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1. ZMLUVNÉSTRANY

1.1. Správca
názov: Trenčianskysamosprávnykraj

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

konajúci: Ing.Jaroslav Baška,predseda TSK

IČO: 36126624

DIČ: 2021613275

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu akód banky

refundácie: 7000208989/8180

IBAN: SK 1081800000007000208989

(ďalejlen "Správca ")

1.2. Príjemca(Žiadatel')
názov: Regionálnekultúrne centrum vPrievidzi

sídlo: Záhradnícka19,971 01 Prievidza,Slovenskárepublika

konajúci: Mgr.Ľudmila Húsková,riaditel'ka

IČO: 34059113

DIČ: 2021447285

banka: Československáobchodná banka,a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia)akód banky

refundácie: 4014850012/7500

IBAN: SK4475000000004014850012

(ďalejlen "Príjemca ").

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 Európskeho spoločenstvaav zmysle § 20 ods.2zákona Č. 523/2004 Z.z.
orozpočtových pravidlách verejnej správy ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskoršíchpredpisovmedzisebou túto zmluvu oposkytnutífinančnéhopríspevkuzEurópskeho
fondu regionálneho rozvoja(ďalejlen ERDF)azo štátneho rozpočtu Slovenskejrepubliky (ďalejlen
štátny rozpočetSR).



názov:
sídlo:
konajúci:
IČO:
DIČ:

Občanské sdruženíKunovjan
Záchalupčí952,686 04 Kunovice,Česká republika
Antonín Polášek,predseda
62831585

1.4. PoskytnutiefinančnéhopríspevkuzEurópskehofondu regionálnehorozvoja aštátnehorozpočtu
Slovenskej republiky je realizované na základe strešného projektu .Fondmikroprojektov".
Podmienkyaúlohy Správcu vyplývajúcezo strešného projektu .Fondmikroprojektov"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 aPríjemca sa
preúčelytejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako "Zmluvnéstrany."

2. PREDMET A ÚČELZMLUVY

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

Názov mikroprojektu:Hornonitrianske folklórne leto

Registračné číslo (Kódmikroprojektu):SKlFMP/12/021

(ďalejaj .rnikroproiekt').

Cezhraničnýpartner:

2.2. Účelom tejto Zmluvy jespolufinancovanieschválenéhomikroprojektuPríjemcu,ato poskytnutím
FP zprostriedkovERDF 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. do 31.08.2014

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

Celkové oprávnenévýdavky 100 18500,00

Finančnípríspevok zERDF 85 15725,00 I

Finančnýpríspevok zo štátneho rozpo čtu SR 10 1850,00

Vlastné zdroje 5 925,00

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

3.1. Správca aPríjemca sadohodli,že výdavky mikroprojektusú rozdelenénasledovne:

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

3.3. Príjemcasa zaväzuje požiadaťo FP výlučne na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkovna
realizáciu aktivítmikroprojektuaza splnenia podmienokstanovenýchZmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumu finančnéhopríspevku z ERDF a štátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zo schválenýchdeklarovanýchoprávnenýchvýdavkov,pričom celková 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 27.09.2013

Fyzické ukon čenierealizácie aktivítmikroprojektu 31.08.2014
I

Posledný možný termín  úhrady oprávnenýchvýdavkov 30.09.2014
,

I

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 mikroprojektuuvedeného vbode 3.6 Zmluvy, ato do
termínu:

Popisovanéobdobie Posledný termínpredloženiaZávere čnejsprávy

01.01.2014- 31.08.2014 30.09.2014
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Indikátorvýstupu Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Počet realizovaných kultúrnych a
počet O 6spoločenskýchakcií

Počettypov vydanýchmetodickýchmateriálov počet O 1

Indikátorvýsledku Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Upevnenáspoluprácaapartnerstvá počet O 1

Subjekty participujúce na cezhraničnej
počet O 1spolupráci

3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovi nebola priznaná aani nebude požadovať na realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchnazáklade tejto Zmluvydotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovaniezozdrojov iných rozpočtovýchkapitol
štátnehorozpočtu SRalebo ČR,štátnych fondovSR alebo ČR,z iných verejných zdrojov,zdrojov
ES,Recyklačnéhofondu alebo inýchzdrojov 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. 523/2004Z.z. orozpočtovýchpravidláchverejnejsprávyvznení neskoršíchpredpisov,zákon
Č. 440/2000Z.z. osprávach finančnejkontrolyvznení neskoršíchpredpisov,zákonČ. 502/2001
Z.z.ofinančnejkontrole a vnútornom audite v zneníneskorších predpisov).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 saustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sa zrušujenariadenie(ES)Č. 1260/1999av zmysle § 27 zákonaČ.

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:

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 mikroprojektupodl'ačlánku 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 podl'a platnej právnej úpravy od 1.1.2011v
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
Finančného ukončenia 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 finančného príspevku, ato podľa
Zákona č 211/2000Z. z. o slobodnom prístupek informáciám vzneníneskoršíchpredpisov
aZákona Č. 122/2013 Z. z. oochrane osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých
zákonov.

5.4 Neoddeliteľnousúčasťou tejtoZmluvy súnasledujúceprílohy:1. Všeobecnézmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutífinančnéhopríspevku,2. Predmetpodpory FP 3.Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogramrealizácieaktivít mikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,že sa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámilasúhlasí, žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesú známe žiadne okolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerovalebo oprávnenosťmikroprojektuna poskytnutieFP v zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostio FPpre mikroprojektuvedený včlánku 2 Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,ževšetky vyhláseniapripojené kžiadostioFPako aj zaslané Správcovipred
podpisom Zmluvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Ak saakékoľvek ustanovenietejto 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
podľa Zmluvy alebo vsúvislostisňou nevyriešia,Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknuté zoZmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukončenie,budú riešené
namiestne avecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodľa právnehoporiadku Slovenskej
republiky.

5.9. Táto Zmluva je vyhotovenáv4 rovnopisoch,pričom po podpiseZmluvy dostane Príjemca
1rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

5.10.Zmluvné strany vyhlasujú,že sitext tejtoZmluvy riadne adôsledne prečítali,jej obsahu aprávnym
účinkomz nej vyplývajúcimporozumeli,ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a
zrozumiteľné,podpisujúceosoby sú oprávnenékpodpisu tejto Zmluvya na znak súhlasu ju
podpísali.
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Prílohy:

PrílohaČ. 1Všeobecné zmluvnépodmienkykZmluveoposkytnutífinan čnéhopríspevku

PrílohaČ. 2 PredmetpodporyFP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ. 4 Harmonogram realizácieaktivítmikroprojektu

Ing.JaroslavBaška
predsedaTSK

Za Príjemcuv !.~~.~.~.I.~.~( ,dňa ./?:.~.:?~.~'!

. ~~I
Podpis: ~ .
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PrílohaČ. 1 Zmluvy o poskytnutífinančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉPODMIENKYKZMLUVEOPOSKYTNUTíFINAN ČNÉHOPRíSPEVKU

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

Pre účely týchto všeobecnýchzmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvnépodmienkyďalej označujúako ,,vZP",zmluva
oposkytnutí FP bezVZP aostatných priloh saďalej označujeako "zmluva oposkytnutíFP" a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa ďalejoznačuje ako "Zmluva".VZP súneoddelitel'nousúčasťou zmluvy o poskytnutíFP.

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

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

Splnenievšetkýchpovinnost íSprávcuje Správca povinnýzabezpe čiťna základeZmluvyoposkytnutí finan čného
príspevku č. Z22410620001 01,Zmluvy oposkytnutí finan čného príspevku zo štátneho rozpo čtu Slovenskej
republiky č. Z2241062000101/ŠRana základe Dohody ospolupráci na pro jekte vrámci Programucezhrani čnej
spolupráceSlovenskárepubl ika- Česká republika2007-2013 Č. 2009/0178.

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

LEGISLATíVAAVÝKLAD POJMOV
Základnýprávnyrámec upravujúcivz ťahymedziSprávcom aPríjemcom tvorianajmä:

Právne predpisy EurópskychspoločenstievaSlovenskejrepubliky

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

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

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

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

NariadenieEurópskehoparlamentuaRady (ES) Č. 1080/2006z5. júla 2006 oEurópskom 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 anariadenia Európskehoparlamentu
aRady (ES)Č. 1080/2006 z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálnehorozvoja.

Pojmy askratky

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

Aktivita- súhrn činnostírealizovanýchPríjemcom a/aleboPartnerom vrámciMikroprojektunato vyčlenenými
finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú kdosiahnutiu konkrétnehovýsledku amajú definovaný výstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo Partnerova/alebo ciel'ovú skupinu/užívatel'ovvýsledkov
Mikroprojektunezávisle na realizáciiostatných aktivít.Aktivita jevymedzená časom,prostriedkamiavýdavkami.

II



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skutočnostirozhodnejpre počítanie lehoty;

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

Certifikačný orgán - orgán,ktorý vykonávacertifikáciuvýkazovvýdavkovažiadostí oplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskej komisii, zodpovedáza vypracovanie žiadostí oplatbu na Európskukomisiu,príjem platieb
zEurópskej komisie,ako aj realizáciuplatieb ERDF Príjemcom,Úlohy certifikačnéhoorgánu plní Ministerstvo
financiíSR.

Deň- dňom sa rozumie kalendárnydeň,pokial'v Zmluve nieje výslovne uvedené,že ideo pracovný deň;

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

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

Fínančné ukončenie realizácíe 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,na ktorom/vktorom sa fyzickyrealizujú
aktivity mikroprojektu;

Mikroprojekt - na úrovni strešného projektu je považovaný za aktivitu strešného projektu, Špecifikáciu
mikroprojektuajeho projektovýcykluspodrobne popisuje Regionálnadokumentácia;

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

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

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

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

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

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

Pravidlá oprávnenosti výdavkov - dokument, ktorý stanovuje podmienky oprávnenosti výdavkov pre
Príjemcovsosídlom v SR pre 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 zhlavnýchzámerovstratégievPrograme, ktorý saskladá zoskupinynavzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,meratel'nýmiciel'mi;

Príručka pre príjemcu - dokument,ktorý poskytujeúspešným žiadateľomofinančný príspevok(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 poskytuježiadatelomofinančný príspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny na to, aby mohli správne pripraviťžiadosť ofinančný príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť predpokladyprejeho úspešnúrealizáciu.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 (alebo aj
"Program") - je operačnýprogram,ktorý bol schválenýrozhodnutímEurópskejkomisieč. K(2007) 6604 zo
dňa 21.12.2007;

Realizácia aktivít mikroprojektu - zahŕňa obdobie, vrámci ktorého Prijemca a/alebo Partneri realizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektuaktoré začína termínom začatiarealizácieaktivit mikroprojektuuvedenomv
Zmluveaždo ukončenia všetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchvZmluve vtermine podla článku3bod 3.7.
zmluvyoposkytnutíFP;

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

Regionálny výbor - orgán, ktorý je zriadený spoločnečeským aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischvalovanížiadostíofinančný 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 preukázanévýdavky Príjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisia výlučne srealizáciou aktivit 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 podkladna vypracovanieŽiadostioplatbu za mikroprojekt;.

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

Správca - subjekt,ktorý nazáklade Zmluvyoposkytnutí FP zabezpečujevýkon správyFondumikroprojektov,
výkon kontrolymikroprojektovapreplácaniefinančnýchprostriedkovna účetpríjemcu

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

Štrukturálne fondy (alebo aj "ŠF") - nástroještrukturálnejpolitikyES využívanéna dosiahnutiecíetovpolitiky
ES. K štrukturálnym fondom patria Európskyfond regionálnehorozvoja a Európskysociálnyfond;

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

Včas - konanievsúlade sčasom plnenia určenom vZmluve, vprávnych predpisochSR a ES, vPrograme,
vPríručke pre žiadateľa,vPriručke pre príjemcu,vpríslušnej Výzve na predkladaniežiadostío FP av Systéme
finančnéhoriadenia štrukturálnychfondovaKohéznehofondu naprogramovéobdobie2007- 2013;
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Vlastné zdroje- finančnéprostriedky,ktorýmisa Prijemcapodiel'a na financovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky,ktoré Príjemca získal zíného zdroja (okrem zdrojov
uvedenýchvčlánku 3bod 3.1.zmluvy oposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo prispevoktretejosoby.

Verejné obstarávanie- postupyobstarávaníazákaziekna dodanietovarov,uskutočneniestavebnýchpráca
poskytnutieslužieb tovarov,služieb astavebnýchprác v zmysle zákonaČ. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní
vznení neskoršich predpisov avo vzťahu kPrijemcovi vsúvislosti svýberom dodávateľa mikroprojektua
vprípade zákaziek,na ktoré sa nevzťahujepovinnosťpostupovaťvsúlade suvedenými právnymi predpismi,
postupmiuvedenýmivPríručke pre príjemcu;

Výzva na predkladaniežiadostí(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 zaväzujedodržiavaťustanoveniaZmluvy tak, aby bol mikroprojektrealizovanýriadne,včas av súlade
sjej podmienkamiapostupovaťpri realizáciiaktivítmikroprojektusodbornou starostlivosťou.

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohl'aduna osobu, ktorá
mikroprojektskutočnerealizuje 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 vlastníckychpomerov Príjemcua/alebo Partnera počas platnostiaúčinnosti Zmluvy sa
považuje za podstatnú zmenu mikroprojektu,ktorá oprávňujeSprávcu odtejto Zmluvyodstúpiť.

4. Príjemcasa zaväzuje, že vobdobí piatich rokov odo dňa finančného ukončenia realizácieaktivít 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 dodanietovarov,uskutočneniestavebnýchprác a poskytnutieslužieb
potrebnýchpre realizáciu aktivítmikroprojektu.

2. Príjemcasa zaväzujezabezpečiťpostup prizadávanízákaziekna dodanietovarov,uskutočneniestavebnýchprác
aposkytnutieslužieb potrebnýchpre realizáciuaktivítmikroprojektuvsúlade so zákonomČ. 25/2006 Z.z.overejnom
obstarávaní ao zmene adoplneni niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, Príručkou pre žiadatel'a,
Priručkoupre 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 ustanoveníPríručkypre žiadatel'a aPríručkypre príjemcu.

6. Správcaoveruje dodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spoločenstvedefinovanýchpríslušnými právnymi aktmi ESa zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom pri
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Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤZÁVEREČNÚSPRÁVU

realizáciimikroprojektu.ČinnosťouSprávcu nieje dotknutá výlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejného obstarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základných principov
verejného obstarávaniaaZmluvy.

1. Prijemcaje povinný po fyzickom ukončenírealizácieaktivit mikroprojektupredložiťSprávcoviZáverečnúsprávu,
Zoznam deklarovanýchvýdavkov vsúlade so Zmluvou. Prilohou Zoznamudeklarovanýchvýdavkovsú príslušné
účtovné doklady aďalšia podporná dokumentáciaPrijemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá

2. Príjemcajepovinný informovaťSprávcu okonkrétnychterminochkonania nosnýchaktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konaním akcie preúčelmožnejkontroly na mieste.Tieto terminysú poskytovanéSprávcovie-mailom.

3. Príjemca jepovinnýna žiadosťSprávcubezodkladnepredložiťinformácieadokumentáciusúvisiacuscharakterom
apostaven im Prijemcu,srealizáciou aktivít mikroprojektu,účelom mikroprojektu,saktivitami PrijemcuaPartnerov
súvisiacimisúčelom mikroprojektu, svedenim účtovnictva, 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 aukončeni akéhokol'veksúdneho,
exekučného,konkurznéhoalebo správnehokonania vočiPrijemcovia/aleboPartnerovi,ovstupe Prijemcua/alebo
Partnera do likvidácieajej ukončení,ovzniku a zániku okolnostivylučujúcichzodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podl'ačlánku 12týchto VZP,prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako aj o iných skutočnostiach,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikro projektua/alebo na povahu aúčel mikroprojektu
azaväzuje sa zaslaťSprávcovifotokópiu dokumentutýkajúcehosatakejto zmeny.

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

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemca jepovinný počas platnostiaúčinnosti Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú nazáklade Zmluvy
získa,resp.získalformou FPprostrednictvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedenýchvtomto článku
VZP. Príjemca jepovinný túto 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 prilohe č. 4 Priručkypre žiadatel'a.

3. Prijemca jepovinný použlvatgrafickýštandard pre opatreniavoblasti informovaniaapublicity, ktorýje uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

4. Príjemcasúhlasí,aby hoSprávca zaradil do zoznamu Prijemcovpre účely publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácii vzozname Príjemcov: názovasidio Prijemcu a
Partnerov;názov,ciele astručný opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivit mikroprojektu;čas realizácieaktivit
mikroprojektu; celkové náklady na mikroprojekt; výška poskytnutého finančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografieavideozáznamyzmiesta realizácie aktivitmikroprojektu;predpokladanýkoniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasí so zverejnenim uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodnutiaSprávcu. Príjemcaje povinný zabezpečiťsúhlas so zverejnením údajovpodl'a tohtoodseku tohto
článku VZP ajzo strany Partnerov.

Článok5 VLASTNíCTVOAPOUŽITIE VÝSTUPOV

1. Príjemca sazaväzuje,žebude mať/zabezpečípočas platnostiaúčinnosti Zmluvyalebo počasobdobiauvedeného
voVýzve na predkladaniežiadostioFP, podl'a toho,ktoré obdobie budedlhšie:

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

podl'a toho, ktorú formu práva kmajetku zhodnotenémualalebo nadobudnutémuzFP alebojeho časti určí Výzva na
predkladaniežiadostíoFP, alebo ak Správca neurčíinak.
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2. Majetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho časti môže byť počas platnosti aúčinnosti Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkol'vek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len
spredchádzajúcimpísomnýmsúhlasom Správcu.

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

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

Článok6 PREVOD A PRECHODPRÁv A POVINNOSTí

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

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

3. Postúpeniepohl'adávkyPríjemcuna vyplatenieFP natretiu osobu nieje nazáklade dohodyzmluvnýchstrán možné.

Článok7 REALIZÁCIAMIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválený mikroprojektv súlade so Zmluvou, schválenouŽiadosťou ofinančný
príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu
uvedenývčlánku 3bod 3.6.zmluvyoposkytnutíFP.

2. Správca jeoprávnenýpozastaviťposkytnutieFP v prípade:

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

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

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

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

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

Článok8 ZMENA ZMLUVY

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

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

3. Zmluvnéstrany sadohodliasúhlasia, že v prípade,ak dôjde kzmeneProgramu,Príručkypre žiadatel'a,Príručkypre
príjemcualebo Systémufinančnéhoriadenia štrukturálnychfondovaKohéznehofondu naprogramovéobdobie2007
- 2013, Správcauverejnínové znenietýchto dokumentovna svojich internetovýchstránkach.Vprípade, že dôjde
zároveň kzmene Zmluvy oznámi Príjemcovinové znenie zmenenýchčlánkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so
zmenou uvedenýchdokumentovsa považuje najmä konkludentnýprejav vôle Príjemcuspočívajúcivo vykonaní
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Článok 9 UKONČENIEZMLUVY

faktickýcha/alebo právnychúkonov,ktorýmipokračujevzmluvnom vzťahu so Správcom.Ide najmä opokračovaniev
realizácii aktivít mikroprojektu,zaslanie Záverečnejsprávy, zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov, prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Správcom aPrijemcom riadi takto
zmenenýmidokumentmi.

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadneukončeniezmluvnéhovzťahuzo Zmluvynastanesplnením záväzkovzmluvnýchstrán asúčasne uplynutím
doby,naktorú bola Zmluvauzatvorenápodl'ačlánku 5bod 5.2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadneukončeniezmluvnéhovzťahu zoZmluvynastáva dohodouzmluvnýchstránalebo odstúpením od
Zmluvy.

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

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

2.4 Naúčely Zmluvysa za podstatnéporušenieZmluvyzo stranyPríjemcupovažujenajmä:

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

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

c) preukázanéporušenieprávnychpredpisovSR a ES v rámcirealizácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
sčinnosťou Príjemcu a/aleboPartnerov;

porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít mikroprojektua/alebo
nesplneniepodmienok a povinností, ktoré Prijemcovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie
verejného obstarávania, nesplnenie meratel'ných ukazovatel'ov mikroprojektu alebo iné závažné
porušeniezmluvnýchpovinností);

e) zastavenierealizácieaktivitmikroprojektuzdôvodov na strane Príjemcua/aleboPartnera

D ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu vsúvislosti sprocesom
hodnoteniaavýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnenávyhodnotenásťažnosťsmerujúca
kovplyvňovaniu hodnotitel'ovalebo kzaujatosti, pripadneak takéto ovplyvňovaniealebo porušovanie
skonštatujúaj bez sťažnostialebo podnetuna tooprávnenékontrolnéorgány;

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

d)

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

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

1083/2006,pokial'Správca stanoví,že takáto nezrovnalosťsa považujeza podstatnéporušenieZmluvy;

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

k) ak Príjemcanezabezpečíplneniepovinnostíztejto Zmluvyzo stranyPartnerov;

l) porušeniečlánku 5bod 5.5.a5.6. zmluvyoposkytnutíFP;

m) ak dôjdeku skutočnostiuvedenejvčlánku 1odsek 3., porušeniečlánku 1odsek 4., článku3odsek 5,
článku 4,článku 6odsek1., článku10 odsek1., článku12 odsek1.,článku 12 odsek 6.týchto VZP.
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2,5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanie takého 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 sa podľaZmluvy 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 nepodstatnom porušeníZmluvy, Vtomto prípadesa takéto porušenieZmluvy bude považovaťza
nepodstatnéporušenie Zmluvy,

2.8 Odstúpenieod Zmluvy je účinné dňom doručenia písomnéhooznámenia oodstúpení 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 oprávnenéodZmluvy odstúpiťokamžite,

2,10 Vprípade odstúpeniaod Zmluvy zostávajúzachovanétiepráva Správcu, ktoré podlasvojej povahy majú
platiťaj po skončeníZmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenie poskytnutejčiastkyFP, právo na náhradu
škody,ktorá vznikla porušením Zmluvy apod,

2,11 Ak sa Príjemcadostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy vdôsledku porušenia, resp, nesplnenia
povinnostizo strany Správcu,zmluvné strany súhlasia,ženejde o porušenie Zmluvy Príjemcom,

Článok 10 VYSPORIADANIEFINAN ČNÝCH VZŤAHOV AZMLUVNÁ POKUTA

1, Príjemca jepovinný:

a) vrátiťFPalebojeho časť v prípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiť FP alebojeho časť, ak porušil povinnostiuvedenévZmluve aporušenie povinnostiznamenáporušenie
finančnejdisciplínypodla §31 ods,1písmena a), b), cl, d) zákona č,523/2004Z,z, orozpočtovýchpravidlách
verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov,

c) ak to určí Správca, vrátiť FP alebojeho časť, ak Príjemca a/alebo Partner porušil ustanoveniaprávnych
predpisovSRalebo ESatoto porušenie znamenánezrovnalosťpodlačlánku 2odseku 7 NariadeniaRady (ES)
č, 1083/2006anejde oporušenie finančnej disciplíny podlaodseku 1, písm, b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutupodlaodseku g,tohto článku VZP;vzhl'adom kskutočnosti,že spôsobenienezrovnalostizo
strany Príjemcu sapovažuje zataké porušenie podmienokposkytnutiaFP,s ktorým sa spája povinnosťvrátenia
FPalebo jeho časti,vprípade, akPríjemca takýto FP alebojeho časťnevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4, až g, tohto článku VZP,bude sanatoto porušenie podmienokZmluvy aplikovaťustanoveniedruhejvety § 31
ods, 7zákona č, 523/2004Zz: orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorých
zákonov vzneníneskorších predpisov,

d) akto určí Správca,vrátiťFPalebojeho časť v prípade,ak nebolidosiahnutéhodnotymeratel'ných ukazovatel'ov,

e) vrátiť príjem zmikroprojektuvprípade, ak počas realizácieaktivít mikroprojektua/alebo vpiatich rokoch od
Finančnéhoukončeniarealizácieaktivít mikroprojektudošlo kvytvoreniu príjmu podlačlánku 55 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 podlaodseku 1, písm, e) tohto článku VZP jePríjemcapovinnývrátiť
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, Správca bude postupovaťrovnakoako vprípade povinnosti
vrátenia FP alebojeho častivzniknutejpodlaodseku 1, písm,a)až e)tohto článku VZP,
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Článok 11 ÚČTOVNíCTVOAUCHOVÁVANIEÚČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

4. PovinnosťvráteniaFPalebo jeho časti(podl'a odseku1. písm.a) až e) tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podlaposlednejvety odseku 3. tohto článku VZP) ajeho rozsah určí Správca v"Žiadosti ovrátenie finančných
prostriedkov"(ďalejlen "ŽoVFP"),ktorúzašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

5. Správca vŽoVFP uvedievýškuFPalebo jeho častiapríjmu, ktorú máPríjemca vrátiťazároveň určí čísla účtov,na
ktoré je Príjemcapovinný vrátenie FP alebo jeho časti apríjmu vykonať.Vsúlade sods. 6. toho článku Správca
vŽoVFP určíaj lehotu na vrátenie FP.

6. Príjemca jepovinnývrátiťFPalebo jeho časťa príjem vurčenej lehote,atodo 10 dní od dátumu odoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vprípade, že si príjemca zásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sa dohodli,že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp. príjmu sapočíta od dátumuodoslaniaŽoVPF Správcom.Pokial'Príjemcanevráti FP alebo
jeho časti, resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správca oznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

7. Príjemcajepovinný vlehotedo7pracovných dní od uskutočneniavráteniaFPalebo jeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočniloformou platby naúčetoznámiťSprávcovitoto vráteniena tlačíve "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 sa predlživprípade ak nastanúskutočnostiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady
(ES)č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočností.

9. AksaPríjemca dostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkol'vek povinnostispojenejs informovaním apublicitou;

c) povinnostiposkytnúťsúčinnosťSprávcovi;

Správcaje oprávnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vo výške 0,1 %zosumy celkovýchoprávnených
výdavkov uvedenej včlánku 3bod 3.1. Zmluvy oposkytnutí FPza každý aj začatý deň omeškania,Vprípade
porušenia viac akojedného zbodoval.b), c) tohto odseku,výška zmluvnejpokuty saspočíta,

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

a)v analytickej evidencii ana analytických účtoch včlenení podla jednotlivých projektov, ak účtuje vsústave
podvojnéhoúčtovníctva,

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

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

2. Príjemcajepovinný uchovávaťaochraňovaťúčtovnú dokumentáciuaďalšiu dokumentáciutýkajúcu sa mikroprojektu
vsúlade so zákonomČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vplatnom znení ačl. 90 nariadeniaRady (ES)č, 1083/2006
a v lehote uvedenejvčlánku 17 VZP.

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

Článok12 KONTROLA/AUDIT/OVERENIENA MIESTE

1. Príjemcasa zaväzuje,že umožní výkon kontroly/auditu/overenianamieste zostrany oprávnenýchosôb navýkon
kontroly/auditu/overeniana mieste vzmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ES atejto Zmluvy, Príjemca je
počas výkonu kontroly/audítu/overeniana miestepovinnýnajmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova
dodržanie podmienokposkytnutiaFP v zmysle Zmluvy.
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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
PríjemcuaPartnerov kedyko!'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 priestorovPríjemcua/alebo Partnera,ak to
súvisís predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste,

b) požadovaťod Príjemcu, aby predložil originálne doklady ainú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dát na
pamäťovýchmédiách,vzorky výrobkovalebo iné dokladypotrebné pre výkon 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) vyhotovovaťkópieúdajov adokladov,ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste.

5. Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overenianamieste súnajmä:

a) Správca anímpoverené osoby,

b) príslušníNárodníkontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyššíkontrolnýúrad SR,príslušnáSpráva finančnejkontroly,Certifikačnýorgán a nimipoverené osoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgányanimi poverené osoby,

o splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisie aEurópskehodvora audítorov,

g) osobyprizvané orgánmiuvedenýmivpísm. a) až0v súlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSR a ES.

6. Príjemca jepovinnýbezodkladneprijaťopatreniana nápravunedostatkov,zistenýchkontrolou/auditom/overenímna
miestevzmysle 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. Zmluvnéstrany sa dohodli,žeich vzájomnákomunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre svoju záväznosťvyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskutočňovaťprostredníctvomdoporučenej
zásielky.Vprípade, že si zmluvnástrana neprevezmezásielku,zasielanúdoporučenoupoštou a uloženúna pošte,
piaty deň od uloženia napošte sabude považovaťzadeň doručeniazásielky,aj keď sa adresátoobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokia!'nemožno zásielku doručiť adresátovi azásielka nebola uložená na pošte, zásielka
sa považujeza doručenúmomentom jejvráteniaodosielateľovi.Ustanovenietohto odsekusa nevzťahujena čl. 10
odsek 6.

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

4. Príjemca jezodpovednýzariadne označeniepoštovejschránkynaúčely písomnejkomunikáciezmluvnýchstrán.

5. Správca môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky
prostredn íctvom email u.

6. Ak Správca určí elektronickúformu komunikácieprostredníctvomemailu, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne
písomne oznámiťsvoje emailovéadresy,ktoré budú v rámcitejto formy komunikáciezáväzne používať.

7. Zmluvné strany sazaväzujú,že vzájomnákomunikáciabude prebiehaťvslovenskom jazyku.
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Článok 15 PLATBY

8. Pre počítaníelehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítavadeň, keď došlo kskutočnosti určujúcejzačiatok
lehoty.

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

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

Článok 14 ÚČTY PRíJEMCU

1. SprávcazabezpečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účetvedenývEUR. Čísloúčtu Príjemcu(vrátane
predčíslia)akódbanky je uvedené včlánku 1ods.1.2.zmluvy o poskytnutíFP.

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

3. Príjemca môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj ziných účtov otvorených Príjemcom pri dodržaní
podmienok existencíe účtu Príjemcu určeného na príjem FP arealizácie aktívít mikroprojektuprostredníctvom
rozpočtu. Príjemcaje povinný oznámiť Správcovi identifikáciutýchto účtov najneskôrpri predloženíZáverečnej
správy.

1. Správca poskytneFP systémom refundácie.

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

3. Po vykonaníkontrolypodl'a predchádzajúcehoodseku tohtočlánku VZP,Správca vystavíPrehlásenieooprávnenosti
výdavkov a Schválený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehláseniaooprávnenosti výdavkov aSchváleného
zoznamuvýdavkovzašle SprávcaPríjemcovi,jeden originálarchivujeajeden predkladána schválenieNárodnému
kontrolóroviako podklad kZoznamudeklarovanýchvýdavkovza strešnýprojektFond mikroprojektov.

4. Správca zabezpečíposkytnutieplatbysystémom refundácie výhradnena základe Schválenéhozoznamu
deklarovanýchvýdavkov a Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

5. Príjemcajepovinnývpredkladanom Zoznamedeklarovanýchvýdavkovuvádzaťvýlučne výdavky,ktoré zodpovedajú
podmienkam oprávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedáza pravosť, správnosťakompletnosťúdajov uvedených
vZozname deklarovanýchvýdavkov. Vpripade, že nazáklade nepravýchalebo nesprávnychúdajov uvedených
vZOV dôjde kvyplateniu platby, pôjde oporušenie finančnej disciplíny vzmysle § 31 zákona č. 523/2004Z.z.
orozpočtovýchpravidláchverejnejsprávy ao zmene adoplneníniektorýchzákonovvznení neskoršíchpredpisov.

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

Článok 16 UCHOVÁVANIEDOKUMENTOV

1. Príjemca je povinný uchovávať dokumentáciu kmikroprojektu do 31.12.2021 ado tejto doby strpieť výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste zo strany oprávnenýchosôb vzmysle článku 12 VZP. Uvedenádoba sa predlži
vprípade ak nastanú skutočnosti uvedené včlánku 90 NariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006očas trvania týchto
skutočností.Povinnosťpodľa tohto článku VZPje Príjemca povinný zabezpečiťaj zo strany Partnerov.
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Príloha Č. 2k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku

Predmetpodpo ry FP

1. Ciele Mikroprojekt u

Hlavný ciel' Zachovanie, šírenie apopularizácia prejavov tradičnej ľudovej kultúry
vregiónoch hornej Nitry aSlovácka - Uhersko-hradištskaprostredníctvom
intenzívnejkultúrnejvýmeny ako nástrojcezhraničnejintegrácie aposilňovania
dlhodobých foriem spolupráce.

Speci fick ýciel '1 Obohatenie kultúrneho života obcí amiest na hornej Nitre i v Uherskom
Hradišti aKunoviciach onové alebo inovované festivaly tradičnej ľudovej
kultúry,naktorých sa predstavia účinkujúcizoboch strán hranice

Specifick ýc iel'2 Zachovanievýrobného postupu tradičných slovenskýchi moravskýchgájd
vdokumentačnej(metodický materiálaCD nosič)i živejpodobe (tvorivá dielňa
pre nových záujemcov).

Specif ickýci el'3 Vytvorenie možnosti prezentácie i vzájomnej výmeny skúseností
scezhraničnýmipartnermipre existujúcekvalitné regionálnefolklórnesúbory
afolklórne skupiny.

Speci fickýcie l'4 Vytvorenie kvalitného produktu zaujímavého pre cestovný ruch voboch
regiónoch.

2. Aktivity

Popis  aktivít
1. Aktivita 1 - Škola hornonitrianskehotanca - Obohatenie programu

medzinárodnéhodetskéhofolklórnehofestivalu vKunoviciach Kunovské
Léto o Školu hornonitrianskehotanca a vystúpeniedetskéhofolklórneho
súboru zhornej Nitry.Vrámci projektu sa zabezpečífinancovanielektora
typických hornonitrianskychtancov (3 školy tanca v rámci troch dní
festivalu).Účastníkmibudú primárne detské folklórnesúboryzúčastnené
na medzinárodnomfestivale Kunovské léto, ale i široká verejnosť.
Súčasťouaktivity bude i 3-dňový pobyt detskéhofolklórnehosúboru z
hornejNitry s opakovanýmivystúpeniamipocelom meste.

2. Aktivita 2 - Komponovanýscénický program gajdošov - Dvojdňový
folklórny festival v Prievidzi bude inovovaný o dva veľké programy:
komponovanýscénickýprogram gajdošov zobidvoch strán hranice -spolu
20 gajdošovpod vedením JurajaDufeka.Komponovanýprogram zostaví
Juraj Dufek a bude pozostávať zo sólových i spoločných vystúpení
gajdošov spolu so sprievodným slovom moderátora, ktoré predstaví
gajdošov,repertoári špecifiká jednotlivýchnástrojov.Druhým programom
tejto aktivity budevystúpenie folklórneho súboru z Uherskohradišska.



Inštitucionálnaa
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udriatel'nos ť
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3. Aktivita 3- Prezentáciaslovenskéhofolklóru na Morave - Obohatenie
folklórnehofestivaluII v Kunoviciach(ČR)ovystúpeniefolklórnehosúboruI

zhornej Nitry.

4. Aktivita4- Máčovskýgazdovskýdvor - Nový trojdňovýfestival tradičnejI
!'udovejkultúryspojenýsfolklórnym programom (2 dni),tvorivoudielňou
výroby gájd(3 dni),ochutnávkoutradičných jedál (2 dni) a ukážkami
tradičnýchremesiel(2 dni). Folklórnyprogram bude prebiehaťpriamo na
jednom ztradičnýchgazdovskýchdvorov,predstaviasa naňom folklórne
súboryaskupiny zhornej Nitryi hosťzMoravy. Súčasne bude prebiehať
ochutnávkatradičnýchjedál, ktorú pripraví o.z. Hipo Máčov - chlieb a
koláče pečené vtradičnej peci aďalšie špeciality regionálnejkuchyne.
Lektorom tvorivejdielne výroby gájdbudeJuraj Oufek a účastníkmibudú
slovenskíi moravskízáujemcoviaovýrobu gájd. Tvorivádielňa výroby
gájd bude nasnímanána videozáznam,zktorého sanásledne zostrihoma
hovoreným komentárom vytvorímetodickýmateriálvýroby gájd na CD
nosiči. Rovnako bude spracovaný i textový afotografický metodický
materiál akopopis a návod navýrobu gájd.Formátmateriálu:A5, väzba
brožovaná,plánovaný náklad cca 200 ks. Materiál bude distribuovaný
medzi folklórne súbory na hornej Nitre i na Uherskohradišsku,tiež do
kultúrnych zariadení, knižníc, základných umeleckýchškôl, žiadate!' i
partnerhobude propagovaťna webovýchstránkachana základe záujmu
ho ďalejdistribuovaťzáujemcom.Materiálbude poskytnutýbezplatne.

5. Aktivita 5- Cige!'skákosa- Festival tradičnej !'udovejkultúry spájajúci
súťaž v kosení so scénickým folklórnym programoma ochutnávkou
tradičných jedál.Festivalbude jednodňový.

Aktivita 6- Letné slávnosti rudnianskejdoliny.- Jednodňovýfolklórny
festival prezentujúcifolklórne skupiny z rudnianskejdoliny doplnený o
vystúpenie folklórneho súboru z Uherskohradišska.

Všetky aktivity projektu súplánované akocyklické abudú maťsvoje
pokračovanieaj v budúcnosti.Ľudské iorganizačnézázemie voblastifolklóru
(folklórne súbory iorganizátorifestivalov)ktomu dáva predpoklad.Realizovaný
mikroprojektvylepšítechnické zázemie pre organizovanieaktivítvbudúcnosti-
nákup stanov pretechnické zázemie festivalov vexteriéri,počítača pre
odbornéhopracovníka.Tiež metodickýmateriálvtlačenej ielektronickej
podobe venovanýpostupu výroby gájdivýchova nových výrobcov na tvorivej
dielnidáva predpoklad zachovania tejto aktivity dobudúcnosti.
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3. Ciel'ové skupiny

Ciel'ové skupiny:

Výrobcoviaazáujemcoviaovýrobu gájd a hráčina gajdy.
Siroká verejnosť,záujemcoviaofolklór
Turisti,návštevníciregiónu hornejNitry a Uherskohradišska
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Rozpočetmikroprojektu

Výdavo J(
Memá Počet Jlf Jedno tková

Náklady (v EUR)
jedno tka jednotiekri cena (vEUR)

1. Osobné výdav ky l., 4515,60

1.1 Hrubé mzdy aplaty

1.1.1 Manažér projektu osobohodina 250 6,00 1500,00

1.1 .2 Finančný manažér projektu osobohodina 185 5,00 925,00

1.1.3 Odborný pracovník osobohodina 130 4,50 585,00

1.1.4 Odborný pracovník osobohodina 100 3,50 350,00
1.2 Odvody sociálneho a
zdravotného poistenia platené
zamestnávatel'om

1.2.1 Manažér projektu osobohodina 250 2,10 525,00

1.2.2 Finančný manažér projektu osobohodina 185 1,76 325,60

1.2.3 Odborný pracovník osobohodina 130 1,40 182,00

1.2.4 Odborný pracovník osobohodina 100 1,23 123,00

1.31né 0,00
2. Vecné výda vky 11139,40

2.1 Materiál vrátane PHM
2.1.1 Nákup materiálu na scénu
komponovaného programu gajdošov
(iutovina, drevo, prútie ...) súbor 1 700,00 700,00
2.1.2 Nákup odbornej literatúry
(etnomuzikologická literatúra pre
metodický materiál ovýrobe qáid) súbor 1 50,00 50,00
2.1.3 Nákup drobného materiálu pre
potreby administratívy -kancelársky
papier, tonery ... súbor 1 102,00 102,00
2.2 Samostatne hnutel'né veci -
DHIM, DNHIM
2.2.1 Stany na technické
zabezpečenie tvorivej dielne-
prekrytie ks 2 750,00 1500,00

2.3 Cestovné náhrady podľa zákona 0,00
2.4 Prenáiom
2.4.1 Prenájom prestrešeného pódia
pre potreby kom ponovaného
programu gajdošov deň 2 500,00 1000,00

2.5 Nákup použitého zariadenia 0,00

2.6 Nákup HWa SW

2.6.1 Nákup osobného PC ks 1 550,00 550,00

2.6.2 Nákup farebnei tlačiarne ks 1 250,00 250,00
2.7 Režijné výdavky (voda, teplo,
plyn, energie) 0,00

2.8 Prepravné
2.8.1 Preprava českého súboru na
folklórny festival vPrievidzi vrátane
stolného km 250 1,40 350,00
2.8.2 Preprava českého súboru na
Letné slávnosti rudnianskej doliny
vrátane stolného km 250 1,40 350,00
2.8.3 Preprava slovenských súborov
na Letné slávnosti rudnianskej doliny
vrátane stolného km 160 1,25 200,00
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2.8.4 Preprava slovenského súboru
na folklórny festival vKunoviciach
vrátane stolného km 275 1,60 440,00
2.8.5 Preprava slovenského súboru
na folklórny festival II v Kunoviciach
vrátane stolného km 250 1,40 350,00

2.9 Honoráre
2.9.1 Honorár autorovi arežisérovi počet
programu gajdošov vystúpení 1 100,00 100,00
2.9.2 Honoráre účinkujúcim počet
oaidošorn vystúpení 20 50,00 1000,00
2.9.3 Vystúpenie českého
folklórneho súboru na folklórnom
festivale vPrievidzi -jednodňový
pobyt súboru na ktorom uskutoční
cca 1hodinové vystúpenie -cca 35 počet
účinkujúcich vystúpení 1 500,00 500,00
2.9.4 Vystúpenie gajdošov na počet
Ciceľskei kose vystúpení 4 50,00 200,00
2.9.5 Vystúpenie folklórneho súboru počet
zreqiónu na Ciqeľskei kose vystúpení 2 100,00 200,00
2.9.6 Honorár lektorovi na tvorivej počet
dielni vvrobv gáid vystúpení 1 300,00 300,00
2.9.7 Vystúpenie folklórneho súboru počet
zregiónu na Máčovskom vystúpení
cazdovskorn dvore 1 100,00 100,00
2.9.8 Vystúpenie českého súboru na počet
Letných slávnostiach rudnianskej vystúpení
doliny 1 300,00 300,00
2.9.9 Vystúpenie folklórnych súborov počet
zregiónu na Letných slávnostiach vystúpení
rudnianskej doliny 2 100,00 200,00
2.9.10 Honorár lektorovi na počet
Hornonitrianskei škole tanca vvstúoení 3 50,00 150,00
2.9.11 Honorár folklórnej skupiny zo počet
Slovenska na folklórnom festivale II v vystúpení
Kunoviciach 1 300,00 300,00

2.10 Ubytovanie
2.10.1 Ubytovanie účastníkov
tvorivej dielne výroby gájd na
Máčovskom gazdovskom dvore (2
noci) osobonoc 24 13,00 312,00
2.10.2 Ubytovanie detského
folklórneho súboru na folklórnom
festivale IKunovice (2 noci) osobonoc 80 8,00 640,00

2.11 Stravné
2.11.1 Stravné účastníkom tvorivej
dielne výroby gájd naMáčovskom
gazdovskom dvore (3dni - R+ O+
V) stravné/osoba 12 22,95 275,40
2.11.2 Stravné pre detský folklórny
súbor zo Slovenska na folklórnom
festivale Iv Kunoviciach (3 dni -R+
O+V) stravné/osoba 40 18,00 720,00

2.12 Iné 0,00
3. Externé služby 2000,00
3.1 Posudky (technické, finančné, ...) 0,00
3.2 Poplatky za právne anotárske
služby 0,00

3.3 Poradenstvo akonzultácie 0,00
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3.4 Iné
3.4.1 Výtvarný návrh a realizácia
scény nafolklórnom festivale v
Prievidzi služba 1 500,00 500,00
3.4.2 Ozvučenie podujatia Cigel'ská
kosa služba 1 300,00 300,00
3.4.3 Ozvučenie Máčovského
gazdovského dvora služba 1 300,00 300,00
3.4.4 Honorár za videozáznamz
tvorivej dielne výroby gájd na
Máčovskom gazdovskom dvore služba 1 300,00 300,00
3.4.5. Honorár za spracovanie
bulletinu venovaného popisu výroby
gájd služba 1 300,00 300,00
3.4.6. Ozvučenie podujatia Letné
slávnosti rudnianskej doliny služba 1 300,00 300,00
4. Výdavky na pub lici tu

845,00
4.1 Informačné tabule, pamätné
dosky a i. súvisiace sprojektom 0,00

4.2 Iné
4.2.1 Zhotovenie propagačného
bannera -samostojný prenosný
exteriérový banner orozmeroch 0,8
x 2 mvyhotovený zpogumovanej
fólie obsahujúci názov projektu a
logá ES, ktorým budeme
zabezpečovať publicitu projektuv
zmysle pravidiel. ks 1 100,00 100,00
4.2.2 Tlač- súhrnný plagát
Hornonitrianske folklórne leto -A2 ks 100 1,20 120,00
4.2.3 Tlač pozvánok na
Hornonitrianske folklorne leto - A5 ks 100 0,30 30,00
4.2.4 Tlač letákov na
Hornonitrianske folklórne leto -A4 ks 100 0,20 20,00
4.2.5. Tlač plagátov na Cigel'kú kosu
- A3 ks 30 0,75 22,50
4.2.6 Tlač plagátov na Máčovský
oazdovskv dvor -A3 ks 40 0,75 30,00
4.2.7 Tlač plagátov na Letné
slávnosti rudnianskej doliny -A3 ks 30 0,75 22,50
4.2.8 Tlač bulletinu venovaného
výrobe qájd -A5 ks 200 2,50 500,00
5. Invest ičné 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· upresn iť 'rm III 0,00
7. Celkové o právnené výdav ky 18500,00

8. Príjmy mikroprojektu 0,00
9. Celkové upraven é oprá vnené
výda vky " " 18500,00

10. N eoprávnenévýdav ky 0,00
11. Celkové v ýdavky pro jektu

18500,00



Príloha Č. 3k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku

Výdavky na aktivity
Výdavky naaktivity

Celkové výdavky
cezhraničného

žiadatel'a
partnera

mikroprojektu

Celkové
Názov kapitoly Výdavky celkomVýdavky celkom výdavky %zCN

mikroprojekfu

1. Osobné výdavky 4515,60 0,00 4515,60 24,41
2.Vecné výdavky 8589,40 2550,00 11139,40 60,21
3. Externé služby 2000,00 0,00 2000,00 10,81
4.Výdavky na publicitu 845,00 0,00 845,00 4,57
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 15950,00 2550,00 18500,00 100,00
(-) Príjmy 0,00

8. Celkové uprav ené oprávnené 15950,00 2550,00 18500,00
výdavky I

(+)Neoprávnené výdavky 0,00

9. Celkové výdavky 15950,00 2550,00 18500,00

_________ . . . --------------------------_.




