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MANDÁTNA ZML VA 

Ja, do lu podpísaný 

Ing. Jaroslav Baška, 

ktorý zastupujem 

Trenčiansky samosprávny kraj 
samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) 
IČO : 36126624 
K dolnej stanici 7282/20A, 9 11 OJ Trenčín 

DIČ: 202 161 3275 
(ďal ej označovaný ako „partnerská organizácia" alebo „moja organizácia") 

na účely zapojenia sa do proj ektu „Participatívna tvorba regionálnych politík zdravia so 
zapojením mládeže" v rámci programu Erasmus+ (ďalej označený ako ,.projekt") 
týmto: 

l . poverujem 

Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov (SKlZP) 
stavovská organizácia/mimovládna nezisková organizácia/asoc iácia 
IČO: 42 131 758 
Trnavská cesta 11 2, 821 02 Bratislava, Slovensko 
DIČ:2022587996 
zastúpenú RNDr. Monikou Trechovou, MPH, prezidentkou 
(ďalej označovanú ako „koordinátor") 

ak Národná agentúra programu Erasmus+ udelí grant tomuto projektu, podpisom zmluvy 
o poskytnutí grantu v mojom mene a v mene mojej organizácie. Podpisom možných 
následných dodatkov zmluvy s národnou agentúrou programu Erasmus + na Slovensku po 
konzultácii ich obsahu s partnerskými organizáciami, 

2. poverujem 

koordinátora konať v mene mojej organizácie v súlade so zmluvou o poskytnutí grantu vo 
všetkých záležitostiach týkajúcich sa realizácie projektu a preplácania nákladov mojej 
organizácie v súvislosti s rea lizáciou projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí grantu. 

Týmto potvrdzujem, že prijímam všetky požiadavky a podmienky vyplývajúce zo zmluvy 
o poskytnutí grantu a predovšetkým všetky ustanovenia ovplyvňujúce koordinátora a ďalších 
príjemcov. Najmä beriem na vedomie, že na základe tohto mandátu, koordinátor sám je 
oprávnený prijať finančné prostriedky od národnej agentúry a následne d istribuovať sumy 
zodpovedajúce účasti mojej organizácie v projekte v zmysle zmluvy o poskytnutí grantu. 
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Potvrdzujem, že informácie týkaj úce sa moj ej organizácie v prihláške sú správne a že moja 
organizácia nezískala/nežiadala o žiadne financovanie z EÚ na realizáciu aktivít, ktoré sú 
pred metom tejto projektovej žiadosti. 

Týmto súhlasím, že moja organizácia urobí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla 
koord inátorovi splniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí grantu, 
a predovšetkým poskytnúť koordinátorovi, na jeho ž iadosť, dokwnenty alebo infom1ácie, 
ktoré môže potrebovať v súvislosti so zmluvou o poskytnutí grantu. 

Týmto potvrdzujem, že organizácia, ktorú zastupujem, nie je v žiadnej zo situácií vylúčenia, 
ktoré sú uvedené v projektovej žiadosti a že má operačnú a finančnú kapacitu na naplnenie 
navrhovanej akcie alebo pracovného programu , ako je uvedené v projektovej žiadosti. 

Týmto potvrdzujem, že v mene mojej organizácie súhlasím, že podmienky zmluvy 
o poskytnutí grantu majú prednosť pred akoukoľvek inou zmluvou medzi mojou 
organizáciou a koordinátorom, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie zmluvy o poskytnutí 
grantu, vrátane tejto mandátnej zmluvy. 

Táto mandátna zmluva musí byt' p ripojená k proj ektovej žiadosti a musí byt' integrálnou 
súčasťou zmluvy o poskytnutí grantu v prípade, že projekt bude vybraný a fi nancovaný. 

V Trenčíne, dňa C· 4 O~T 2016 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

V Bratislave, dňa 

RNDr. Monika Trechová, MPH 
prezidentka 

• "",,,. „ 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) 

V troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. 

2 




