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1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca
názov: Trenčianskysamosprávnykraj
sídlo: Kdolnej stanici7282/20A,Trenčín, 911 01, Slovenská republika
konajúci: Ing.Jaroslav Baška, predsedaTSK
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu a kódbanky
refundácie: 7000208989/8180
IBAN: SK1081800000007000208989

(ďalej len "Správca ")

1.2. Príjemca (Žiadatel~
názov:
sídlo:
zapísaný v:

Regionálnarozvojováagentúra Púchov
Námestie slobody 1400,020 01 Púchov, Slovenská republika
Registrizáujmových združeníprávnických osôbvedenom naKrajskom
úradev Trenčíne, odbore všeobecnejvnútornejsprávy podČ. 100/2007

konajúci: PaedDr.Miroslav Kubičár, predseda
IČO: 37923536
DIČ: 2022422567
banka: Tatra banka,a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia)a kódbanky
refundácie: 2625703549/1100
IBAN: SK94 11000000 00262570 3549

(ďalejlen "Príjemca ").

1.3. Správca a Príjemca uzatvárajú v zmysle§ 269 ods. 2 zákonaČ. 513/1991Zb. Obchodný zákonník
vznení neskorších predpisov, v zmysle§ 15 ods.1zákonaČ. 528/2008 Z.z.opomociapodpore
poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva av zmysle§ 20 ods.2zákonaČ.523/2004 Z.z.
orozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene adoplnení niektorých zákonovvznení
neskorších predpisov medziseboutúto zmluvu o poskytnutífinančného príspevku zEurópskeho
fondu regionálnehorozvoja (ďalejlen ERDF)a zo štátneho rozpočtu Slovenskejrepubliky (ďalejlen
štátny rozpočet SR).



1.4. Poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenskejrepublikyje realizovanéna základe strešnéhoprojektu"Fond mikroprojektov".
Podmienky aúlohy Správcu vyplývajúce zo strešného projektu "Fond mikroprojektov"upravuje
"Zmluva oposkytnutífinančného príspevkuČ. Z2241 0620001 01", "Zmluva o poskytnutífinančného
príspevkuzo štátneho rozpočtu SlovenskejrepublikyČ. Z2241 062000101/ŠR"a"Dohoda
ospoluprácina projekte v rámciProgramu cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká
republika 2007-2013Č.2009/0178".

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

2. PREDMETA ÚČEL ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok,práv apovinnostímedziSprávcom
aPríjemcom priposkytnutífinančného príspevku (ďalejaj "FP") zo strany Správcu Príjemcovina
realizáciuaktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom SchválenejžiadostioFP (Príloha Č. 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:Stratená obchodnácesta pohraničia

Registračnéčíslo (Kód mikroprojektu) :SKlFMP/12/008

(ďalej aj .mikroprolekr).

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

Regionální rozvojováagentura VýchodníMoravy
Hída Tomáše Bati5146,760 01Zlín, Česká republika
RNDr.Otakar Prudil, riaditel'
45659176
CZ45659176-

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

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

republika 2007 -2013

Spolufinancovaný fondom:Európskyfond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhraničnéhoregiónu aspolupráce

Oblasť podpory: 1.6Fond mikroprojektov

2.3. Správcasa zaväzuje,že na základe tejto ZmluvyposkytneFP Príjemcovi,ato v súlade
sustanoveniamitejto Zmluvy,so všetkýmidokumentmi,na ktoréZmluva odkazuje najmäso
Všeobecnými zmluvnými podmienkami, žiadosťou ofinančný príspevok, rozpočtom
aharmonogramommikroprojektuas platnými aúčinnými všeobecnezáväznýmiprávnymi
predpismiSlovenskejrepubliky aprávnymiaktmiEurópskych Spoločenstiev (ďalejaj "právne
predpisy SR a ES").

2.4. Príjemcasazaväzuje mikroprojektrealizovať riadne a včas,avšak najneskôr v termíne fyzického
ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do31.07.2014.

2.5. FPposkytnutývzmysle tejtoZmluvyje tvorený prostriedkamiERDF aprostriedkamištátneho
rozpočtu SR.
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3. VÝDAVKY MIKROPROJEKTU, FINAN ČNÝ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

3.1. Správca a Príjemcasadohodli,ževýdavky mikroprojektu súrozdelené nasledovne:

Výdavok % EUR

Celkové oprávnené výdavky 100 18366,56

Finančný príspevok zERDF 80,75 14830,99

Finančný príspevok zo 14,25 2617,23
štátneho rozpo čtu SR

Vlastné zdroje 5 918,34

3.2. Príjemca sa zaväzuje,že zaistívlastné zdroje napredfinancovanie realizácie aktivítmikroprojektu
azaistí ďalšie vlastnézdroje financovaniamikroprojektuna úhraduvšetkých neoprávnených
výdavkov mikroprojektu.

3.3. Príjemca sa zaväzuje požiadaťo FPvýlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkovna
realizáciuaktivít mikroprojektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumufinančného príspevkuzERDFaštátneho rozpočtuSR
vpríslušnom pomere zo schválených deklarovaných oprávnených výdavkov,pričom celková výška
finančného príspevkuzERDFaštátneho rozpočtuSR uvedenávbode3.1.tohto článku Zmluvy
môže byt'prekročená najviac o1EURa to lenz technických dôvodov na strane Správcu.

3.5. Vecnéačasové vymedzenieoprávnenýchvýdavkovvychádzazNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a najeho základe spracovanejPríručky prežiadateľa.

3.6.Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie,ktoré začína dňom splnenia kritériíoprávnenosti
mikroprojektupríjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcusú uvedenétu:

Dátumvzniku oprávnených výdavkov 23.09.2013

Fyzické ukon čenie realizácie aktivítmikroprojektu 31.07.2014

Posledný možnýtermín  úhrady oprávnených výdavkov30.08.2014

Konečnýmožný termín v prípadenutnosti predlženía30.09.201~
realizácie aktivítmikroprojektu

3.7. Príjemca sa zaväzuje,že Záverečnúsprávu predložínajneskôrdo30 kalendárnychdní od
Fyzického ukončeniarealizácie aktivítmikroprojektuuvedenéhovbode 3.6 Zmluvy, ato do
termínu:

Popisované obdobie Poslednýtermín predloženia Závere čnejsprávy

02.01.2014-31.07.2014 30.08.2014
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3.8. Príjemcavyhlasuje,že Príjemcovinebola priznanáaani nebude požadovaťna realizáciu
oprávnených aktivítmikroprojektu financovanýchnazáklade tejtoZmluvy dotáciu alebo príspevok
aniinú formu pomoci,ktorábyumožnila dvojité financovanie zozdrojov iných rozpočtových kapitol
štátneho rozpočtu SRalebo ČR,štátnych fondov SR alebo ČR,z iných verejných zdrojov,zdrojov
ES,Recyklačného fondu alebo iných zdrojov poskytnutých zozahraničia nazáklade medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kontroluavládny audit použitiaFP, ukladanieavymáhaniesankciíza porušeniefinančnej
disciplíny savzťahuje režim upravený vprávnych predpisoch SR a ES(najmä zákon č.523/2004
Z.z. orozpočtovýchpravidlách verejnejsprávy vzneníneskoršíchpredpisov,zákon č.440/2000
Z.z.o správach finančnejkontroly vzneníneskorších predpisov,zákon č.502/2001 Z.z.ofinančnej
kontrole avnútornom audite v zneníneskorších predpisov).Príjemca súčasne berie navedomie,že
podpisom tejto Zmluvyje povinnýdodržiavaťSystém finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013.

3.10. Príjemca berie navedomie,že ustanovením ods.3.1.tohto článku nieje dotknuté právo Správcu
vykonaťfinančnú opravu vzmysle čl.98 nariadenia Rady(ES)1083/2006,ktorým saustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonderegionálnehorozvoja,Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie (ES)č. 1260/1999 av zmysle§ 27 zákona č.
528/2008 Z.z. o pomociapodpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva.

3.11. Príjemcasa zaväzujepri realizáciimikroprojektudosiahnuťstanovenéindikátoryvýstupu
avýsledkuaich dosiahnutiepreukázatel'ne doložiťspolu so Záverečnousprávou aprivšetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku súnasledovné indikátory:

Ind ikátor výstupu Jednotka Vstupná hodnota Výstupná hodnota

Početkonferencií,seminárova
propagačných aktivítna zachovanie počet O 1

tradíciíregiónu

Početúčastníkov kultúrnycha
počet O 200

spoločenských akcií

Početrealizovaných kultúrnycha
počet O 1

spoločenských akcií

Indikátor výsledku Jednotka Vstupná hodnotaVýstupná hodnota

Počettypov produktov zameraných na
propagáciu kultúrnych aspoločenskýchpočet O 3

tradícií

Početsubjektov zapojených do počet O 12
cezhraničnejspolupráce

Početupevnených partnerstiev počet O 1

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁNAKONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1.Zmluvné strany sa dohodli,že ichvzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou sipre svoju
záväznosťvyžaduje písomnú formu,vrámciktorejsúZmluvné strany povinné uvádzaťregistračné
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číslo mikroprojektu(kód mikroprojektu)anázov mikroprojektupodlačlánku 2bod 2.1.tejto Zmluvy.
Zmluvnéstrany sa zaväzujú,žebudú pre vzájomnúpísomnúkomunikáciupoužívaťpoštové adresy
uvedené v článku 1tejto Zmluvy.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťdňom jej podpísaniaoprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrán a
účinnosť v nasledujúcideň po jej zverejnení podta platnej právnej úpravy od 1.1.2011v
Slovenskejrepublike.Zmluvnéstrany berú na vedomie,že ak by nedošlo kzverejneniu tejto
zmluvyv lehote do troch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvy nedošlozo
zákona.

5.2. Zmluva sauzatvára nadobu určitú ajejplatnosťaúčinnosťkončíuplynutím piatich rokov ododňa
Finančnéhoukončeniarealizácie aktivítmikroprojektusvýnimkoučlánku 10 odsek 8.VZP,článku
12 ačlánku 16 VZP, ktorýchplatnosťaúčinnosť končí 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 NariadeniaRady (ES)Č. 1083/2006očas
trvania týchto skutočností.

5.3. Príjemca súhlasí so zverejňovaním údajov uvedených vzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/IČO,údaje omikroprojekte, predmete avýške finančnéhopríspevku,ato podra
Zákona č 211/2000Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciámvznení neskoršíchpredpisov
aZákonaČ. 122/2013 Z.z.o ochrane osobnýchúdajov ao zmene adoplneníniektorýchzákonov.

5.4 Neoddelitel'nousúčasťoutejto Zmluvysú nasledujúceprílohy:1. Všeobecnézmluvnépodmienky
kZmluve o poskytnutífinančnéhopríspevku,2. PredmetpodporyFP 3.Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogramrealizácieaktivít mikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,žesa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámilasúhlasí, žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemcavyhlasuje,že mu niesúznáme žiadneokolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerovalebo oprávnenosťmikroprojektuna poskytnutieFP v zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniužiadostioFPpre mikroprojektuvedenýv článku 2Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,ževšetky vyhláseniapripojenékžiadostioFPako aj zaslanéSprávcovipred
podpisom Zmluvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Ak saakékol'vekustanovenietejto Zmluvystane neplatným vdôsledkujeho rozporusprávnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvnéstrany sa v takom
prípade zaväzujú,akje to nutné,bezodkladnevzájomným rokovaním nahradiťneplatnézmluvné
ustanovenienovýmplatným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah
jednotlivýchustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktorévzniknú ztejto Zmluvy,vrátane sporovojej platnosť,výkladalebo ukončenie
sú Zmluvnéstranypovinnéprednostneriešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade, že savzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknutévsúvislosti splnením záväzkov
poclaZmluvyalebo vsúvislostisňou nevyriešia,Zmluvnéstrany sa dohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknutézo Zmluvy,vrátanesporovojej platnosť,výkladalebo ukončenie,budú riešené
na miestneavecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodra právnehoporiadkuSlovenskej
republiky.

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

5.10.Zmluvné strany vyhlasujú,že sitext tejto Zmluvyriadne adôsledneprečítali,jej obsahu aprávnym
účinkomz nej vyplývajúcimporozumeli,ich zmluvné prejavy sú dostatočnejasné, určité a
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zrozumitel'né,podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisutejto Zmluvy a naznak súhlasu ju
podpísali.

Prílohy:

PrílohaČ. 1 Všeobecné zmluvné podmienkykZmluve o poskytnutífinančnéhopríspevku

PrílohaČ.2 PredmetpodporyFP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ. 4 Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu

Za Správcu v Trenčíne,dňa ...'!.-?: ..?:...?1?f~

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

Za Príjemcuv.TP.?!(~ ,dňa ..g ~!....'.?~!.t.

POdPiS:~ .

PaedDr. Miroslav Kubičár

predseda

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ
AGENTÚRAPÚCHOVm

Námestieslobody1400,02001 Púchov
IČO:37 923 536 • DIČ:2022 422 567
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PrílohaČ. 1 Zmluvy o poskytnutífinančnéhopríspevku

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY KZMLUVE O POSKYTNUTíFINANČNÉHO PRíSPEVKU

Tietovšeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnostizmluvných strán,ktorýmisú nastrane jednej
Správca FMPa na strane druhejPríjemca tohto FP.

Preúčelytýchto všeobecných zmluvných podmienok savšeobecné zmluvné podmienky ďalejoznačujú ako "VZP",zmluva
oposkytnutíFPbez VZP a ostatných príloh sa ďalejoznačuje ako "zmluva oposkytnutíFP" a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa ďalejoznačuje ako "Zmluva".VZP súneoddelitel'nou súčasťou zmluvy o poskytnutíFP.

Ak by niektoréustanoveniaVZP boli vrozpore sustanoveniamizmluvy oposkytnutí FP, platia ustanoveniazmluvy
oposkytnutíFP.

Vzájomné práva a povinnostimedziSprávcom aPríjemcom sa riadia Zmluvou,všetkýmidokumentmi,naktoré Zmluva
odkazuje aprávnymipredpismiSR a ES.Zmluvné strany sa dohodli,že práva a povinnostizmluvných strán sabudú ďalej
riadiťProgramom cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013,Programovým manuálom
pre program cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Česká republika 2007- 2013, Príručkoupre žiadatel'a,
Príručkou pre príjemcu,Pravidlamioprávnenostivýdavkovpre slovenskýchpartnerov(ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov),príslušnouvýzvou na predkladaniežiadostíoFP a Systémom finančnéhoriadeniaštrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013.Príjemca vyhlasuje,že sasobsahom uvedených dokumentov
oboznámilazaväzuje sa ichdodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy.Uvedené dokumentysú uverejnenéna
internetovejstránke www.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

Splnenievšetkých povinnostíSprávcuje Správcapovinný zabezpečiťna základe Zmluvyoposkytnutí finančného
príspevku č. Z22410620001 01,Zmluvy oposkytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky č. Z2241062000101lŠR ana základeDohody ospolupráci na projekte vrámci Programucezhraničnej
spolupráceSlovenskárepublika- Česká republika2007·2013Č. 2009/0178.

SplnenievšetkýchpovinnostíPríjemcuuvedenýchvZmluve je Príjemca povinnýzabezpečiťaj voči Partnerom,ato
vzhl'adom na účel,ktorý sa mátouto Zmluvou dosiahnuť.

LEGISLATíVA AVÝKLAD POJMOV
Základnýprávny rámecupravujúcivzťahymedziSprávcom aPríjemcom tvorianajmä:

Právnepredpisy Európskych spoločenstiev aSlovenskejrepubliky

ZákonČ. 528/2008 Z.z. o pomociapodpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva;

ZákonČ. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene adoplneníniektorých zákonov
vzneníneskorších predpisov;

ZákonČ. 502/2001 Z.z. o finančnejkontrole a vnútornom audite aozmene a doplneníniektorých zákonov;

Nariadenie Rady (ES)Č. 1083/2006 z 11. júla 2006,ktorým saustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja,Európskom sociálnom fonde aKohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 1260/1999 vznenínariadenia Rady (ES)Č. 1341/2008;

Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES)Č. 1080/2006 z5.júla 2006 oEurópskom fonde regionálneho
rozvoja, a ktorým sazrušuje nariadenie (ES)Č. 1783/1999;

NariadenieKomisie(ES) Č. 1828/2006z8. decembra2006, ktorýmsa stanovujú vykonávaciepravidlá
nariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006,ktorým sa ustanovujúvšeobecnéustanoveniao Európskom fonde
regionálneho rozvoja,Európskom sociálnom fonde aKohéznom fondea nariadenia Európskeho parlamentu
aRady (ES)Č. 1080/2006 z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

Pojmy a skratky

Pojmya skratky používané vo vzťahu medziSprávcom aPríjemcom na účely Zmluvy,ak nieje vZmluve osobitne
dohodnuté inak,sú najmä:

Aktivita - súhm činnostírealizovaných Príjemcom a/alebo Partneromv rámciMikroprojektu na to vyčlenenými
finančnýmizdrojmi,ktoré prispievajúkdosiahnutiukonkrétnehovýsledkuamajú definovanývýstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotuprePríjemcu a/aleboPartnerova/alebo ciel'ovú skupinu/užívatel'ovvýsledkov
Mikroprojektu nezávisle na realizáciiostatných aktivít.Aktivita jevymedzená časom,prostriedkamiavýdavkami.



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skutočnostirozhodnejpre počítanie lehoty;

Celkové oprávnené výdavky - oprávnené výdavkyPríjemcu,ktoré súvisia výlučnes realizáciou aktivít
mikroprojektuvrámcioprávneného obdobia stanoveného vZmluve o poskytnutíFPvo forme nákladova
výdavkovPríjemcu,schválenéRegionálnym výborom FMPpredpodpisom tejtoZmluvy asú vsúlade
sPríručkou pre žiadatel'a,Príručkoupre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov, ametodickými
usmernenia mi;

Certifikačnýorgán- orgán,ktorý vykonáva certifikáciu výkazovvýdavkov ažiadostíoplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskejkomisii,zodpovedá za vypracovanie žiadostío platbu na Európsku komisiu,príjem platieb
zEurópskejkomisie,ako aj realizáciu platieb ERDFPríjemcom.Úlohy certifikačného orgánu plníMinisterstvo
financiíSR.

Deň- dňom sa rozumie kalendárny deň, pokial'v Zmluve nieje výslovne uvedené, že ide o pracovný deň;

Dokumentácia- akákol'vekinformácia alebo súborinformácií,vtlačenejalebo elektronickejpodobe,týkajúce
sa a/alebo súvisiace s mikroprojektom;

Dodávatel'mikroprojektu- subjekt,sktorým Príjemca uzatvorilzmluvu na dodanie tovarov,uskutočnenie
stavebných práca poskytnutie služieb nazáklade výsledku verejného obstarávania;

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavnýchnástrojovštrukturálnej
aregionálnejpolitiky ES, ktorého ciel'omje prispievať k rozvoju najmenejrozvinutých regiónovEurópskejúniea
územnejspolupráce;

Finančné ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu - realizáciaaktivít Mikroprojektusa považuje
za finančneukončenúdňom odoslaniaplatby zERDFa ŠR Správcom na účet Príjemcuna základe
schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov aŽiadostioplatbu

Finančnýpríspevok(alebo aj"FP") - prostriedky EÚ,finančný príspevok je poskytovaný Príjemcovia to pri
splnenípodmienok uvedených v Zmluve;

Fond mikroprojektov- nástrojprepodporu aktivítmenšieho rozsahu (mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvochstrešných projektov schválených voblastipodpory 1.6počas celého programového obdobia;

Fyzické ukončenierealizácie aktivítmikroprojektu- je ukončenie realizácieaktivítmikroprojektuviazané na
dátum uskutočnenia poslednejaktivity mikroprojektu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera;

Miesto realizáciemikroprojektu- oblasť,budova,resp.iné miesto,na ktorom/vktorom sa fyzicky realizujú
aktivity mikroprojektu;

Mikroprojekt - na úrovni strešnéhoprojektu je považovanýza aktivitu strešnéhoprojektu.Špecifikáciu
mikroprojektu ajeho projektovýcyklus podrobne popisuje Regionálna dokumentácia;

Národný kontrolór - subjekt vykonávajúcikontrolu realizácieaktivít Projektu/Mikroprojektuu Príjemcu
aPartnerov;

Oblasť podpory - prostriedok,ktorýmje v priebehu niekol'kých rokov realizovaná prioritná os Programu,
tvorený skupinamitematicky príbuzných aktivít,a ktorýumožňujefinancovanie projektov/mikroprojektov;

Orgán auditu - orgánfunkčne nezávislý od Správcu aCertifikačného orgánu,určený členským štátom pre
každýoperačný program, ktorýje zodpovedný za vykonávanie činnostípodľačlánku 62 Nariadenia Rady(ES)č.
1083/2006, najmävykonáva overovanie účinnostifungovania systému riadenia,kontroly aauditu vzorky operácií
podl'a medzinárodneuznávaných audítorskýchštandardov,príslušnejlegislatívyES anárodnej legislatívy.
Orgán Auditu sa nachádza v členskom štáte Správcu,aje ním MinisterstvofinanciíSR.

Prehlásenieooprávnenosti výdavkov - prehlásenie,ktoré vystavípríslušný Správca na základe Zoznamu
deklarovaných výdavkov (vrátane predložených účtovných dokladov apodpomejdokumentácie)aZáverečnej
správy,vktorom potvrdíoprávnenosťpredložených výdavkov.Slúži Správcovi- Vedúcemu partneroviako
podklad na vypracovanie Žiadostio platbuza strešný projektFond mikroprojektov.

Oznámenieovysporiadaní finančných vzťahov - doklad,ktorý pozostáva z formulára apríloh,na ktorého
základe príjemca potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov v príslušnom pomere nastanovené účty;

Partner- subjekt,ktorý sa podiel'ana realizáciimikroprojektu v rámciFondu mikroprojektov;

Pravidlá oprávnenosti výdavkov - dokument,ktorý stanovujepodmienkyoprávnenostivýdavkovpre
Príjemcov so sídlom v SR pre Program avsúlade s právnymipredpismiEurópskeho spoločenstva aSlovenskej
republiky;
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Príjemca- orgán,organizácia alebo právnická osobavystupujúca vmeneprojektového partnerstva (Žiadatel),
ktorejsúza účelom realizácie aktivítmikroprojektuposkytovanéprostriedkyERDF a prostriedkyŠR Slovenskej
republiky;

Prioritná os -jeden zhlavných zámerov stratégie v Programe,ktorýsaskladá zoskupiny navzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,meratel'nýmiciel'mi;

Príru čka prepríjemcu- dokument,ktorý poskytujeúspešným žiadatel'om ofinančnýpríspevok(Príjemcom)
aich Partneromnevyhnutnéinformácieapokyny na to, aby mohli správne implementovaťschválený
mikroprojekt. Ide najmä oinštrukcie pre realizáciu mikroprojektu,postupy deklarovania výdavkov
amonitorovania mikroprojektu.

Príru čka prežiadate l'a-dokument,ktorý poskytuje žiadatel'om ofinančnýpríspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny na to,aby mohlisprávnepripraviťžiadosťofinančný príspevokasvoj projektsprávne vypracovať
avytvoriťpredpoklady prejeho úspešnú realizáciu.

Program cezhrani čnejspolupráceSlovenskárepublika - Česká republika2007 - 2013 (alebo aj
"Program" )- je operačnýprogram,ktorý bolschválenýrozhodnutím Európskejkomisie č.K(2007) 6604 zo
dňa 21.12.2007;

Realizáciaaktivít mikroprojektu- zahŕňaobdobie,vrámci ktoréhoPríjemcaa/alebo Partnerirealizujú
jednotlivéaktivitymikroprojektuaktorézačína termínom začatiarealizácie aktivítmikroprojektuuvedenomv
Zmluve aždoukončenia všetkých aktivítmikroprojektuuvedených vZmluve vtermíne podl'ačlánku 3 bod 3.7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálna dokumentácia- programová dokumentácia,ktorá tvoríneoddelitel'nú súčasťstrešnéhoprojektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoria junasledovné dokumenty:ŽiadosťoFP, Príručka pre správcu,štatútarokovací
poriadok Regionálneho výboru,Príručka pre žiadatel'a;

Regionálny výbor - orgán,ktorý jezriadenýspoločnečeským aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischvaľovanížiadostíofinančný príspevok zFondu mikroprojektov;

Riadne- konanie,resp.nekonanie vsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príručkou
pre žiadatel'a,Príručkou pre príjemcu,výzvou na predkladanie žiadostíoFP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
aSystémom finančnéhoriadenia štrukturálnychfondovaKohéznehofondu na programovéobdobie2007-
2013;

Schválenážiados ťoFP- žiadosťoFP, vrozsahu aobsahu ako bolaschválenáRegionálnym výborom,
a ktoráje uložená uSprávcu;

Schválené oprávnené výdavky- skutočne vynaložené,odôvodnenéariadne preukázané výdavkyPríjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisia výlučne srealizáciouaktivítmikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanoveného vzmluve o poskytnutíFPvo forme nákladov a výdavkov Príjemcu;

Schválenýzoznam výdavkov... :.formulár,ktorý zasielaSprávcaPríjemcovi.Obsahujeúdaje zoZoznamu
deklarovanýchvýdavkovdoplnenéostanoviskoSprávcu(vyčíslenieoprávnenýchvýdavkov)následneslúži
Príjemcoviako podklad navypracovanie Žiadostioplatbu zamikroprojekt;.

Splnenie kritéria oprávnenosti- Príjemca splníkritérium oprávnenostidňomukončenia kontroly ŽiadostioFP
zhl'adiska oprávnenostiSprávcom zapredpokladu,že Žiadosťo FPsplnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

Správca - subjekt,ktorý nazáklade Zmluvy oposkytnutíFPzabezpečuje výkon správy Fondu mikroprojektov,
výkon kontroly mikroprojektova preplácanie finančných prostriedkov na účetpríjemcu

Systém finan čného riadenia štrukturálnych fondov aKohézneho fond u naprogramové obdobie 2007-
2013- dokumentupravujúcifinančné riadenie štrukturálnychfondov aKohézneho fonduschválený vládou SR,
je uverejnený nawww.sk-cz.eu;

Štrukturálne fondy(alebo aj"ŠF") - nástroje štrukturálnejpolitiky ES využívané nadosiahnutie ciel'ov politiky
ES.K štrukturálnym fondom patria Európskyfond regionálneho rozvoja a Európskysociálny fond;

Účtovný doklad- doklad definovanýv § 10 ods.1zákona č.431/2002 Z.z.o účtovníctve vzneníneskorších
predpisov;

Včas- konanie v súlade sčasom plnenia určenom v Zmluve,vprávnychpredpisochSR a ES,vPrograme,
vPríručke pre žiadatela,v Príručke pre príjemcu,vpríslušnejVýzve napredkladanie žiadostío FP av Systéme
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013;
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Vlastnézdroje- finančné prostriedky,ktorýmisa Príjemca podiel'a nafinancovanímikroprojektu vstanovenej
výške.Zatieto zdroje sa považujúaj tie prostriedky,ktoré Príjemcazískalziného zdroja (okrem zdrojov
uvedených včlánku 3 bod 3.1.zmluvy oposkytnutíFP),ako napr.úver z banky alebo príspevok tretejosoby.

Verejnéobstarávanie- postupy obstarávania zákaziek nadodanie tovarov,uskutočnenie stavebných práca
poskytnutie služieb tovarov,služieb a stavebných prác v zmysle zákona č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní
vznení neskoršíchpredpisovavo vzťahu kPríjemcovivsúvislosti svýberom dodávatel'amikroprojektua
vprípade zákaziek,na ktoré sanevzťahuje povinnosťpostupovaťvsúlade s uvedenýmiprávnymipredpismi,
postupmiuvedenýmiv Príručke pre príjemcu;

Výzva na predkladaniežiadostí (aleboaj "Výzva") - východiskovýmetodický aodbomýpodklad zostrany
Správcu,na základe ktorého Žiadateľvypracováva a predkladá žiadosť o FP Správcovi;

Záverečnáspráva- komplexná správao pokroku v realizáciicelého mikroprojektu ao jeho udržaníspracovaná
Príjemcom,predložená Správcovi;

Zoznam deklarovanýchvýdavkov- formulár,ktorýzasiela Príjemca príslušnému Správcovispolu spovinnými
prílohami,nazáklade ktorého je vystavené Prehlásenie ooprávnenostivýdavkov;

Žiadosť ofinančný príspevok- dokument,ktorý pozostáva zformulára žiadostiapovinných príloh,ktorým
žiadatel'o finančný príspevok žiada o poskytnutie finančného príspevku;

Žiadosť ovrátenie finančných prostriedkov - doklad,ktorý pozostávazformulára žiadostiapovinných
príloh,nazáklade ktorého má Príjemca povinnosť vrátiť finančné prostriedky vpríslušnom pomere nastanovené
účty.

Článok1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Príjemca sazaväzuje dodržiavaťustanovenia Zmluvy tak,aby bolmikroprojektrealizovaný riadne,včas av súlade
sjej podmienkamiapostupovať prirealizáciiaktivítmikroprojektu sodbornou starostlivosťou.

2. Príjemca zodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivítmikroprojektuvcelom rozsahu,bez ohl'adu naosobu,ktorá
mikroprojektskutočne realizuje a jepovinný zabezpečiťplneniezáväzkov ztejto Zmluvy všetkýmiPartnermi.

3. Zmluvné strany sadohodli,žeakákol'vek zmena týkajúca sa Príjemcu a/alebo Partnera najmäsplynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmena právnejformy,predajpodniku alebo jeho časti,transformácia a iné formy právneho nástupníctva,
ako aj akákol'vek zmena vlastníckychpomerovPríjemcu a/aleboPartnera počasplatnostiaúčinnostiZmluvy sa
považuje za podstatnú zmenu mikroprojektu,ktoráoprávňuje Správcu odtejto Zmluvy odstúpiť.

4. Príjemca sazaväzuje,že vobdobí piatich rokovodo dňafinančnéhoukončeniarealizácie aktivítmikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektu definovanejvčlánku 57 ods.1Nariadenia Rady(ES) č.1083/2006,pokial'
Správca neurčíinak.

5. Zmluvné stranysavzájomne zaväzujú poskytovaťsivšetku potrebnú súčinnosťpriplnenízáväzkov ztejto Zmluvy.

Článok2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB,TOVAROV APRÁC PRíJEMCOM

1. Príjemca máprávozabezpečiťodtretích osôb dodanie tovarov,uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb
potrebných pre realizáciuaktivítmikroprojektu.

2. Príjemca sazaväzuje zabezpečiťpostup prizadávanízákaziek na dodanie tovarov,uskutočnenie stavebných prác
aposkytnutie služieb potrebných prerealizáciu aktivítmikroprojektu vsúlade sozákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaníao zmene adoplnení niektorýchzákonovvznení neskoršíchpredpisov,Príručkoupre žiadatel'a,
Príručkou pre príjemcu.

3. Príjemcaje povinný poskytnúťSprávcovidokumentáciusúvisiacu sverejným obstarávaním v rozsahu alehotách
stanovených v Príručke prepríjemcu,ak Správca neurčíinak.

4. Vprípade,akPríjemca neodstránialebo nezdôvodnínesúladv procese verejného obstarávania,Správca výdavky
mikroprojektu,ktoré vzniklina základe takéhoto verejného obstarávania,vcelkualebo z častiuzná za neoprávnené.

5. Vprípade,že Príjemca zadávazákazku snízkou hodnotou,podl'a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,je
povinný postupovaťpodl'a ustanoveníPríručky prežiadatel'a a Príručky prepríjemcu.

6. Správcaoveruje dodržiavaniepravidiela princípov verejného obstarávaniavyplývajúcichzoZmluvy o Európskom
spoločenstvedefinovanýchpríslušnýmiprávnymiaktmi ES a zákonom overejnom obstarávaníPríjemcom pri
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realizáciimikroprojektu.Činnosťou Správcu nieje dotknutá výlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejného obstarávaniapri dodržanívšeobecne záväzných právnychpredpisovSR a ES, základných princípov
verejného obstarávania aZmluvy.

Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤ INFORMÁCIEAPREDLOZIŤZÁVEREČNÚ SPRÁVU

1. Príjemcaje povinný pofyzickom ukončenírealizácie aktivítmikroprojektu predložiťSprávcoviZáverečnú správu,
Zoznam deklarovaných výdavkov vsúlade so Zmluvou.Prílohou Zoznamu deklarovaných výdavkov súpríslušné
účtovné dokladya ďalšia podpomá dokumentácia Príjemcu, ktorýZoznam deklarovaných výdavkov predkladá.

2. Príjemcaje povinný informovať Správcuokonkrétnych termínoch konania nosnýchaktivítmikroprojektu minimálne7
dní predkonaním akcie preúčelmožnejkontroly namieste.Tieto termíny súposkytované Správcovie-mailom.

3. Príjemcaje povinný nažiadosťSprávcu bezodkladne predložiť informácie adokumentáciu súvisiacu scharakterom
apostavením Príjemcu,srealizáciou aktivítmikroprojektu,účelom mikroprojektu,saktivitamiPríjemcu a Partnerov
súvisiacimisúčelom mikroprojektu,svedením účtovníctva,ato aj mimo vyššie uvedenejZáverečnejsprávya
termínov uvedených vtomto článku VZP pocelúdobu udržatel'nostimikroprojektu.

4. Príjemcaje povinný bezodkladnepísomneinformovaťSprávcuo začatí aukončení akéhokol'veksúdneho,
exekučného,konkurzného alebo správneho konaniavočiPríjemcovialalebo Partnerovi,o vstupe Príjemcu alalebo
Partnera do likvidácie ajejukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcich zodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnených osôb podľa článku 12týchto VZP,prípadne iných kontrolných orgánov,ako ajo iných skutočnostiach,
ktoré majúalebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivítmikroprojektu alalebona povahu aúčel mikroprojektu
a zaväzuje sazaslať Správcovifotokópiu dokumentu týkajúceho satakejto zmeny.

5. Príjemcaje zodpovedný zapresnosť,správnosť,pravdivosť a úplnosťvšetkých infonnáciíposkytovaných Správcovi.

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemcaje povinný počas platnostiaúčinnostiZmluvy informovaťverejnosťopomoci,ktorúna základe Zmluvy
získa,resp. získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblastiinformovania a publicity uvedených vtomto článku
VZP.Príjemca je povinný túto povinnosťzabezpečiťusvojich partnerov,pokiaľsú najeho aktivity uplatňované
výdavky mikroprojektu.

2. Príjemcasa zaväzuje, že všetky opatreniavoblasti informovaniaapublicity zameranéna verejnosťbudú
obsahovať infonnácie uvedené v prílohe č.4 Príručky prežiadateľa.

3. Príjemcaje povinný používať grafický štandard preopatrenia voblastiinformovania apublicity,ktorý je uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

4. Príjemca súhlasí,abyhoSprávca zaradildo zoznamu Príjemcov pre účely publicity ainformovanosti.Príjemca
zároveňsúhlasí so zverejnením nasledujúcichinformáciívzozname Príjemcov:názov asídlo Príjemcua
Partnerov;názov,ciele astručný opis mikroprojektu;miesto realizácie aktivítmikroprojektu;čas realizácieaktivít
mikroprojektu;celkové náklady na mikroprojekt;výška poskytnutéhofinančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografie avideozáznamy z miesta realizácie aktivítmikroprojektu;predpokladaný koniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemcasúhlasíso zverejnením uvedenýchúdajovtiež inými spôsobmi,na základe
rozhodnutia Správcu.Príjemca je povinný zabezpečiťsúhlas sozverejnením údajov podľatohto odseku tohto
článku VZP ajzo strany Partnerov.

Článok5 VLASTNícTVO APOUŽITIEVÝSTUPOV

1. Príjemcasa zaväzuje,žebude mať/zabezpečípočas platnostiaúčinnostiZmluvy alebo počasobdobia uvedeného
voVýzve na predkladanie žiadostío FP,podľa toho,ktoréobdobie bude dlhšie:

a) vlastnícke právoalebo inéprávokpozemkom a stavbám vzmysle§ 139 ods.1zákona Č. 50/1976 Zb.
oúzemnom plánovaníastavebnom poriadku (stavebný zákon)oprávňujúce realizáciu aktivítmikroprojektu
agarantujúce jeho udržateľnosťkmajetku,ktorý zhodnotíalalebo nadobudne zprostriedkov FPalebo jeho
časti, ak má Príjemca sídlov Slovenskejrepublike

podľa toho,ktorú formu práva kmajetku zhodnotenému alalebonadobudnutému zFP alebojeho častiurčí Výzva na
predkladanie žiadostí o FP,alebo ak Správca neurčí inak.
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2. Majetoknadobudnutýa/alebo zhodnotenýz FP alebo zjeho častimôže byťpočas platnostiaúčinnostiZmluvy
prevedenýna tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvekprávom tretej osoby alebo prenajatýtretej osobe len
spredchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

3. Príjemcasazaväzuje poskytnúťSprávcovi,príslušnému Národnémukontrolórovi,apríslušným orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenú prirealizáciialebo vsúvislostisrealizáciou aktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udeľuje Správcovi, príslušnému Národnému kontrolóroviapríslušným orgánom SR,ČR aES právo na použitie
údajov ztejto Dokumentácie na účely súvisiace stouto Zmluvou prizohľadneníautorských apriemyselných práv
Príjemcu a/alebo Partnerov.

4. Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemca povinný poistiťmajetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo
zjeho časti.Správca súčasne určípodmienky takéhoto poistenia.Nedodržanie uvedenejpovinnostisa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy.

Článok6 PREVODA PRECHOD PRÁVA POVINNOSTí

1. Príjemcajeoprávnený previesťpráva apovinnostiztejto Zmluvy na inýsubjektlen s predchádzajúcim písomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemcajepovinnýpísomne informovať Správcuoskutočnosti,že dôjde k prechodu práva povinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladne ako sa dozvie o možnostivzniku tejto skutočnostialebo vznikutejto skutočnosti.

3. Postúpenie pohľadávky Príjemcu navyplatenie FPnatretiuosobu nieje nazáklade dohody zmluvných strán možné.

Článok7 REALIZÁCIA MIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválenýmikroprojektv súlade so Zmluvou,schválenou Žiadosťou ofinančný
príspevokaRegionálnou dokumentáciouadodržať termín fyzickéhoukončeniarealizácie aktivítmikroprojektu
uvedený včlánku 3 bod 3.6. zmluvy o poskytnutíFP.

2. Správcajeoprávnený pozastaviť poskytnutie FPvprípade:

a) nepodstatnéhoporušenia ZmluvyPríjemcom, a to až do doby odstráneniatohto porušenia zo strany
Príjemcu;

b) podstatného porušeniaZmluvy Príjemcom,pokia!' Správca neodstúpilod Zmluvy,ato aždo doby odstránenia
tohto porušenia zostrany Príjemcu;

c) začatia trestnéhostíhania osôb konajúcich vmene Príjemcu a/aleboPartnerovza trestný čin súvisiaci
srealizáciou aktivítmikroprojektu.

3. Správca oznámiPríjemcovipozastavenie poskytnutia FP,pokial'budú splnené podmienky podľaodseku 2.tohto
článku VZP.Doručením tohto oznámenia Príjemcovinastávajú účinky pozastavenia poskytnutia FP.

4. Ak Príjemcaodstránizistené porušenia Zmluvy vzmysle odseku 2.tohto článku VZP,je povinný bezodkladne doručiť
Správcovioznámenie oodstránenízistených porušeníZmluvy.Správca overí,či došlo kodstráneniu predmetných
porušeníZmluvy av prípade,že nedostatky boliPríjemcom odstránené,obnovíposkytnutie FP Príjemcovi.

Článok8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvuje možné meniťalebo doplňaťlen nazáklade vzájomnejdohody oboch zmluvných strán vzmysle definície
zmien uvedených v Príručke prepríjemcu.

2. Príjemcaje povinný oznámiťSprávcovivšetky zmeny askutočnosti,ktoré majúvplyv alebo súvisia splnením tejto
Zmluvy alebo saakýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžutýkať,ato aj vprípade,ak máPríjemca čo
ilen pochybnosťododržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcichztejto Zmluvy azáväzkov Partnerov,ato
bezodkladne od ichvzniku.

3. Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že v prípade,ak dôjde kzmene Programu,Príručky pre žiadatel'a,Príručky pre
príjemcu alebo Systému finančného riadeniaštrukturálnych fondov aKohézneho fondu naprogramové obdobie 2007
- 2013,Správca uverejnínovéznenie týchto dokumentov nasvojich intemetových stránkach.Vprípade,že dôjde
zároveň kzmene Zmluvy oznámiPríjemcovinovéznenie zmenených článkov Zmluvy.Za vyjadrenie súhlasu so
zmenou uvedených dokumentovsapovažuje najmä konkludentnýprejavvôle Príjemcu spočívajúcivo vykonaní
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faktických alalebo právnych úkonov,ktorýmipokračuje vzmluvnom vzťahu so Správcom.Ide najmä o pokračovaniev
realizáciiaktivít mikroprojektu,zaslanie Záverečnejsprávy,zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov,prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohtookamihusa zmluvný vzťah medzi Správcom aPríjemcom riaditakto
zmenenýmidokumentmi.

Článok9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončeniezmluvnéhovzťahu

Riadneukončenie zmluvného vzťahu zoZmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán asúčasne uplynutím
doby,naktorúbolaZmluva uzatvorená podľa článku 5 bod5.2. zmluvy o poskytnutíFP.

2. Mimoriadneukončeniezmluvnéhovzťahu

2.1 Mimoriadneukončenie zmluvného vzťahuzoZmluvynastávadohodou zmluvných stránaleboodstúpením od
Zmluvy.

2.2 Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatnéhoporušeniaZmluvy,
nepodstatného porušenia Zmluvy,nenaplnenia podmienok stanovených vRegionálnejdokumentáciiaďalej
vprípadoch,ktoré ustanovujú právne predpisy SRa ES.

2.3 PorušenieZmluvyje podstatné,akstrana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebov tomto
čase bolo rozumné predvídať sprihliadnutím naúčelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorýchbola Zmluva uzavretá,žedruhá zmluvná strana nebude maťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušení Zmluvy alebo vprípade, aktak ustanovuje Zmluva.

2.4 NaúčelyZmluvy sazapodstatné porušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vzniknepredvídaných okolnostínastrane Príjemcu a/alebo Partnera,ktoré zásadne zmenia podmienky
plnenia Zmluvy a mikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnených výdavkov mikroprojektu,ak Správca neurčíinak;

c) preukázané porušenie právnych predpisov SRaESvrámcirealizácie aktivítmikroprojektu súvisiacich
sčinnosťou Príjemcu a/alebo Partnerov;

d) porušeniezáväzkovvyplývajúcichz vecnej alebo časovej realizácie aktivítmikroprojektua/alebo
nesplnenie podmienokapovinností, ktoré Príjemcovivyplývajú zo Zmluvy(najmä nezabezpečenie
verejnéhoobstarávania,nesplneniemerateľnýchukazovateľovmikroprojektualebo iné závažné
porušenie zmluvných povinností):

e) zastavenie realizácieaktivítmikroprojektu zdôvodov nastrane Príjemcu a/alebo Partnera

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdupreukážespáchanietrestnéhočinu vsúvislosti sprocesom
hodnotenia avýberu mikroprojektov,alebo ak bude akoopodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca
kovplyvňovaniu hodnotitel'ov alebo k zaujatosti,prípadne aktakéto ovplyvňovanie alebo porušovanie
skonštatujú ajbez sťažnostialebo podnetu nato oprávnené kontrolné orgány;

g) porušenie finančnejdisciplíny vzmysle§ 31 ods.1zákonaČ. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnejsprávy vzneníneskorších predpisov;

h) poskytnutienepravdivýchazavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanieinformácií vsúlade
spodmienkamiZmluvy zostrany Príjemcu;

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

1083/2006, pokiaľ Správca stanoví, žetakáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

j) vyhláseniekonkurzualebo reštrukturalizáciena majetok Príjemcu,resp. zastaveniekonkurzného
konania pre nedostatok majetku,vstup Príjemcu dolikvidácie alebo začatie exekučného konania voči
Príjemcovi;

k) ak Príjemcanezabezpečíplnenie povinnostíztejto Zmluvy zo strany Partnerov;

l) porušenie článku 5 bod5.5.a 5.6.zmluvyo poskytnutíFP;

m) akdôjde kuskutočnostiuvedenejv článku 1odsek 3.,porušenie článku 1odsek 4.,článku 3odsek 5,
článku 4, článku 6 odsek 1.,článku 10odsek 1.,článku 12odsek 1.,článku 12odsek 6. týchto VZP.
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2.5 Podstatným porušením Zmluvyje ajvykonanie takého úkonu zo strany Príjemcu aJaleboPartnera,na ktorýje
potrebnýpredchádzajúcipísomnýsúhlas Správcu vprípade,ak súhlasnebol udelenýalebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zo strany Príjemcu alalebo Partnera bez žiadostiotakýto súhlas.

2.6 Porušenieďalších povinnostístanovenýchvZmluve alebo v právnychpredpisovSR aES aJalebo
vdokumentoch,naktoréZmluva odkazuje okrem prípadov,ktoré sa poóraZmluvy považujú za podstatné
porušenia,sú nepodstatným porušením Zmluvy.

2.7 Vprípadepodstatného porušenia Zmluvyjezmluvná stranaoprávnená odZmluvyodstúpiť okamžite,len čo
sa otomto porušenídozvedela.Vprípade nepodstatného porušenia Zmluvyje zmluvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktorá je v omeškaní,nesplnísvoju povinnosť anivdodatočnejprimeranejlehote,ktorá jej
na to bola poskytnutá.Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvyje zmluvná strana oprávnená postupovať
ako prinepodstatnom porušeníZmluvy.Vtomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovaťza
nepodstatné porušenie Zmluvy.

2.8 Odstúpenie odZmluvyje účinnédňomdoručenia písomného oznámenia oodstúpeníod Zmluvy druhej
zmluvnejstrane.

2.9 Aksplneniu povinnostizmluvnejstrany brániokolnosťvylučujúca zodpovednosť,je druhá zmluvná strana
oprávnenáod Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnostiuplynulaspoň jedenrok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia (nezvratný zánikpredmetu Zmluvy apod.)saustanovenie predchádzajúcej
vety neuplatnía zmluvné strany súoprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.

2.10 Vprípadeodstúpenia odZmluvyzostávajú zachované tiepráva Správcu,ktoré podla svojejpovahy majú
platiť ajpo skončeníZmluvy,a to najmäprávopožadovať vrátenie poskytnutejčiastky FP,právo nanáhradu
škody,ktorávznikla porušením Zmluvy a pod.

2.11 Aksa Príjemcadostane doomeškania s plnenímtejto Zmluvy v dôsledku porušenia,resp.nesplnenia
povinnostizo strany Správcu,zmluvné strany súhlasia, že nejdeo porušenie Zmluvy Príjemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCHVZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Príjemcaje povinný:

a) vrátiť FPalebojeho časťv prípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiťFPalebo jeho časť,ak porušilpovinnostiuvedené vZmluve a porušenie povinnostiznamená porušenie
finančnejdisciplíny pocta§ 31 ods.1písmena a),b), cl,d) zákonaČ. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách
verejnejsprávy aozmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov,

c) akto určí Správca,vrátiť FPalebo jeho časť, ak Príjemca aJaleboPartnerporušilustanovenia právnych
predpisov SRalebo ESatoto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES)
Č. 1083/2006 a nejde oporušenie finančnejdisciplínypodla odseku1. písm. b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutu podla odseku 9.tohto článku VZP;vzhladom kskutočnosti,že spôsobenie nezrovnalostizo
strany Príjemcu sa považuje zataké porušenie podmienok poskytnutia FP,s ktorým sa spája povinnosť vrátenia
FPalebo jeho časti, v prípade, ak Príjemcatakýto FPalebojeho časť nevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4. až 9.tohto článku VZP,bude sa natoto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhejvety§ 31
ods. 7zákona Č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých
zákonov vznení neskorších predpisov,

d) akto určíSprávca, vrátiť FPalebojeho časť v prípade,ak nebolidosiahnuté hodnoty meratel'ných ukazovateľov,

e) vrátiťpríjem z mikroprojektu vprípade,ak počas realizácie aktivítmikroprojektu aJalebo v piatich rokoch od
Finančného ukončenia realizácieaktivítmikroprojektu došlo kvytvoreniu príjmu podla článku 55 Nariadenia
Rady (ES)Č. 1083/2006 v znenínariadenia Rady (ES)Č. 1341/2008.

2. Akdôjde kodstúpeniu odZmluvy,je Príjemcapovinný vrátiť SprávcoviFPvyplatený do doby odstúpenia od Zmluvy.

3. Vprípade vznikupovinnostivrátenia príjmu podtaodseku 1.písm.e) tohto článku VZPjePríjemca povinný vrátiť
príjem do 31.januára roku nasledujúceho po roku,v ktorom bolpríjem vytvorený.Príjemcaje povinný bezodkladne
(odkedy sa otejto skutočnostidozvedel)požiadaťSprávcu ooznámenie,akým spôsobom mátento príjem vrátiť.
Vprípade,že Príjemca príjem riadne a včas nevráti,Správca bude postupovaťrovnako akov prípade povinnosti
vrátenia FPalebo jeho častivzniknutejpodla odseku 1.písm. a)až e)tohto článku VZP.
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4. Povinnosť vrátenia FPalebojeho časti(podľa odseku 1.písm.a) až e)tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podľa poslednejvety odseku 3.tohto článku VZP)ajeho rozsah určíSprávca v"Žiadostiovrátenie finančných
prostriedkov" (ďalejlen "ŽoVFP"),ktorú zašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

5. Správca vŽoVFP uvedie výšku FPalebojeho častia príjmu,ktorú má Príjemca vrátiť a zároveň určíčísla účtov,na
ktoréje Príjemca povinný vrátenie FPalebo jeho častia príjmu vykonal'. V súlade sods.6. toho článku Správca
vŽoVFP určí ajlehotu na vrátenie FP.

6. Príjemcaje povinný vrátil'FPalebo jeho časťa príjem v určenejlehote,ato do 10dní od dátumu odoslania ŽoVFP
Správcom.Aj vprípade,že si príjemca zásielku neprevezme,zmluvné strany sadohodli,že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp.príjmu sa počítaod dátumu odoslania ŽoVPF Správcom.Pokial'Prijemca nevrátiFP alebo
jeho časti,resp.príjem riadne avčas na základe ŽoVFP,Správca oznámitúto skutočnosI'Riadiacemu orgánu ..

7. Príjemcaje povinnýv lehotedo7pracovných dníod uskutočnenia vrátenia FPalebojeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočniloformou platby naúčetoznámiť Správcovitoto vrátenie na tlačive "Oznámenie o vysporiadanífinančných
vzťahov".Prílohou "Oznámenia ovysporiadanífinančných vzťahov"je výpis z bankového účtupreukazujúcirealizáciu
uskutočnenejplatby.

8. Ak Príjemcazistívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,je povinnýtúto nezrovnalosť bezodkladne oznámil'
Správcovia zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce satejto nezrovnalosti.Túto povinnosť má Príjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlživprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 Nariadenia Rady
(ES) č.1083/2006o čas trvania týchto skutočností.

9. Aksa Príjemcadostane doomeškania s plnením svojejpovinnostizo Zmluvy, ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkoľvek povinnostispojenejsinformovaním a publicitou;

c) povinnostiposkytnúť súčinnosť Správcovi;

Správca je oprávnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vovýške 0,1% zo sumycelkových oprávnených
výdavkovuvedenejvčlánku 3 bod 3.1. Zmluvy oposkytnutíFPza každý aj začatý deň omeškania.Vprípade
porušenia viac akojedného z bodov a), b), c)tohto odseku, výška zmluvnejpokutysa spočíta.

Článok 11 Ú ČTOVNícTVO AUCHOVÁVANIEÚ ČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorýje účtovnou jednotkou podľa zákonaČ. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v zneníneskorších predpisov,je
povinný v rámcisvojho účtovníctva účtoval'o skutočnostiach týkajúcich sa mikroprojektu:

a)v analytickejevidenciiana analytickýchúčtoch včlenení podl'a jednotlivýchprojektov,ak účtuje vsústave
podvojného účtovníctva,

blv účtovnýchknihách podl'a§ 15 zákonaČ. 431/2002 Z.z.o účtovníctve so slovným ačíselným označením
mikroprojektu vúčtovných zápisoch,ak účtujev sústavejednoduchého účtovníctva.

c) tak,aby navšetkých dokladoch týkajúcich sa príjmov avýdavkov mikroprojektu bolojednoznačne uvedené,že sa
vzl'ahujú k príslušnému mikroprojektu.

2. Príjemcaje povinný uchovávaťaochraňoval'účtovnú dokumentáciu aďalšiu dokumentáciu týkajúcu samikroprojektu
v súlade sozákonomČ. 431/2002 Z.z.o účtovníctve vplatnom zneníačl. 90nariadenia Rady (ES)Č. 1083/2006
a v lehote uvedenejv článku 17 VZP.

3. Naúčelycertifikačného overovaniaje Príjemcapovinný napožiadanie predložiťCertifikačnému orgánu nímurčené
účtovné záznamy,vpísomnejforme av elektronickejforme,ak Príjemcavedie účtovnézáznamy,vtechnickejforme
podľa§ 31 ods.2písm.b) zákonaČ. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v zneníneskorších predpisov.Túto povinnosť má
Príjemca po dobu,po ktorúje povinný viesťauchovávaťúčtovnúdokumentáciu alebo inúdokumentáciu podľa
odseku 2. tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT/OVERENIENA MIESTE

1. Príjemcasa zaväzuje,že umožnívýkon kontroly/auditu/overenia namieste zostrany oprávnených osôb navýkon
kontroly/auditu/overenia na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SRa ESa tejto Zmluvy.Príjemca je
počas výkonu kontroly/auditu/overenia namieste povinný najmä preukázaťoprávnenosI'vynaložených výdavkova
dodržanie podmienok poskytnutia FP v zmysle Zmluvy.
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2. Príjemcaje povinný zabezpečiť prítomnosťosôb zodpovedných za realizáciuaktivítmikroprojektu, vytvoriť primerané
podmienky na riadnea včasné vykonanie kontroly/auditu/overenia na miestea zdržať sa konania,ktoré bymohlo
ohroziťzačatie a riadnypriebeh výkonu kontroly/auditu/overenia na mieste.

3. Oprávnené osoby navýkon kontroly/auditu/overenia na miestemôžuvykonaťkontrolu/audit/overenie namiesteu
Príjemcu a Partnerov kedykol'vekod podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021.Uvedenádoba sa preclžív prípade ak
nastanú skutočnostiuvedené v článku 90 Nariadenia Rady(ES)Č. 1083/2006o čas trvania týchto skutočností.

4. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenia na miestesúoprávnené:

a) vstupovať doobjektov, zariadení, prevádzok, na pozemkyado iných priestorov Príjemcua/alebo Partnera,akto
súvisí spredmetom kontroly/auditu/overenia namieste,

b) požadovaťod Príjemcu,aby predložiloriginálne doklady a inúpotrebnú Dokumentáciu,záznamydát na
pamäťových médiách,vzorky výrobkov alebo inédoklady potrebné prevýkon kontroly/auditu/overenia namieste
a ďalšie doklady súvisiace smikroprojektomv zmysle požiadaviekoprávnenýchosôb na výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste,

c) oboznamovať sas údajmia dokladmi,aksúvisias predmetom kontroly/auditu/overenia na mieste,

d) vyhotovovať kópieúdajova dokladov, aksúvisias predmetomkontroly/auditu/overenia namieste.

5. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenia na miestesú najmä:

a) Správca a ním poverenéosoby,

b) príslušní Národníkontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyšší kontrolný úradSR,príslušná Správafinančnejkontroly, Certifikačný orgána nimipoverené osoby,

e) Orgánauditu,jeho spolupracujúce orgánya nimipoverené osoby,

f) splnomocnení zástupcovia Európskejkomisiea Európskehodvora audítorov,

g) osoby prizvanéorgánmiuvedenýmiv písm. a) ažf) v súlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSR a ES.

6. Príjemcaje povinnýbezodkladne prijaťopatrenia nanápravu nedostatkov,zistených kontrolou/auditom/overením na
mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overenia na mieste v lehote stanovenejoprávnenýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overenia .namieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste informáciuo splneníopatreníprijatých na nápravuzisténých nedostatkovv
termíne stanovenom oprávnenou osobou vzmysle ods. 5.tohto článku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁNAPO ČíTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sadohodli,že ichvzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvousipre svoju záväznosť vyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvnéstrany sadohodli,že písomnáforma komunikácie sa bude uskutočňovaťprostredníctvom doporučenej
zásielky.V prípade, že sizmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštoua uloženú napošte,
piatydeň od uloženia na pošte sa bude považovať zadeň doručenia zásielky,aj keď sa adresátoobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokiaľnemožno zásielku doručiťadresátoviazásielka nebola uložená na pošte,zásielka
sapovažuje za doručenú momentom jejvrátenia odosielateľovi.Ustanovenie tohto odseku sanevzťahuje na čl.10
odsek 6.

3. Zmluvné stranysizároveň dohodliako mimoriadny spôsobdoručovania písomnýchzásielok doručovanie osobne
alebo prostredníctvom kuriéra;takéto doručenieSprávcovije možné výlučne vúradných hodinách podateľne
Správcuzverejnených verejne prístupným spôsobom.

4. Príjemcaje zodpovedný za riadneoznačenie poštovejschránky na účely písomnejkomunikácie zmluvných strán.

5. Správca môže určiť, že vzájomná komunikáciasúvisiacastouto Zmluvou môže prebiehaťaj elektronicky
prostredníctvom emailu.

6. Ak Správcaurčíelektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu,zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne
písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámcitejto formy komunikácie záväzne používať.

7. Zmluvné strany sazaväzujú,že vzájomná komunikácia bude prebiehaťv slovenskomjazyku.
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8. Prepočítanie lehôtplatí,žedo plynutia lehoty sa nezapočítava deň,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.

9. Lehoty určené podl'atýždňov,mesiacov alebo rokov končiauplynutím tohodňa,ktorýsasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatok lehoty, a ak ho v mesiaciniet,posledným dňom mesiaca. Akkoniec
lehoty pripadne na sobotu,nedel'ualebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúcipracovný deň.

10. Lehotaje dodržaná,aksa posledný deňlehoty podanie odovzdá orgánu,ktorý mápovinnosťho doručiť alebo sa
odošle e-mailom.

Článok 14 ÚČTY PRíJEMCU

1. Správca zabezpečíposkytnutie FP Príjemcovibezhotovostne na účetvedený v EUR.Číslo účtuPríjemcu(vrátane
predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1ods.1.2.zmluvy o poskytnutíFP.

2. Príjemcaje povinnýudržiavaťúčet Príjemcu otvorenýanesmie ho zrušiť až do doby Finančnéhoukončenia
realizácie aktivítmikroprojektu.

3. Príjemca môžerealizovaťúhradyoprávnenýchvýdavkovaj ziných účtov otvorenýchPríjemcom pridodržaní
podmienokexistencieúčtu Príjemcu určenéhona príjem FP arealizácie aktivítmikroprojektuprostredníctvom
rozpočtu.Príjemca je povinný oznámiťSprávcoviidentifikáciu týchto účtov najneskôrpri predloženíZáverečnej
správy.

Článok 15 PLATBY

1. Správcaposkytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemcasazaväzuje predložiťpríslušnému SprávcoviZoznam deklarovaných výdavkov spolus účtovnýmidokladmi
a ďalšou podpomou dokumentáciou nakontrolu vsúlade sčlánkom 3 VZP.V prípade nedostatkov Správcadožiada
Príjemcu,na doplnenie Zoznamu deklarovaných výdavkov,resp.jeho príloh tak,aby moholvystaviťPrehlásenie
ooprávnenostivýdavkovnajneskôrdo 110 kalendárnychdní od doručenia Zoznamu deklarovanýchvýdavkov
Správcovi.

3. Po vykonaníkontroly podl'apredchádzajúceho odseku tohto článku VZP,Správca vystavíPrehlásenie ooprávnenosti
výdavkovaSchválený zoznam výdavkov.Jeden originálPrehlásenia ooprávnenostivýdavkovaSchváleného
zoznamu výdavkov zašleSprávca Príjemcovi,jeden originálarchivuje ajeden predkladá na schválenie Národnému
kontrolóroviako podklad kZoznamu deklarovaných výdavkov zastrešný projektFond mikroprojektov.

4. Správcazabezpečí poskytnutieplatby systémom refundácievýhradne na základe Schválenéhozoznamu
deklarovanýchvýdavkovaPrehlásenia ooprávnenosti výdavkov.

5. Príjemcaje povinnýv predkladanom Zoznamedeklarovaných výdavkov uvádzaťvýlučnevýdavky,ktoré zodpovedajú
podmienkam oprávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedá za pravosť,správnosť akompletnosťúdajov uvedených
vZozname deklarovaných výdavkov.Vprípade,ženazáklade nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených
vZOV dôjde k vyplateniu platby,pôjde oporušenie finančnejdisciplíny vzmysle§ 31 zákonaČ. 523/2004 Z.z.
orozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov v zneníneskorších predpisov.

6. Príjemcovivznikne nárok na vyplatenie príslušnejplatbyaž v momente schválenia Žiadostioplatbu za strešný
projektFond mikroprojektov.Nárok Príjemcu navyplatenie príslušnejplatby vzniká len v rozsahu,vakom Správca
posúdioprávnenosť výdavkov mikroprojektu.

Článok 16 UCHOVÁVANIEDOKUMENTOV

1. Príjemcaje povinný uchovávaťdokumentáciukmikroprojektudo 31.12.2021ado tejto doby strpieť výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste zostrany oprávnených osôb vzmysle článku 12VZP.Uvedená doba sapredlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 NariadeniaRady (ES)Č. 1083/2006 očas trvania týchto
skutočností.Povinnosť podl'atohto článku VZPje Príjemca povinný zabezpečiť ajzo strany Partnerov.
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Príloha Č. 2k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku

Predmetpodpory FP

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavný ciel' Hlavnými ciel'om projektu je podpora trvalo udržatel'néhorozvoja
cezhraničného regiónu, cezhraničná integrácia a posilneniedlhodobých foriem
spolupráce obyvatel'ov a regionálnych štruktúr,rozvojomcestovného ruchua
udržatel'nosťou historických zvyklostícezhraničného regiónu v minulosti.Do
projektuje spolu zapojených až 12subjektov, čo zaručuje jeho široké využitea
prínos precelé dotknuté územie.

Specifický ciel'1 SpojenieCR-SR hranicev turistickyexponovanom územíako aj podpora
obnovy kultúrnychhodnôt regiónu a zvýšeniapodvedomaobyvatel'ovo
reqióne a jeho kultúrnoma historickom dedičstve.

Specifický ciel'2 Obnovaa zachovanie regionálnychtradícií.
Specific ký ciel'3 Tvorba historickejcesty akospoločného produktucestovného ruchu.
Specific ký ciel'4 Vytvorenie internetovejzáložky,ktorá bude obsahovaťúdaje o historickej

ceste formou elektronickejbrožúry,čím sazaručí jej dostupnosťvšetkým
skupinám obvvatel'stva.

2. Aktivity

Popis aktivít 1. Príprava historického textu-Historickýtext bude spracovanýexterným
dodávatel'om,aby sa zaručila jeho historická hodnovernosť a pravdivé údajeo
histórií jednotlivých obcí.Oodávatel'ombude subjekt, ktorý má všetky profesijné
predpokladypre tvorbu takýchto materiálov.Zber a spracovanie materiálov
bude prebiehať v období2 mesiacov,za spoluprácejednotlivých obcíako aj
partnera projektu.výstupom bude historickýtextbrožúry spolu sostatnými
materiálmi, ktoré v nejbudú použité a súvisia s touto tematikou.

2. Grafickáúpravaatlač brožúr - Grafickáúprava historickéhotextu a
materiálovpotrebnýchk vytvoreniubrožúry bude zabezpečenáexternou
spoločnosťou,ktoráokrem grafických návrhov budezabezpečovať ajsamotnú
tlač brožúr v počte kusov5000.

3. Tvorba informačných tabúl'a ostatných propagačných materiálov-Grafická
úpravajednotlivých textov pre potreby vytvorenia desiatich informačných tabúl'
budezabezpečená taktiež subdodávatel'sky.Okrem tvorby informačných tabú l'
bude zabezpečená ajtvorba ostatných materiálov(pasy,raz ítka,reklamné
materiály). V tomto čase budú materiály ajspoločnosťou reálnevytvorené.

4. Tvorba internetového štítku-Externoufirmou bude zabezpečená tvorba
elektronickejverzie brožúry, návrhu informačných tabúl' a pasov vo formáte, aby
mohli byť umiestnenéna internetovýchstránkachjednotlivýchsubjektov
mikroprojektu vo forme štítkov.



Inštitucionálnaa
technická
udržatel'nos ť

3. Ciel'ové skupiny

Príloha č.2kZmluve o poskytnutí finančného príspevku

5. Výstava remesiel- Počastohto obdobiabudú obce v spolupráciso
žiadatel'om,zabezpečovaťna základedodanéhohistorickéhotextu, výrobu
jednotlivých remeselných výrobkov a materiálov,ktoré budú použité navýstave
konanejkprojektu starejobchodnejcesty.Organizačnú stránku výstavy bude
zabezpečovaťRRA PUakožiadatel'projektu vspoluprácispartnerom projektu.
Otvorenie výstavy bude s pozvanýmihosťamiazástupcamijednotlivých obcí,
ktorébudúsvoje remeselné výrobky prezentovať.Tejto výstavy sazúčastníaj
partnerprojektu.Nasledujúcedni bude výstava vol'ne dostupnávšetkým
obyvatel'om podobu desiatich dní.

výstupom mikroprojektubude v rámci inštitucionálnej- vytvorenienových
partnerstiev,ako aj upevneniedoterajších.Pôjde aj o spojenie obcí
cezhraničnéhoúzemia,spoločným projektom,na čom môžu obce následne
stavať ich vzájomnúspoluprácupri prípravekultúrnycha spoločenských
udalostí.Technickým výstupom je umiestnenie informačných tabú l'v obciach,
dostupnosťbrožúr a propagačnémateriály,taktiež internetovýštítok na
stránkach obcíaagentúr, ktorý zaručíinformovanosť,propagáciu projektua
online dostupnosťbrožúry.

Ciel'ové skupiny:
Fyzické a právnické osoby zamerané nacestovný ruch
Miestnea reqionálne oruánv -verejná a štátna správa
Miestne iniciatívy voblastirozvoja kultúry,spoločenských avol'nočasových aktivít



Príloha č. 3kZmluve o poskytnutí finančného príspevku

Rozpočetmikroprojektu

ROZPOCETPROJEKTUPRE FOND Projekt celkom
MIKROPROJEKTOV

Merná Po čet
Jednotková

Náklady (vVýdavok cena (vjednotka jednotiek
EUR)

EUR)

1. Osobné výdavky 2087,56

1.1 Hrubé mzdy a platy 0,00

1.2.1 Odvody sociálneho azdravotného poistenia
platené zamestnávatel'om (projektový manažér) osobohodiny 280 1,76 492,80

1.2.2 Odvody sociálneho azdravotného poistenia
platené zamestnávatel'om (dozor výstavy) osobohodiny 36 1,41 50,76
1.3.1 Dohoda opracovnej činnosti (projektový
manažér) osobohodiny 280 5,00 1400,00

1.3.2 Dohoda o pracovnej činnosti (dozor výstavy) osobohodiny 36 4,00 144,00
2. Vecné výdavky 1809,00

2.1 Materiál vrátane PHM 0,00

2.2Samostatné hnutel'né veci -DHIM, DNHIM 0,00

2.3 Cestovné náhrady podl'azákona cesta 7 57,00 399,00
2.4 Prenájom 0,00

2.5 Nákup použitého zariadenia 0,00
2.6 Nákup HW a SW 0,00

2.7 Režijné výdavky (voda, teplo, plyn, eneroie) 0,00

2.8 Prepravné počet km 200 2,30 460,00

2.9 Honoráre 0,00

2.10 Ubytovanie 0,00
2.11 Stravné (celodenná strava prevystavovatel'ova
hostí na otvorení výstavy) stravné/osoba 100 9,50 950,00

2.12 Iné 0,00
3. Externé služby 2850,00

3.1 Posudky (technické, finančné, ...) 0,00

3.2 Poplatky zaprávne anotárske služby 0,00

3.3 Poradenstvo akonzultácie 0,00
3.4.1 Tvorba internetového štítku, grafická úpravaa
technické zabezpečenie služba 1 850,00 850,00
3.4.2Zber materiálov aspracovanie historicky
hodnoverného textu brožúry služba 1 2000,00 2000,00

4.Výdavky na publicitu 11 620,00

4.1 Informačné tabule ks 10 99,00 990,00
4.2.1 Brožúra - spracovanie grafiky atlač ks 5000 1,70 8500,00
4.2.2 Pečiatka -tvorba návrhu a vyhotovenie ks 50 5,00 250,00
4.2.3 Pas naopečiatkovanie -grafická úprava atlač ks 2000 0,45 900,00
4.2.4 Reklamné apropagačné materiály perá,
odznaky a iné .... ks 2000 0,49 980,00
5. Investi čné výdavky 0,00

5.1 Stavebné výdavky 0,00
5.2 Samostatné hnutel'néveci -HIM 0,00
5.3 Samostatné hnutel'néveci -NHIM 0,00



Príloha č. 3k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku

6. Ostatní výdavky -upresniť 0,00

0,00

0,00
7. Celkové oprávnené výdavky 18366,56

8a. Príjmy mikroprojektu 0,00
8b. Príjmy mikroprojektu -do výšky vlastného
spolufinancovania 0,00
9.Celkové upravené oprávnené výdavky 18366,56

10. Neoprávnené vÝdavky 0,00
11. Celkové výdavky projektu 18366,56

Výdavky na aktivity
Výdavky naaktivity

Celkové výdavkycezhraničného
žiadatel'a

partnera
mikroprojektu

Názov kapitoly Výdavky celkom Výdavky celkom Celkové výdavky %zClV

1. Osobnévýdavky 2087,56 0,00 2087,56 11,37

2.Vecnévýdavky 1809,00 0,00 1809,00 9,85

3. Externé služby 2850,00 0,00 2850,00 15,52

4. Výdavky na
7857,00 3763,00 11 620,00 63,27

publicitu

5. Investičné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00

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

7. Celkové oprávnené
14603,56 3763,00 18366,56 100,00výdavky

(-) Príjmy 0,00 0,00 0,00

8. Celkové upravené
14603,56 3763,00 18366,56

oprávnené výdavky

(+) Neoprávnené
0,00 0,00 0,00

výdavky

9. Celkové výdavky 14603,56 3763,00 18366,56



PrílohaČ. 4 kZmlu

Termínrealizácie:02.01.2014-31.07.2014

Mesiacrealizáciemikroprojektu
~ktiyjta ..~,;.. .. '.' l. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Prípravahistorickéhotextu X X
Grafickáúprava atlač brožúr X X
Tvorbainformačnýchtabulíaostatných
propagačnýchmateriálov X X
Tvorbainternetovéhoštítku X X
Výstavaremesiel X X
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Obvodný úrad Trenčín
Odbor všeobecnej vnútornej správy

Hviezdoslavova 3,911 01Trenčín

Kč.ObU-TN-OVVS2-2013/08335 Trenčín, 17.7. 2013

Obvodný úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný na konanie podľa
§20i ods. 2Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením §46 zákonač. 71/1967
Zb. o správnom konaní v zneníneskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie

Obvodný úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy, po preskúmaní návrhu
záujmového združeniaprávnických osôb s názvom Regionálna rozvojová agentúraPúchov, so
sídlom Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov, podaného nazmenu údajovzaplsanýchv
registri záujmových združeníprávnických osôb a ich zápisedo registra záujmových združení
právnických osôbpodľa ustanovenia §20i ods. 2 Občianskeho zákonníka

rozhodol takto
vregistri záujmových združení právnických osôb podČ. 100/2007 pri záujmovom

združení právnických osôb

Názov združenia: Regionálnarozvojová agentúraPúchov

Sídlo združenia: Námestie slobody 1400,020 O1 Púchov

sa kudňuprávoplatnosti tohto rozhodnutia vykonáva tento zápis:

Vymazáva sa:

Sídlo: ul. 1.mája 1455/5, 02001 Púchov

Orgány spoločenstva: Predseda agentúry
Podpredseda agentúry
Dozomárada
Valné zhromaždenie
Predstavenstvo

Mená osôb vykonávajúcich pôsobnost' orgánov, prostredníctvom ktorých združenie koná:

Predseda agentúry:
Podpredseda agentúry:

Ing.František Hromadík
Ing. Alžbeta Podobová

Zapisuje sa:

Sídlo: Námestie slobody 1400,02001Púchov

Orgány spoločenstva: Valné zhromaždenie
Predseda
Kontrolór



Mená osôb vykonávajúcich pôsobnosť orgánov, prostredníctvom ktorých združenie koná:

Predseda: PaedDr.Miroslav Kubičár

Odôvodnenie

Záujmové združenie právnických osôbpodalo na Obvodnýúrad Trenčín, odbor všeobecnej
vnútornej správy, návrh na zápis zmeny údajov zapísaných doregistra záujmových združení
právnických osôb.

Valnézhromaždenie na svojom zasadnutí schválilo zmenu stanov, zmenu sídla záujmového
združeniaprávnických osôb osobu oprávnenúkonať v mene záujmového združenia právnických
osôb.

Pretožez uvedených podkladov azo stanov združenia vyplýva, že došlo k zmene údajov
zapísaných podľa ust. §20i ods. 2 Občianskehozákonníka v registri záujmových združení
právnických osôb, Obvodný úrad Trenčín, odborvšeobecnej vnútornej správy, rozhodol zapísať
zmeny v údajoch doregistra záujmových združení právnických osôb.

Obvodný úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy, vzal na vedomie zmenu stanov
schválenú valným zhromaždením.

Vzhľadom na to, že žiadosti sa v plnom rozsahu vyhovuje, ďalšie odôvodnenie nie je
potrebné.

Akékoľvek zmeny údajovtvoriacichnáležitosti zápisu doregistra záujmových združení
právnických osôbpodliehajú ohláseniu registrovému orgánu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa ust. § 53 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v zneníneskorších predpisov odvolanie na Ministerstvo vnútraSRv
Bratislave, sekcia verejnej správy, prostredníctvom Obvodný úrad Trenčín, odbor všeobecnej
vnútornej správy, v lehote do 15dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutieje možno po vyčerpaní všetkýchriadnych opravných prostriedkov preskúmať
súdom vzmysle ust. §47 ods. 4záko~~..č:.-.1/1967 Zb. osprávnom konaní vznení neskorších
predpisov. ~"'{ U~~b ~
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Rozhodnutie sa doručuje:

1. PaedDr.Miroslav Kubičár, Regionálnarozvojová agentúraPúchov,Námestie slobody 1400,
020 O1 Púchov

Obvodnýúrad Trenčín, odborvšeobecnej vnútornej správy
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Na vedomie:


