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1. ZMLUVNÉSTRANY

1.1. Správca
názov: Trenčianskysamosprávnyk raj

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: SK1081800000007000208989

(ďalejlen "Správca ")

1.2. Príjemca(Žiadatel')
názov: Hornonitrianskaknižnica v Pr ievidzi

sídlo: Hviezdoslavova3,971 01 Prievidza,Slovenskárepublika

konajúci: Mgr.Silvia Myšiaková,riaditel'ka

IČO: 34059121

DIČ: 2021431401

banka: Československáobchodná banka,a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia)akód banky

refundácie: 4014850055/7500

IBAN: SK4775000000004014850055

(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 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).
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1.4. PoskytnutiefinančnéhopríspevkuzEurópskeho fondu 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 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(ďalej aj "FP")zo stranySprávcu Príjemcovina
realizáciu aktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom Schválenej žiadosti oFP (Príloha Č. 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:Regionálnecennosti

Registračné číslo (Kódmikroprojektu):SKlFMP/12/029

(ďalejaj .rnikroproiekt').

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

Masarykova verejnáknihovnaVsetín
Dolnínámestí1356,75501 Vsetín,Česká republika
PhDr.Helena Gajdušková,riaditel'ka
00851817
CZ00851817

2.2. Účelom tejtoZmluvy jespolufinancovanieschválenéhomikroprojektuPríjemcu,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
cezhraničnéhoregiónu 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 30.09.2014

2.5. FP poskytnutývzmysle tejto Zmluvy je tvorenýprostriedkamiERDF aprostriedkamištátneho
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 l
Celkové oprávnenévýdavky 100 17220,40

Finančnípríspevok zERDF 85 14637,34

Finančný príspevok zo štátneho rozpo čtu SR 10 1722,04

Vlastné zdroje 5 861,02

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

3.3. Príjemcasa zaväzuje požiadaťoFP výlučne na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkov na
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 o 1EUR ato 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:

02.01.2014- 30.09.2014 30.10.2014

Dátum vzniku oprávnenýchvýdavkov 01.10.2013 I
Fyzické ukon čenierealizácie aktivítmikroprojektu 30.09.2014 I

Poslednýmožný termín  úhrady oprávnenýchvýdavkov 30.10.2014

Konečnýmožný termín v prípade nutnosti predlženla 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
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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 financovaniezozdrojov iných rozpočtovýchkapitol
štátnehorozpočtu SRalebo ČR,štátnych fondovSR alebo ČR,z iných verejných zdrojov,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. 440/2000Z.z. osprávach finančnejkontrolyvznení neskoršíchpredpisov,zákonČ. 502/2001
Z.z.ofinančnej kontrole a vnútornom audite vzneníneskorších 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:
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Indikátorvýstupu Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Počet aktivít podporujúcichrozvoj ľudských
počet O 2zdrojov

Počet typov vydaných propagačno-
počet O 2prezentačnýchmateriálov

Indikátorv 1ýsledku Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Upevnená spoluprácaapartnerstvá
I počet O 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 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 na vedomie,že akbynedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy vlehote do troch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvy nedošlozo
zákona.



5.2. Zmluva sauzatvára nadobu určitú ajejplatnosťaúčinnosťkončíuplynutím piatich rokov ododňa
Finančnéhoukončenia realizácieaktivítmikroprojektusvýnimkou článku 10odsek 8.VZP,článku
12 ačlánku 16 VZP, ktorýchplatnosťaúčinnosť končí 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlží
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 podla
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 tejto Zmluvy súnasledujúceprílohy:1. Všeobecnézmluvné podmienky
kZmluve o ppskytnutífinančnéhopríspevku,2. Predmetpodpory FP 3.Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogramrealizácieaktivít mikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,žesa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámilasúhlasí, žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlpsuje,že muniesúznáme žiadne okolnosti, ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerovalebo oprávnenosťmikroprojektuna poskytnutieFP v zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostioFPpre mikroprojektuvedený v článku 2Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,ževšetky vyhláseniapripojené kžiadostioFPako aj zaslané Správcovipred
podpisom Z~luvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú účinné pripodpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Aksa akékol'vékustanovenietejto 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
ustanovenienbvýmplatným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy aobsah
jednotlivýchustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktoré vzniknú ztejtoZmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad aleboukončenie
sú Zmluvné str~ny povinné prednostneriešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade, že pavzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknutévsúvislosti splnením záväzkov
podl'a Zmluvy alebo vsúvislostisňou nevyriešia,Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknutézo Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad aleboukončenie,budú riešené
namiestne avecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodl'a právnehoporiadkuSlovenskej
republiky. I

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

I

5.10.Zmluvné strany tyhlasujú,že sitexttejto Zmluvy riadne adôsledne prečítali,jej obsahu aprávnym
účinkomz nej Ivyplývajúcim porozumeli,ich zmluvné prejavy sú dostatočnejasné, určité a
zrozumitel'né,pbdpisujúceosoby sú oprávnenékpodpisu tejto Zmluvya na znak súhlasuju
podpísali.
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Prílohy:

PrílohaČ. 1 VšeobecnézmluvnépodmienkykZmluveoposkytnutífinan čnéhopríspevku

PrílohaČ. 2 Predmetpodpory FP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ. 4 Harmonogram realizácieaktivítmikroprojektu

Za Príjemcu v....r???t:t!.4.!.-!::..·...,dňa ...1.t....&~..~<!.f

Homonitria nska knižnica
v Prievidzi
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Prílohač. 1 Zmluvy o poskytnutífínančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉ PODMIENKY KZMLUVE O POSKYTNUTíFINAN ČNÉHO PRíSPEVKU

Tieto všeobecnézmluvnépodmienkyupravujúvzájomnépráva apovinnosti zmluvnýchstrán, ktorýmisúnastrane jednej
Správca FMP ana strane druhejPríjemca tohto FP.

Preúčely týchto všeobecnýchzmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvné podmienkyďalej označujúako "VZP",zmluva
oposkytnutí FPbezVZP aostatných príloh saďalejoznačujeako "zmluva oposkytnutíFP" azmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa ďalejoznačuje ako "Zmluva".VZP súneoddeliteľnousúčasťouzmluvy oposkytnutíFP.

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

Vzájomnépráva apovinnosti medzi Správcom aPríjemcom sariadia Zmluvou, všetkými dokumentmi,naktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi predpismiSR a ES.Zmluvné stranysa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudú ďalej
riadiťProgramom cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Česká republika2007- 2013, Programovým manuálom
pre program cezhraničnejspolupráce Slovenskárepublika - Česká republika 2007 - 2013, Príručkou pre žiadateľa,
Príručkou pre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenských partnerov (ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), príslušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFPa Systémom finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu naprogramové obdobie2007- 2013. Príjemcavyhlasuje,žesa sobsahom uvedených dokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú uverejnené na
internetovejstránke ~yyvsk-cz.eJiawww.tsk.sk

SplnenievšetkýchpovinnostíSprávcu jeSprávcapovinný zab ezpečiťna základeZmluvyoposkytnutí finan čného
príspevku č. Z2241062000101,Zmluvy oposkytnutí finan čného príspevku zo štátneho rozpo čtu Slovenskej
republiky č. Z2241062000101/ŠRana základe Dohody ospolup ráci na projekte vrámci Programucezhrani čnej
spolupráceSlovenskárepublika- Česká republika 2007-2013Č. 2009/0178.

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

Pojmy askratky

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

Aktivita- súhrn činnostírealizovanýchPríjemcom a/alebo Partnerom vrámciMikroprojektunato vyčlenenými
finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú kdosiahnutiu konkrétnehovýsledku amajú definovaný výstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo Partnerova/alebo cieľovú skupinu/užívateľovvýsledkov
Mikroprojektunezávisle na realizáciiostatných aktivít.Aktivita je vymedzenáčasom,prostriedkamiavýdavkami.

LEGISLATíVA AVÝKLAD POJMOV
Základnýprávny rámecupravujúcivz ťahy medziSprávcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právne predpisyEurópskych spoločenstievaSlovenskejrepubliky

Zákon č.528/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskehospoločenstva;

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

Zákon č.502/2001Z:«.ofinančnej kontrole a ~nútornom audite ao zmene a doplneniniektorých zákonov;

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

NariadenieEurópskehoparlamentuaRady (ES) č. 1080/2006z5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja,aktorým sa zrušuje nariadenie(ES)č. 1783/1999;

Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006z8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanoveníao Európskom fonde
regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde anariadenia Európskehoparlamentu
aRady (ES) č.1080/2006 z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálnehorozvoja.



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzníku skutočnostírozhodnejpre počítanielehoty;

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 žiadateľa. Príručkou pre príjemcu, Pravidlami oprávnenosti výdavkov, ametodickými
usmerneniami;

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

"
Deň- dňom sa rozumie kalendárnydeň,pokial'v Zmluve nie je výslovneuvedené,že ideo pracovnýdeň;

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

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

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

Finančné ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu - realizácia aktivít Mikroprojektu sa považuje
za finančne ukončenú dňom odoslania platby zERDF a ŠR Správcom na účet Príjemcu na základe
schválenéhoZoznamu deklarovanýchvýdavkovaŽiadosti oplatbu

Fínančný príspevok (alebo aj "FP") - prostriedkyEÚ, finančnýpríspevokje poskytovanýPríjemcoviato prí
splnenípodmienokuvedenýchvZmluve;

Fond mikroprojektov - nástrojpre podporu aktivítmenšiehorozsahu(mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvoch strešnýchprojektovschválenýchvoblasti podpory1.6počas celého programovéhoobdobia;

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

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

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

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

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

Orgán auditu - orgán funkčne nezávislýod Správcu aCertifikačnéhoorgánu, určený členským štátom pre
každý operačnýprogram,ktorýje zodpovednýza vykonávaniečinnostípodlačlánku 62 NariadeniaRady (ES)č.
1083/2006,najmä vykonáva overovanieúčinnostifungovaniasystému riadenia,kontrolyaauditu vzorky operácií
podla medzinárodneuznávanýchauditorskýchštandardov, príslušnej legislatívy ES anárodnej legislatívy.
Orgán Auditu sa nachádzavčlenskom štáte Správcu,aje ním MinisterstvofinanciíSR

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

Oznámenie ovysporiadaní finančných vzťahov - doklad, ktorý pozostávazformulára apriloh, na ktorého
základe príjemca potvrdzujevrátenie finančnýchprostriedkovv príslušnom pomere na stanovenéúčty;

Partner - subjekt,ktorý sapodieta 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 l" orgán,organizáciaalebo právnickáosoba vystupujúcavmene projektovéhopartners.tva (Žiadateľ),
ktorejsúza účelom realizácieaktivítmikroprojektuposkytovanéprostriedkyERDF a prostriedkySR Slovenskej
republiky;

Prioritná 'Is- jeden zhlavných zámerovstratégievPrograme, ktorý saskladá zoskupinynavzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,merateľnýmicieľmi;

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

Príru čkapre žiadate ľa- dokument,ktorý poskytuježiadateľom ofinančnýpríspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny na to, aby mohli správne pripraviťžiadosť ofinančný príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť p~edpoklady pre jeho úspešnú realizáciu.

Program oezhrani čnejspolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 (alebo aj
"Program")- je operačný program,ktorý bol schválenýrozhodnutím EurópskejkomisieČ. K(2007) 6604 zo
dňa 21.12.2007;

I

Realizácia iaktivit mikroprojektu- zahŕňa obdobie, vrámci ktorého Príjemca a/alebo Partneri realizujú
jednotlivéaktivity mikroprojektuaktoré začína termínom začatiarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluve aždo ukončeniavšetkýchaktivit mikroprojektuuvedenýchvZmluve vtermíne podľa článku3bod 3.7.
zmluvy oposkytnuf FP;

Regionálna
l

dokumentácia- programovádokumentácia,ktorá tvorí neoddeliteľnúsúčasťstrešnéhoprojektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoria junasledovnédokumenty:ŽiadosťoFP, Príručka pre správcu,štatútarokovací
poriadokRegionálnehovýboru,Príručka pre žiadateľa;

Regionálny :výbor - orgán, ktorýje zriadený spoločnečeským aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischvaľovanížiadostíofinančný príspevokzFondu mikroprojektov;

I
Riadne- konanie,resp.nekonanievsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príručkou
pre žiadateľ~.,Príručkoupre príjemcu,výzvou na predkladaniežiadostíoFP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
aSystémoml finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov aKohézneho fondu na programovéobdobie 2007-
2013; I

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

I
Schválenéoprávnenévýdavky - skutočnevynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavkyPríjemcu
schválenéSPrávcom,ktoré súvisia výlučne srealizáciou aktivít mikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhovzmluve o poskytnutíFP voforme nákladovavýdavkov Príjemcu;

I

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

Splneniekritéria oprávnenost i- Príjemca splníkritérium oprávnenostidňom ukončeniakontrolyŽiadostioFP
zhľadiska oprávnenostiSprávcom za predpokladu,že ŽiadosťoFPsplnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

I

Správca- subjekt,ktorý nazákladeZmluvyoposkytnuti FP zabezpečujevýkon správyFondu mikroprojektov,
výkon kontroly'rnisroprojekíovapreplácaniefinančnýchprostriedkovna účetpríjemcu

I

Systém  finančného riadeniaštrukturálnychfondov aKohézneho fondu na prog ramovéobdobie2007 .
2013- dokumentupravujúcifinančnériadenie štrukturálnychfondovaKohéznehofondu schválenývládouSR,
je uverejnenýria www.sk-cz.eu;

I

Štrukturálnefpndy (aleboaj "ŠF") - nástroje štrukturálnejpolitikyES využívanéna dosiahnutiecieľovpolitiky
ES. Kštrukturálnym fondom patria Európskyfond regionálnehorozvoja a Európskysociálny fond;

I

Účtovnýdoklad- doklad definovanýv § 10 ods. 1zákona Č. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vznení neskorších
d

. I
pre pISOV;

I
Včas- konanievsúlade sčasom plnenia určenom vZmluve, vprávnych predpisochSR a ES, vPrograme,
vPríručke pre žiadateľa,vPríručke pre príjemcu,vprislušnej Výzve napredkladaniežiadostío FP av Systéme
finančnéhoriad~nia štrukturálnychfondov a Kohéznehofondu na programovéobdobie 2007- 2013;

I
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Vlastnézdroje- finančnéprostriedky,ktorýmisa Príjemcapodiel'a na financovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky,ktoré Príjemca získal ziného zdroja (okrem zdrojov
uvedených včlánku 3bod 3.1.zmluvy oposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo príspevoktretejosoby.

Verejnéobstarávanie- postupyobstarávaniazákaziekna dodanie tovarov,uskutočneniestavebnýchpráca
poskytnutieslužieb tovarov,služieb astavebnýchprác v zmysle zákona č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní
vznení neskorších predpisov 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 podkladzo strany
Správcu,na základe ktorého Žiadatel'vypracovávaapredkladá žiadosťoFP Správcovi;

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

Zoznam deklarovanýchvýdavkov - formulár,ktorý zasiela Príjemca príslušnémuSprávcovispolu s povinnými
prílohami,nazáklade ktorého je vystavené Prehlásenieooprávnenostivýdavkov;

Žiados ťofinan čný príspevok- dokument,ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných príloh, ktorým
žiadateľofinančný príspevokžiada o poskytnutie finančnéhopríspevku;

Žiados ť ovrátenie finan čných prostriedkov- doklad, ktorý pozostáva zformulára žiadosti apovinných
príloh,nazáklade ktorého má Príjemca povinnosťvrátiťfinančné prostriedkyvpríslušnom pomere na stanovené
účty.

Článok1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

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

2. Prijemca zodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohl'aduna osobu, ktorá
mikroprojektskutočne realizuje ajepovinný zabezpečiťplnenie záväzkovztejto Zmluvy všetkýmiPartnermi.

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 platnosti aúčinnosti Zmluvy sa
považuje za podstatnú zmenu mikroprojektu,ktoráoprávňuje Správcu odtejto Zmluvy odstúpiť.

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,TOVAROV APRÁC PRíJEMCOM

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

2. Príjemcasa zaväzujezabezpečiťpostup prizadávanízákaziekna dodanietovarov, uskutočneniestavebnýchprác
aposkytnutie služieb potrebnýchpre realizáciu aktivítmikroprojektuvsúlade so zákonomČ. 25/2006 Z.z.overejnom
obstarávaní ao zmene adoplnení 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 nezdôvodninesúladvprocese verejnéhoobstarávania,Správcavýdavky
mikroprojektu,ktoré vzniklina základe takéhoto verejného obstarávania,vcelku alebozčasti uzná zaneoprávnené.

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

6. Správcaoverujedodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spoločenstvedefinovanýchpríslušnýmiprávnymi aktmi ESa zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom pri
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realizáciimikroprojektu.ČinnosťouSprávcu nieje dotknutá výlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejného obslarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základných princípov
verejného obstarávaniaaZmluvy.

Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤZÁVEREČNÚSPRÁVU

1.
,

Príjemcaje povinný po fyzickom ukončenírealizácieaktivít mikroprojektupredložiťSprávcoviZáverečnúsprávu,,
Zoznam deklarovanýchvýdavkov vsúlade so Zmluvou. Prílohou Zoznamudeklarovanýchvýdavkov sú príslušné
účtovné doklady aďalšia podporná dokumentáciaPríjemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá.

,
Príjemca jepo~inný informovaťSprávcu okonkrétnychtermínochkonanianosných aktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konanhnakcie preúčelmožnejkontroly na mieste.Tieto termíny súposkytovanéSprávcovie-mailom.

Príjemca je povinnýna žiadosťSprávcubezodkladnepredložiťinformácieadokumentáciusúvisiacuscharakterom
apostavením Príjemcu,srealizáciou aktivít mikroprojektu,účelom mikroprojektu,saktivitami PríjemcuaPartnerov
súvisiacimisúčelom mikroprojektu, svedením účtovníctva, ato aj mimo vyššie uvedenej Záverečnej správy a
termínovuvedeQých vtomto článku VZP pocelú dobu udržatel'nostimikroprojektu.

Príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí aukončení akéhokol'veksúdneho,
exekučného,konkurznéhoalebo správnehokonania vočiPríjemcovia/aleboPartnerovi,ovstupe Príjemcua/alebo
Partnera do likvi,dácie a jejukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcichzodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podlačlánku 12 týchto VZP,prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako aj o iných skutočnostiach,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektua/alebo na povahu aúčel mikroprojektu
azaväzuje sa z~slaťSprávcovifotokópiu dokumentutýkajúcehosatakejto zmeny.

2.

3.

4.

5. Príjemca jezodpbvednýza presnosť,správnosť,pravdivosťaúplnosť všetkých informáciíposkytovanýchSprávcovi.,
,
I
,

PUS'pCIT AA INFORMOVANOS ŤČlánok4
,

Príjemca je povinnýpočas platnostiaúčinnosti Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú nazáklade Zmluvy
získa,resp.získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedenýchvtomto článku
VZP. Príjemca:je povinný túto povinnosťzabezpečiťusvojich partnerov,pokial'sú na jeho aktivity uplatňované
výdavkymikro8rojektu

Príjemca sa ~aväzuje, že všetky opatrenia voblasti informovaniaa publicity zamerané na verejnosť budú
obsahovaťinfonmácie uvedené vpríloheČ. 4 Príručky pre žiadatel'a.

I

Príjemca je povinný používaťgrafickýštandard pre opatreniavoblasti informovaniaapublicity, ktorýje uverejnený
na internetovej',stránkewww sk-cz.eu a www.tsk.sk.

I

Príjemcasúhlasí,aby hoSprávca zaradil do zoznamu Príjemcovpre účely publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň sÚhlaS,íso zverejnením nasledujúcichinformácií vzozname Príjemcov: názov asídlo Príjemcu a
Partnerov;názov,ciele astručný opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivít mikroprojektu;čas realizácieaktivít
mikroprojektu; :celkové náklady na mikroprojekt; výška poskytnutého finančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;íotoqrafle avideozáznamyzmiesta realizácie aktivítmikroprojektu;predpokladanýkoniec realizácie

I

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 ajzqstrany Partnerov.

I

,

Článok5 VLASiNíCTVOAPOUŽITIE VÝSTUPOV,

1. Príjemcasa zaväz~je,že bude mať/zabezpečípočas platnostiaúčinnosti Zmluvyalebo počasobdobiauvedeného
voVýzve na predkladaniežiadostíoFP, podl'a toho,ktoré obdobie budedlhšie:,

a) vlastníckeRrávo aleboiné právo kpozemkom a stavbám vzmysle § 139 ods. 1zákona Č. 50/1976 Zb.
oúzernnornrplánovaniastavebnom poriadku(stavebnýzákon) oprávňujúcerealizáciuaktivít mikroprojektu
agarantujúsejeho udržateľnostkmajetku, ktorý zhodnotía/alebo nadobudnezprostriedkov FPalebo jeho
časti,ak máIPríjemca sídlo v Slovenskejrepublike

I

podlatoho, ktorú formu práva kmajetku zhodnotenémua/alebo nadobudnutémuzFPalebo jeho časti určí Výzva na
predkladaniežiadostío FP,alebo ak Správca neurčíinak.

1.

2.

3.

4.
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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'adneníautorskýchapriemyselných práv
Príjemcua/alebo Partnerov.

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

Článok6 PREVOD A PRECHOD PRÁVA POVINNOSTí

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

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

3. Postúpeniepohl'adávkyPríjemcuna vyplatenieFP na tretiu osobu nieje nazákladedohodyzmluvnýchstrán možné.

Článok7 REALIZÁCIA MIKROPROJEKTU

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

2. Správca jeoprávnenýpozastavíťposkytnutieFP v prípade:

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

b) podstatnéhoporušeniaZmluvyPríjemcom,pokia l'Správcaneodstúpilod Zmluvy,atoaždo doby odstránenia
tohto porušeniazo stranyPríjemcu;

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

3. Správcaoznámi PríjemcovipozastavenieposkytnutiaFP, pokial'budú splnené podmienkypodl'a odseku2. tohto
článku VZP.Doručením tohto oznámeniaPríjemcovinastávajúúčinkypozastaveniaposkytnutiaFP.

4. AkPríjemca odstránizistenéporušeniaZmluvyvzmysle odseku 2.tohto článku VZP,je povinnýbezodkladnedoručiť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeníZmluvy. Správcaoverí, či došlo kodstráneniu predmetných
porušeníZmluvyav prípade,že nedostatkyboli Príjemcom odstránené,obnovíposkytnutieFP Príjemcovi.

Článok8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvuje možné meniťalebo doplňaľlen nazáklade vzájomnejdohodyobochzmluvnýchstrán vzmysle definície
zmien uvedenýchvPríručke pre príjemcu.

2. Príjemcaje povinný oznámiťSprávcovivšetky zmeny askutočnosti, ktoré majú vplyvalebo súvisiasplnením tejto
Zmluvyalebo saakýmkol'vekspôsobom tejto Zmluvytýkajú alebo môžutýkať,ato aj vprípade, akmá Príjemca čo
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 Systému finančnéhoriadenia štrukturálnychfondovaKohéznehofondu na programovéobdobie2007
- 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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faktickýcha/alebo právnych úkonov,ktorýmipokračuje vzmluvnom vzťahu soSprávcom.Ide najmä o pokračovaniev
realizácii aktivít mikroprojektu,zaslanie Záverečnejsprávy, zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov, prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Správcom aPríjemcom riadi takto
zmenenýmidokumentmi.

Článok9 UKON ČENIEZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvnéhovz ťahu

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

2. Mimoriadneukon čeniezmluvnéhovz ťahu

2.1 Mimoriadneukončenie zmluvnéhovzťahu zoZmluvy nastáva dohodou zmluvnýchstránalebo odstúpením od
Zmluvy.

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

2.3 PorušenieZmluvy jepodstatné,akstrana porušujúcaZmluvu vedela v časeuzavretia Zmluvyalebo vtomto
čase bolorozumné predvídaťsprihliadnutím na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorých bola Zmluvauzavretá,že druhá zmluvnástrana nebudemaťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušeníZmluvy alebo vprípade,aktak ustanovuje Zmluva.

2.4 NaúčelyZmluvy sazapodstatné porušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vznik nepredvídanýchokolnostína strane Príjemcu a/alebo Partnera,ktoré zásadnezmenia podmienky
plnenia Zmluvy amikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

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

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

e) zastavenierealizácie aktivítmikroprojektuzdôvodov nastrane Príjemcu a/alebo Partnera

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

g) porušeniefinančnejdisciplínyvzmysle § 31 ods. 1zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidlách
verejnejsprávy vzneníneskorších predpisov;

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,pokia!'Správca stanoví,že takáto nezrovnalosťsa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

il vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizáciena majetok Príjemcu, resp. zastavenie konkurzného
konaniapre nedostatokmajetku,vstup Príjemcudo likvidáciealebo začatieexekučnéhokonaniavoči
Príjemcovi;
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k)

l)

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

ak Príjemca nezabezpečíplnenie povinnostíztejto Zmluvy zostrany Partnerov;

porušenie článku 5bod 5.5.a5.6. zmluvy oposkytnutíFP;



2.5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanie takého úkonu zostrany Príjemcua/aleboPartnera,na ktorýje
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera bez žiadostiotakýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených vZmluve alebo v právnych predpislov SR aES a/alebo
vdokumentoch,naktoré Zmluva odkazuje okrem prípadov,ktoré sa podl'aZmluvy považujúza podstatné
porušenia,sú nepodstatným porušením Zmluvy. I

2.7 Vprípade podstatnéhoporušenia Zmluvyjezmluvná strana oprávnenáod Zmluvy oqstúpiťokamžite,len čo
sa otomto porušení dozvedela.Vprípade nepodstatnéhoporušeniaZmluvy je zmluvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktorá je vomeškaní,nesplnísvoju povinnosťani vdodatočnej primeranejlehote,ktorá jej
na tobola poskytnutá.Aj v prípade podstatnéhoporušenia Zmluvy jezmluvná strana oprávnenápostupovať
ako pri nepodstatnom porušeníZmluvy. Vtomto prípade sa takéto porušenieZmluvy bude považovaťza
nepodstatné porušenie Zmluvy.

I

2.8 Odstúpenieod Zmluvy je účinné dňom doručenia písomnéhooznámenia oodstúpení od Zmluvy druhej
zmluvnejstrane.

2.9 Ak splneniu povinnostizmluvnejstrany bráni okolnosťvylučujúcazodpovednosť,jedruhá zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia (nezvratnýzánik predmetuZmluvy apod.) sa ustanoveniepredchádzajúcej
vety neuplatníazmluvné strany súoprávnené od Zmluvy odstúpiťokamžite.

2.10 Vpripade odstúpeniaod Zmluvy zostávajúzachovanétiepráva Správcu, ktoré podlasvojej povahy majú
platiťaj po skončeníZmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenie poskytnutejčiastky FP,právo na náhradu
škody,ktorá vznikla porušením Zmluvy apod.

2.11 Ak sa Príjemca dostane do omeškania splnením tejto Zmluvy vdôsledku porušenia,resp. nesplnenia
povinnostizo strany Správcu,zmluvné strany súhlasia,ženejde o porušenie Zmluvy Príjemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIEFINAN ČNÝCH VZŤAHOVAZMLUVNÁ POKUTA

1. Príjemca jepovinný

a) vrátiťFPalebo jeho časť v pripade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiť FPalebo jeho časť, ak porušilpovinnostiuvedené vZmluve a porušeniepovinhostiznamenáporušenie
finančnejdisciplínypodla § 31 ods.1písmena a), b), cl, d) zákonaČ. 523/2004Z.z. 6rozpočtovýchpravidlách
verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vznenineskorších predpiso-!t,

c) ak to určí Správca, vrátiť FP alebojeho časť, ak Príjemca a/alebo Partner porušil ustanoveniaprávnych
predpisovSRalebo ESa toto porušenie znamená nezrovnalosťpodl'ačlánku 2odseku 7Nariadenia Rady (ES)
Č. 1083/2006anejde oporušenie finančne] discipliny podľa odseku 1. písm. b) Itohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutu podl'a odseku 9.tohto článku VZP;vzhladom kskutočnosti,že spôsobenienezrovnalostizo
strany Prijemcu sapovažuje zataké porušenie podmienokposkytnutia FP,sktorým sa spája povinnosťvrátenia
FP alebojeho časti,vprípade, akPríjemca takýto FPalebo jeho časťnevrátipostupor;n stanoveným v odsekoch
4. až 9. tohto článku VZP,bude sa natoto porušenie podmienokZmluvy aplikovaťustanovenie druhejvety § 31
ods. 7zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorých
zákonov vzneníneskorších predpisov, :

d) akto určí Správca,vrátiťFPalebo jeho časť vprípade,ak nebolidosiahnutéhodnotyIneratel'ných ukazovateľov,
I

e) vrátiť príjem zmikroprojektuvprípade, ak počas realizácieaktivít mikroprojektua/alebo vpiatich rokoch od
Finančnéhoukončeniarealizácieaktivít mikroprojektudošlo kvytvoreniu príjmu podla článku 55 Nariadenia
Rady (ES)Č. 1083/2006 vznenínariadenia Rady (ES)Č. 1341/2008. I

I
2. Akdôjde kodstúpeniu odZmluvy,je Príjemca povinný vrátiťSprávcoviFP vyplatený do dO,byodstúpenia odZmluvy.

3. Vprípade vznikupovinnosti vrátenia prijmu poctaodseku 1. písm. e) tohto článku VZP:je Príjemcapovinný vrátiť
príjem do 31.januára roku nasledujúcehopo roku,vktorom bol príjem vytvorený.Príjemea jepovinnýbezodkladne
(odkedysa o tejto skutočnostidozvedel)požiadaťSprávcu ooznámenie, akým spôsobpm mátento príjem vrátiť.
Vpripade, že Príjemca príjem riadne avčas nevráti, Správcabude postupovaťrovnakp ako vprípade povinnosti
vrátenia FPalebo jeho častivzniknutejpodl'aodseku 1. písm.a) aže) tohto článku VZP. I
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4. Povinnosťvrátenia FPalebo jeho časti(podl'a odseku1. písm.a) až e) tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podl'a poslednejvety odseku 3. tohto článku VZP) ajeho rozsah určí Správca v"Žiadosti ovrátenie finančných
prostriedkov"(ďalejlen "ŽoVFP"),ktorúzašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

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

6. Príjemca jepovinnývrátiťFPalebo jeho časťa príjem vurčenej lehote,ato do 10dní od dátumu odoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vprípade, že si príjemca zásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sa dohodli,že lehota navrátenie FP
alebo jeho čas\i,resp. príjmu sapočíta od dátumuodoslaniaŽoVPF Správcom.Pokia l'Príjemcanevráti FP alebo
jeho časti, resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správcaoznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

7. Príjemca jepovinný v lehote do7pracovnýchdní od uskutočneniavrátenia FPalebo jeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočnilofor~ou platby naúčet oznámiťSprávcovitoto vrátenie natlačive "Oznámenieovysporiadani finančných
vzťahov".Prílohou "Oznámeniaovysporiadanífinančnýchvzťahov"je výpis zbankovéhoúčtu preukazujúcirealizáciu
uskutočnenejpl~tby.

8. Ak Príjemca zisť,ívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,jepovinný tútonezrovnalosI'bezodkladneoznámiť
Správcoviazároveň mu predložiťpríslušné dokumentytýkajúcesa tejto nezrovnalosti.Túto povinnosťmá Príjemca
do 31.12.2021.Wvedenádoba sa predlživprípade ak nastanúskutočnostiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady
(ES)č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočnosti.

9. AksaPríjemca dostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkol'vl~k povinnostispojenejs informovaním apublicitou;
I

c) povinnostiposkytnúťsúčinnosťSprávcovi;

Správcaje oprávnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vovýške 0,1 %zo sumy celkovýchoprávnených
výdavkov uvedene]včlánku 3bod 3.1. Zmluvy oposkytnutí FPza každý aj začatý deň omeškania.Vprípade
porušenia viac akojedného zbodoval.b), cl tohto odseku,výška zmluvnejpokuty sa spočíta.

I
I

Článok 11 Ú ČTOVNíCTVOAUCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJDOKUMENTÁCIE
I

1. Príjemca,ktorý jellúčtovnou jednotkoupodl'a zákonaČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vznení neskoršíchpredpisov,je
povinný vrámcisvojho účtovníctvaúčtovaťoskutočnostiachtýkajúcichsa mikroprojektu:

a)v analytickej eyidencii ana analytickýchúčtoch včlenení podl'a jednotlivých projektov, ak účtuje vsústave
podvojnéhoúčtovn íctva,

I •

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

I

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

I

2. Príjemca jepovinnj'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 certfikačnéhooverovaniaje Príjemcapovinnýna požiadaniepredložiťCertifikačnémuorgánu ním určené
účtovné záznamy,vpísomnej forme av elektronickejforme,akPríjemca vedie účtovné záznamy,vtechnickej forme
podl'a§ 31 ods.2Rísm. b) zákonaČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vznení neskoršíchpredpisov.Túto povinnosťmá
Príjemcapo dobu,I po ktorú je povinný viesť auchovávať účtovnú dokumentáciualebo inú dokumentáciupodl'a
odseku 2.tohto člá~ku VZP.
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I
I

Článok 12 KONTROLA/AUDIT/OVERENIENA MIESTE
I

1. Príjemcasa zaväzuie,že umožní výkon kontroly/auditu/overeníanamieste zostrany oprávnenýchosôb navýkon
kontroly/auditu/overeniana mieste vzmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ESa tejto Zmluvy. Príjemca je
počas výkonu kontroly/auditu/overenianamieste povinný najmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova
dodržaniepodmienokposkytnutiaFP v zmysle Zmluvy.



2. Príjemcajepovinný zabezpečiťprítomnosťosôb zodpovednýchza realizáciu aktivítmikroprojektu,vytvoriťprimerané
podmienkyna riadne avčasné vykonanie kontroly/auditu/overenianamieste azdržať sa konania,ktoré by mohlo
ohroziťzačatie ariadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overeniana mieste.

3. Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overenianamieste môžuvykonať kontrolu/audit/overenienamiesteu
Príjemcu aPartnerovkedykol'vek od podpisu tejto Zmluvy aždo31.12.2021.Uvedená doba sapredlživprípade ak
nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90Nariadenia Rady(ES)Č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočností

4. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené:

a) vstupovaťdo objektov,zariadení,prevádzok,napozemky ado 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
pamäťových médiách,vzorky výrobkov alebo inédoklady potrebné prevýkon kontroly/auditu/overeniana mieste
a ďalšie doklady súvisiace smikroprojektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste,

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

d) vyhotovovaťkópieúdajov adokladov,ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste.

5. Oprávnené osobynavýkon kontroly/auditu/overenianamieste súnajmä:

a) Správca anímpoverené osoby,

b) príslušníNárodnikontrolóri,

c) Národný orgán,

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

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgány a nimipoverené osoby,

D splnomocnenizástupcoviaEurópskejkomisie aEurópskeho dvora audítorov,

g) osobyprizvané orgánmiuvedenýmivpísm. a) ažDvsúlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSR a ES.

6. Príjemcajepovinný bezodkladneprijaťopatrenia na nápravu nedostatkov,zistenýchkontrolou/auditom/overenímna
mieste vzmysle správy zkontroly/auditu/overenianamieste vlehote stanovenej oprávnenýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste informáciuosplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkovv
termíne stanovenom oprávnenou osobou vzmysleods.5. tohto článku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A PO ČíTANIELEHÔT

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

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesabude uskutočňovať prostredníctvomdoporučenej
zásielky.Vprípade, že si zmluvná strana neprevezmezásielku,zasielanú doporučenoupoštou a uloženú napošte,
piaty deň oduloženia napošte sa bude považovaťzadeň doručenia zásielky,aj keď sa adresátoobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokial' nemožno zásielku doručiť adresátovi azásielka nebola uložená na pošte, zásielka
sapovažuje za doručenúmomentom jejvrátenia odosielatel'ovi.Ustanovenietohto odseku sanevzťahujena čl. 10
odsek 6.

3. Zmluvnéstrany si zároveň dohodliako mimoriadnyspôsob doručovaniapísomnýchzásielokdoručovanieosobne
alebo prostredníctvomkuriéra; takéto doručenie Správcovi je možné výlučne vúradných hodinách podatel'ne
Správcu zverejnenýchverejne prístupným spôsobom.

4. Príjemca jezodpovednýzariadne označenie poštovejschránky naúčely písomnejkomunikácie zmluvných strán.

5. Správca môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky
prostredníctvom emailu.

6. Ak Správcaurčí elektronickúformu komunikácieprostredníctvom emailu,zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne
písomne oznámiťsvoje emailové adresy,ktoré budú v rámcitejto formy komunikáciezáväzne používať.

7. Zmluvné stranysazaväzujú,že vzájomná komunikáciabude prebiehaťvslovenskom jazyku.
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8. Pre počítanielehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítavadeň, keď došlo kskutočnosti určujúcejzačiatok
lehoty.

9. Lehoty určenépodlatýždňov,mesiacovalebo rokovkončia uplynutím tohodňa,ktorýsasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatok lehoty,a ak hov mesiaciniet,posledným dňom mesiaca.Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu,necelu alebo sviatok,jeposledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovnýdeň.

10. Lehotaje dodržaná,ak saposledný deň lehoty podanieodovzdáorgánu,ktorý má povinnosťho doručiťalebo sa
odošle e-mailom.

Článok 14 ÚČTY PRíJEMCU

1. Správca zabezpečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účetvedenývEUR Čislo účtuPríjemcu(vrátane
predčislia)akódbanky 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.

Článok 15 PLATBY

1. Správca poskytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemca sazaväzuje predložiťpríslušnémuSprávcoviZoznam deklarovanýchvýdavkovspolu súčtovnýmidokladmi
aďalšou podpornou dokumentáciouna kontrolu vsúlade sčlánkom 3 VZP.Vprípade nedostatkovSprávca dožíada
Príjemcu,na doplnenieZoznamudeklarovanýchvýdavkov, resp. jeho príloh tak, aby mohol vystaviťPrehlásenie
ooprávnenosti výdavkov najneskôr do 110 kalendárnychdní od doručeníaZoznamu deklarovanýchvýdavkov
Správcovi.

3. Po vykonaníkontrolypodlapredchádzajúcehoodseku tohtočlánku VZP,Správca vystavíPrehlásenieooprávnenosti
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 refundácievýhradne na základe Schválenéhozoznamu
deklarovanýchvýdavkov a 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 finančnej disciplínyvzmysle § 31 zákona Č. 523/2004Zz.
orozpočtovýchpravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskoršíchpredpisov.

6. Príjemcovivznikne nárok na vyplatenie príslušnejplatby až vmomente schváleniaŽiadosti oplatbu za strešný
projekt Fond mikroprojektov.Nárok Príjemcuna vyplateniepríslušnejplatby vzniká len v rozsahu,vakom Správca
posúdioprávnenosťvýdavkovmikroprojektu.
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Článok 16 UCHOVÁVANIEDOKUMENTOV

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

1. Ciele Mikrop rojektu

Hlavný c iel' Projekt je zameraný na obnovenie a posilnenie dlhodobej spolupráce
knihovníkovverejnýchknižníc,na výmenu skúsenostíaodborných postupov
pri zabezpečovanípožiadaviekpoužívatel'ovna dokumenty, informáciea
zvyšovanie čitatel'skeja informačnejgramotnostis dôrazom na prácu s
reqionslikami.

Specifickýciel'1 Vytvorenie cezhraničnýchpartnerskýchvzťahov,vzájomná výmena skúseností
amožnostívyužitia regionalík vo výchove avzdelávaní,spracovanieavydanie
zborníka príspevkovzodbornéhosemináravydanie informátora o službácha
fondoch knižníc oboch partnerov.Prehíbenieodbornéhodialógu knižníc s
ciel'om recipročnejvýmeny odbornýchvedomostíazručností, nadviazanie
spoluprácedo budúcnostiamožnosť využívaťsúbordoplnenýchregionálnych
kníh,CD a OVO - obsahovýchregionalík cezhraničnéhopartnera.

Specifickýciel'2 Spoločná prezentáciaregionalík s cezhraničným partnerom,možnosťvyužívať
výstupy projektu klasickou ajelektronickouformou.

Specifickýciel'3 Zvyšovanienárodnéhopovedomia,prispieťkväčšej informovanostiverejnosti
o pamätihodnostiach,osobnostiacha zaujímavostiachregiónov. Podpora
kultúrnejreciprocityavytvoreniepodmienokpre vzájomnú prezentáciukultúry
na obidvoch stranách prihraničnéhoregiónu.

Specifickýciel'4 Propagáciaknižnice,jej špecializovanýchfondov,možnostiknižnice voblasti
popularizácieregionálnychdejín, predstavenievzdelávacíchpodujatíaaktivít
voblasti zvyšovaniaatraktivitytlačených ajelektronickýchdokumentovakníh.
Zlepšenie technických podmienok knižnice pri popularizácii regionálnej
tematiky.

2. Aktivity

Popis aktivít
1. Stretnutia realizačnýchtímov (manažéri a asistenti projektu, finančný

manažér) - Podrobné naplánovaniejednotlivých aktivít, zabezpečenie
prednášatel'ov,odbornýchtextov z územia oboch partnerov.Súčasťou
bude mailová a telefonická komunikácia.Počas stretnutí a prípravy
projektu ako aj pri jeho realizácii bude nevyhnutnátechnika, ktorá je
uvedená včasti"Technické zabezpečenieprojektu".

2. Dvojdňový odborný vzdelávací seminár pre knihovníkov českých a
slovenských verejných knižníc, ktorého súčasťou bude návšteva
piaristickéhokostolaslektorom- Prípravaprogramuseminárana tému
významu aprínosu regionálnychdokumentovkpopularizácii reg. dejín,
výmenyskúsenostíso získavaním aspracovávaním regionalík.Oslovenie
prednášatel'ova lektorov z oboch strán hranice, ktorí pracujú s
regionalikami,ktorí majú skúsenostisich prezentáciou ako prínosnýchk
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výchove knárodnémupovedomiu, vytipovanie osobnostíscezhraničnýmI

dosahom, výber príspevkov na seminár. Predpokladanáúčasť na
uvedených aktivitách 40-50 knihovníkov. Predpokladaný počet
návštevníkovcezhraničnéhopartnera-20.

I
I 3. Exkurzia do regionálnej knižnice s predstavenímkonkrétnejaktivity z I

oblasti popularizácieregionálnychdejín a regionálnychdokumentov-
Príprava prezentácie činnosti Hornonitrianskejknižnice v Prievidzi s
dôrazom na prácu s regionálnymi dokumentmi (ich získavanie,
spracovávanie, propagácia). Príprava vzorové hopodujatia vo forme
vyučovacej hodiny dejepisu v knižnici, úlohou ktorej je v inom ako
školskom prostredízhrnúťapredstaviťhistóriu v regionálnych súvislostiach
napr. po prebratí učebnej látky konkrétnehohistorickéhoobdobia (18.
storočie,stavovsképovstania,mestské privilégiá,revolučné roky 1848-49
a pod.), knižnica má možnosť tieto udalosti priblížiť prostredníctvom
regionalík- faktografickejliteratúry,beletristickéhoainého umeleckého
spracovaniaudalostía od prezentovaťštudentom počas jednejvyučovacej
hodiny v priestoroch knižnice. Účastníkom exkurzie bude takto
predstavenápráca s regionalikamivHornonitrianskejknižnicivPrievidzi.
Predpokladanáúčasť na uvedených aktivitách 40-50 knihovníkov z
českých aslovenských verejných knižníc.

I

4. Zostaveniezborníka príspevkovzo seminára,spracovaniebibliografickýchI
údajov minimálne oštyroch regionálnych osobnostiach,ktorých pôsobenie
presiahlodo partnerskéhoregiónu.Predpokladanýrozsah zborníkacca
140 strán.-Zostavenie, grafická úprava,jazykovékorektúry,tlač zborníka
ajeho spracovanie do elektronickejformy,čo prispeje kpropagáciiregiónu,
prinesie ucelený pohl'ad na možnosti knižnice zatraktívniťvzdelávacie
podujatia,obohatiťpoznanie anovými formamiprezentácieregionálnych
atraktivítajedinečnostízaujaťaj mladú generáciu.

5. Spracovanie informácií o regionálnych osobnostiach, udalostiach,
pamätihodnostiach a prezentácia výstupov čitatel'om knižnice
prostredníctvomatraktívnych elektronických médií - tabletov- Výber
dokumentov (knižných, faktografických, beletristických, fotografie
pamätnýchtabúľ, ulíc, budov atď. pomenovanýchpo osobnostiach) a
zostavenieatraktívnychazaujímavých prezentácií.Tieto aktivitybudú (s
využitím nakúpenýchregionalík)tvoriťhlavný udržatel'ný prvokprojektu aj
do budúcnosti.

6. Zostaveniepropagačno-prezentačnéhoinformátora o činnosti,službácha
fondoch partnerskýchknižníc.- Zostaveniea výber textov afotografií,
grafická úprava, jazykové korektúryatlač informátora- sprievodcupo
službách afondoch knižnice.



Inštitucionálnaa
technická
udržatel 'nos ť

3. Ciel'ové skupiny
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Aktivitypredkladanéhoprojektuprispejúkprehlbeniuspolupráceavzťahov
medziknižnicaminaoboch stranáchhranice.Zmapujúkultúrnyprínosviacerých
osobnostícezhraničnéhopôsobenia,prispejúkvýmeneskúsenostía
prezentáciipráce oddeleníregionálnejliteratúryabibliografieverejnýchknižníc
oboch krajov,umožniapoznaniepráce a problémovčinnostiknižnícna oboch
stranáchhranice. Získaná technika-digitálnyfotoaparát,osobnýpočítač,
tlačiareň,notebook,tablety-nielen zabezpečírealizáciuaktivítprojektu,ale po
jeho skončeníbude prínosom kďalším aktivitám,ktoré na základe
vybudovanýchvzťahovmedzizainteresovanýmipartnermibudú pokračovaťv
nasledujúcichrokoch. Produktyprojektu-zborník, informačnébrožúry,
informáciena webovýchstránkachako ajdoplnenésúboryregionalík
cezhraničnéhopartnera,budú knižnicenaďalejvyužívaťpri prácisverejnosťou,
pri spolupráciso školamiainými knižnicami.Bude pokračovaťspolupráca
knižnícprinovýchprojektoch.

Ciel'ové skupiny:
Miestnasamosprávaaňou zriadenéorganizácie-odbornízamestnanciverejnýchknižníc.
Ziaciaštudentizákladnýchastrednýchškôl,pedagógoviavzdelávacíchinštitúcií.
Siroká čitatel'skáverejnosť.
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Rozpočetmikroprojektu

l!li ',"

výdav 9k
Merná Po čet Jednotková

Náklady (v EUR)
jednotka jed notiek ce 'na(v EUR)

~ ~ !Jí

1. Osobné výdavky '"
'" W 'i 4077,40

1.1 Hrubé mzdy aplaty 0,00
1.2 Odvody sociálneho a
zdravotného poistenia platené
zamestnávatel'om 1057,40
1.2.1 DoVP-manažér oroiektu osobohodina 150 3,16 474,00
1.2.2 DoVP-asistent manažéra
oroiektu osobohodina 80 2,433 194,40
1.2.3 DoVP-finančný manažér
projektu osobohodina 100 3,16 316,00
1.2.4 DoVP-odborný pracovník
(jazyková agramatická opravaa
úprava slov. textov dozbornlka) osobohodina 30 2,433 73,00

1.3 Iné 3020,00
1.3.1 DoVP-manažér projektu osobohodina 150 9,00 1350,00
1.3.2 DoVP-asistent manažéra
projektu osobohodina 80 7,00 560,00
1.3.3 DoVP-finančný manažér
projektu osobohodina 100 9,00 900,00
1.3.4 DoVP-odborný pracovník
(jazyková agramatická opravaa
úprava slov. textov do zborníka) osobohodina 30 7,00 210,00
2. Vecné výdavky <ll 8753,00

2.1 Materiál vrátane PHM 328,00
2.1.1 Nákup drobného materiálu
(bloky, obaly, perá, ceryzky, kanc.
papier) I projekt 1 208,00 208,00
2.1.2 Nákup PHMpri služobných
cestách I km 1000 0,12 120,00
2.2 Samostatne hnutel'né veci -
DHIM, DNHIM 2600,00
2.2.1 Kúpa reqionál.ookumentov
(knihy,CD, DVD) -výmenné súbory
reqionalík ks 200 10,00 2000,00

2.2.2 Nákup diqitálneho'fotoaparátu ks 1 600,00 600,00

2.3 Cestovné náhrady pbdl'a zákona 460,00
2.3.1 Cestovné náhrady,pre
manažéra, asistenta afin. manažéra
projektu (tri pracovné stretnutia s
cezhraničným partnerom vo Vsetíne) osoba 12 15,00 180,00
2.3.2 Cestov. náhrady autoroma
prednášatel'om príspevkbv na odbo
seminári osoba 14 20,00 280,00

2.4 Prenájom 0,00
I

2.5 Nákup použitého zariadenia 0,00

2.6 Nákup HWa SW 1825,00
2.6.1 Nákup tlačiarne ks 1 200,00 200,00

2.6.2 Nákup notebooku ks 1 625,00 625,00

2.6.3 Nákup tabletu ks 4 250,00 1000,00
2.7 Režijné výdavky (vod'a, teplo,
plyn, energie) 0,00

2.8 Prepravné 0,00
I
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2.9 Honoráre 1610,00

2.9.1 Honorár -grafické korektúry
slovenských textov hodina 10 6,00 60,00
2.9.2 Honorár -jazyková a
gramatická úprava, grafické
korektúry českých textov hodina 30 6,00 180,00
2.9.3 Honorár -odborný a
bioqrafický príspevok do zborníka osoba 14 40,00 560,00
2.9.4 Honorár autorom textov do
prezentačného materiálu hodina 30 6,00 180,00
2.9.5 Honorár autorom fotografií do
prezentačného materiálu hodina 20 6,00 120,00
2.9.6 Honorár pre lektora odborného
výkladu histórie piaristického kostola hodina 5 17,00 85,00
2.9.7 Honorár pre neprofes umelcov-
dramatizácia histórie Prievidze hodina 25 17,00 425,00

2.10 Ubytovanie 1050,00

2.10.1 Ubytovanie pre účastníkov a
lektorov odborného seminára z
Česka (20x2noci), 10x2noci a
1Ox1 noc pre účast. zo Slovenska osoba 70 15,00 1050,00

2.11 Stravné 880,00

2.11.1 Stravné pre40 účastníkov
dvojdňového odborného seminára
(1 x večera;2x obed). osoba 120 6,00 720,00

2.11.2 Občerstvenie na seminári osoba 40 4,00 160,00

2.12 Iné 0,00
3. Externé služby 250,00

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 250,00

3.4.1 Honorár grafika (graf.úprava
prezentačných materiálov) hodina 50 5,00 250,00
4. Výdavky na publicitu

,
,

"'
r 4100,00

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

4.2 Iné 4100,00

4.2.1 Tlač prezentačno-
propagačného materiálu za obidve
knižnice (2x400) ks 800 3,30 2640,00
4.2.2 Tlač zborníka príspevkov z
konferencie ks 200 7,00 1400,00
4.2.3 Propagácia, plagáty, označenie
účastníkov seminára ks 40 1,50 60,00
5. Investi čné výdavky

f!!

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-.0statné výdavky -upresni ť 40,00
6.1 Poštovné -pozvánky na odborný

ks 80 0,50
seminár 40,00
7. Celkové oprávnené výdavky 17 220,40

8. Príjmy mikroprojektu 0,00
9. Celkové upravené oprávnené
vÝdavky 17220,40
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10. Neoprávnené výdavky 0,00
11. Celkové výdavky projektu

17220,40

Výdavky na aktivity
Výdavky naaktivity

Celkové výdavky
cezhraničnéhožiadatel'a

partnera
mikroprojektu

Celkové
Názov kapitoly Výdavky celkom Výdavky celkom výdavky %zCN

mikroprojektu

1. Osobné výdavky 4077,40 0,00 4077,40 23,68
2.Vecné výdavky 6043,00 2710,00 8753,00 50,83
3. Externé služby 250,00 0,00 250,00 1,45
4.Výdavky na publicitu 2580,00 1520,00 4100,00 23,81
5. Investičné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatné výdavky 20,00 20,00 40,00 0,23
7. Celkové oprávnené výdavky 12970,40 4250,00 17 220,40 100,00
(-) Príjmy 0,00

8. Celkové upravené oprávnené
12970,40 4250,00 17220,40

výdavky
(+)Neoprávnené výdavky 0,00

9. Celkové výdavky 12970,40 4250,00 17 220,40




