) ks 1 300,00 300,00

2.2.7 Dataproiektor (aktivity 1-4) ks 1 330,00 330,00
2.2.8 Premietacie prenosné plátno
(aktivity 1-4) ks 1 95,00 95,00
2.2.9 Otáčavý okrúhly celodrevený
stôl (aktivity 1,2,4) ks 1 300,00 300,00
2.2.10 Karimatky - jednovrstvová
karimatka, rozmery 180 x 50cm,
hrúbka do 10 mm ( aktivity 1-4) ks 40 3,50 140,00
2.2.11 Stan- altánok univerzálny,
rozmery: výška 2,5 mx 3m šírkax
hlbka 6m (aktivita 4) ks 1 100,00 100,00
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2.2.12 Stabilný akompaktný
kl'učkový slnečník so stojanom
(aktivita 4) ks 4 100,00 400,00

2.3 Cestovné náhrady pocľa zákona 0,00

2.4 Prenájom 0,00

2.5 Nákup použitého zariadenia 0,00

2.6 Nákup HWa SW
2.6.1 Notebook spríslušenstvom
(aktivity 1-5) ks 1 500,00 500,00
2.7 Režijné výdavky (voda, teplo,
plyn, enercie) 0,00

2.8 Prepravné
2.8.1 Prepravné partnerov ČR-
Aktivita 1(autobus 40osôb -94 km
/Rudina -Bukovec 47 km/, 1km =
1,20€ , stoiné 6,60 €/hod x8hodín) akcia 1 165,60 165,60
2.8.2 Prepravné partnerov ČR-
Aktivita 2(autobus, 40osôb -94 km,
1km =1,20€, stojné 6,60 €/hod x8
hodín) akcia 1 165,60 165,60
2.8.3 Prepravné partnerov SR-
Aktivita 3(autobus, 40 osôb -94km,
1km =1,20€, stojné 6,60 €/hod x8
hodín) akcia 1 165,60 165,60
2.8.4 Prepravné partnerov ČR-
Aktivita 4(autobus, 40osôb -94 km,
1km =1,20€, stojné 6,60 €/hod x8
hodín) akcia 1 165,60 165,60

2.9 Honoráre 0,00

2.10 Ubytovanie 0,00

2.11 Stravné
2.11.1 Stravné partnerov SR-
Aktivita 1 (1 xobed) počet 40 7,00 280,00
2.11.2 Stravné partnerov CR-
Aktivita 1 (1 xobed) počet 40 7,00 280,00
2.11.3 Stravné partnerov SR-
Aktivita 2(1xobed) počet 40 7,00 280,00
2.11.4 Stravné partnerov ČR-
Aktivita 2(1xobed) počet 40 7,00 280,00
2.11.5 Stravné partnerov SR-
Aktivita 3(1xobed) počet 40 7,00 280,00
2.11.6 Stravné partnerov CR-
Aktivita 3(1xobed) počet 40 7,00 280,00
2.11.7 Stravné partnerov SR-
Aktivita 4 (1 xobed) počet 40 7,00 280,00
2.11.8 Stravné partnerov ČR-
Aktivita 4(1xobed) počet 40 7,00 280,00
2.12 Iné

0,00

3. Externé s lužbv
0,00

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

3.3 Poradenstvo akonzultácie 0,00
3.4 Iné 0,00
4. Výdavky na publicitu

830,00
4.1 Informačné tabule, pamätné
dosky a i. súvisiace soroiektorn
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4.1.1 Pamätná tabuľa ks 1 30,00 30,00
4.1.2 Prenosný banner so stojanom
sošírkou 80-100 cm s uvedením
názvu projektu, programu, výšky
príspevku apovinnými logami
(aktivita 1-4) ks 1 150,00 150,00
4.2 Iné - 20 ks detských
bledomodrých tričiek slogom
materskej školy as logami projektu,
20 ks dospelých bavlnených
bledomodrých tričiek s logami, 20
ks bledomodrých šiltoviek pre deti
zo SR, 20 ksžltých detských
bavlnených tričiek, 20 ksžltých
bavlnených tričiek pre dospelých, 20
ks žltých detských šiltoviek všetko
opatrené povinnými logami projektu -
partner proiektu ČR súbor 1 650,00 650,00
5. Investi čné výdavky

0,00

5.1 Stavebné výdavky 0,00
5.2 Samostatne hnutel'né veci -HIM 0,00
5.3 Samostatne hnutel'né veci -
NHIM 0,00
6.Ostatné výdavky - up resn il' 0,00
7. Celkové oprávnené výdavky 14673,56
8. Príjmy mikroprojektu 0,00
9.Celkové up ravené oprávnené
výdavky 14673,56
10.  Neop r ávnenévýdavky 500,00
11. Celkové výdavky projektu

15173,56

Výdavkyna aktivity
Výdavkyna aktivity

Celkové výdavky
cezhraničného

žiadatel'a
partnera

mikroprojektu

Celkové
Názov kapitoly Výdavky ce/ komVýdavky ce/ kom výdavky %zCN

mikroprojektu

1. Osobné výdavky 2127,46 573,70 2701,16 18,41
2.Vecné výdavky 9225,60 1916,80 11 142,40 75,94
3.Externé služby 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Výdavky napublicitu 830,00 0,00 830,00 5,66
5. Investi čné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Celkové oprávnené výdavky 12183,06 2490,50 14673,56 100,00
(-) Príjmy 0,00 0,00 0,00

8. Celkové upravené o právnené 12183,06 2490,50 14673,56
výdavky
(+)Neoprávnené výdavky 0,00 500,00 500,00

9.Celkové výdav ky 12183,06 2990,50 15173,56




