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EURÓPSKA KOMISIA 
GR pre komumkáctu 

R1ad1teľstvo B 

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike 

DOHODA O RÁMCOVOM PARTNERSTVE 

RÁMCOVÁ DOHODA RDP/ED 2018-2020/SK/ Č. 04 

Táto dohoda o rámcovom partnerstve ( ďalej len „rámcová dohoda") sa uzatvára medzi týmito 
zmluvnými stranami: 

Na j ednej strane 

Európska únia (,,Únia") zastúpená Európskou komisiou (,,Komisia"), ktorú na účely 
podpisu tejto rámcovej dohody zastupuje Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej 
komisie v Slovenskej republike, 

a 

na strane druhej 

,,partner" 

Trenčiansky samosprávny kraj 
IČO: 36126624 
K dolnej stanici 7 282/20 A 
911 01 Trenčín 
Subjekt nie je platiteľom DPH, 

ktorého na účely podpisu tejto rámcovej dohody zastupuje Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Uvedené zmluvné strany 

SA DOHODLI 

na osobitných podmienkach ( ďalej len „osobitné podmienky") a týchto prílohách: 

Príloha I Akčný plán 

Príloha II Všeobecné podmienky (,, všeobecné podmienky") 

Príloha III a) Vzorová osobitná dohoda o grante vo forme jednorazových platieb 

Príloha III b) Vzorová osobitná dohoda o grante vo forme refundácie skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov 
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Príloha III c) Vzorová osobitná dohoda o grante vo forme jednorazových platieb a 
refundácie skutočne vynaložených oprávnených nákladov 

Príloha IV Vzorová technická správa 

Príloha V Vzorový finančný výkaz 

Príloha VI Vzorové podmienky osvedčenia finančných výkazov: neuplatňuje sa 

Príloha VII Vzorové podmienky osvedčenia o súlade postupov nákladového účtovníctva: 
neuplatňuje sa 

Príloha VIII a) Vzorový ročný komunikačný plán 

Príloha VIII b) Vzorový odhadový rozpočet pre ročný komunikačný plán, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody. 

Ustanovenia uvedené v osobitných podmienkach rámcovej dohody, ktorej neoddeliteľnou 
súčasťou je preambula, majú prednosť pred jej prílohami. 

Ustanovenia uvedené v prílohe II „Všeobecné podmienky" majú prednosť pred ostatnými 
prílohami. 

PREAMBULA 

Táto rámcová dohoda sa týka výberu partnerov pre informačné centrá Europe Direct na 
obdobie 2018 - 2020 v súlade s rozhodnutím Komisie C(2016) 8443 final z 19. decembra 
2016 o prijatí ročného pracovného programu v oblasti komunikácie na rok 2017, ktoré slúži 
ako rozhodnutie o financovaní. S cieľom vytvoriť sieť informačných centier Europe Direct, 
ktoré sa angažujú v témach týkajúcich sa EÚ a dôležitých pre verejnosť na miestnej a 
regionálnej úrovni, podporujú dialóg o otázkach týkajúcich sa EÚ a spolupracujú s ďalšími 
informačnými sieťami a kontaktnými miestami EÚ1 alebo s miestnymi informačnými sieťami 
a kontaktnými miestami, Komisia vybrala partnerov, ktorí sa zameriavajú na komunikáciu o 
EÚ a s ktorými má spoločné všeobecné ciele a chce nadviazať dlhotrvajúcu spoluprácu. 

Informačné centrá Europe Direct (,,EDIC") prispievajú ku komunikácii Európskej komisie o 
Európskej únii (EÚ) s cieľom budovať vzťahy s verejnosťou na miestnej a regionálnej 
úrovni. Cieľom informačných činností EDIC je zapojenie verejnosti do európskych tém 
budovaním udržateľného prostredia na tvorbu kontaktov. 
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Centrá dopfňajú a podporujú komunikačné činnosti zastúpení Európskej komisie, 
informačných kancelárií Európskeho parlamentu (EPIO) a iných inštitúcií EÚ a orgánov na 
miestnej a/alebo regionálnej úrovni. Spolupracujú aj s inými informačnými a pomocnými 
sieťami EÚ. 

Centrá sa zameriavajú na základné informácie o EÚ a politiky EÚ, o ktoré má verejnosť 
priamy záujem, najmä ľudia so všeobecnými informačnými potrebami. 

EDIC organizujú aj podujatia a používajú rôzne komunikačné nástroje na informovanie 
verejnosti na miestnej a regionálnej úrovni, a to buď priamo, alebo prostredníctvom 
príslušných mienkotvomých subjektov, šíriteľov informácií, tzv. multiplikátorov, a 
zainteresovaných strán. Aktívne podporujú aj dialógy s občanmi2 v úzkej spolupráci so 
Zastúpením Európskej komisie. 

EDIC komunikujú s miestnymi a/alebo regionálnymi médiami a poskytuJú spätnú väzbu o 
názoroch a reakciách verejnosti na otázky EÚ. 

Sieť Informačných centier Europe Direct riadi Európska Komisia. 

I. OSOBITNÉ PODMIENKY

l. OSOBITNÉ PODMIENKY

ČLÁNOK I.1. -PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY -UDEĽOVANIE OSOBITNÝCH
GRANTOV

ČLÁNOK I.2. -NADOBUDNUTIE PLATNOSTI RÁMCOVEJ DOHODY A TRVANIE
PARTNERSTVA

ČLÁNOK 1.3. -PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

ČLÁNOK I.4. -NEUPLATŇOVANIE ZÁSADY NEZISK O V OSTI

ČLÁNOK I.5. - SUBJEKTY PREPOJENÉ S PARTNEROM

ČLÁNOK I.6 -KONTAKTNÉ ÚDAJE

Dialógy uskutočnené za účasti eurokomisárov alebo riadiacich pracovníkov Európskej komisie, počas 
ktorých môže verejnosť vyjadriť svoje názory na témy EÚ D.Imil.L!i'.Llill!ill1.§�![ll.Q,�fillli�JlU!.@!Qí�.2!'. 
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ČLÁNOK 1.1. - PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY - UDEĽOVANlCE 
OSOBITNÝCH GRANTOV 

I.1.1. Predmet rámcovej dohody

I.1.1.1. Rámcová dohoda sa uzatvára ako súčasť dlhodobej spolupráce medzi Komisiou
a partnerom (ďalej len „partnerstvo") so zámerom prispievať k cieľom politiky Únie 
uvedeným v preambule. 

V rámcovej dohode sa stanovujú všeobecné práva a povinnosti zmluvných strán pri 
vykonávaní partnerstva. 

I.1.1.2. Partnerstvo sa vykonáva v súlade s akčným plánom stanoveným v prílohe I.

Na výzvu Komisie by mal partner každoročne predložiť ročný komunikačný plán, na 
ktorom sa musia zmluvné strany spoločne dohodnúť. Ročný komunikačný plán musí 
byť v súlade s akčným plánom stanoveným v prílohe I a je východiskom pre udelenie 
ročného osobitného grantu počas príslušného roka. Ročný komunikačný plán sa musí 
predložiť do dátumu stanoveného v požiadaní Zastúpenia Európskej komisie predložiť 
ročný komunikačný plán na rok 2019 a 2020. Konečný termín na zaslanie ročného 
komunikačného plánu bude v poslednom štvrťroku roku pred začiatkom príslušného 
roka 

I.1.1.3. Na účely vykonávania partnerstva Komisia môže partnerovi udeliť osobitné granty na
akciu. 

Rámcová dohoda sa vzťahuje na akýkoľvek osobitný grant udelený na vykonávanie 
partnerstva a príslušné osobitné dohody o grante ( ďalej len „osobitné dohody") 
uzavreté medzi zmluvnými stranami. 

Podpísanie rámcovej dohody nezaväzuje Komisiu k udeleniu osobitných grantov. 
Podpísaním rámcovej dohody nie je dotknutá účasť partnera na mých výzvach na 
predkladanie návrhov na účely udelenia grantu mimo rozsahu pôsobnosti akčného 
plánu stanoveného v prílohe I. 

1.1.1.4. Články 11.13.4. a II.25.3. písm. c) sa neuplatňujú. 

I.1.2. Postup udel'ovania osobitných grantov

I.1.2.1. Komisia môže uskutočniť konzultáciu s partnerom, aby získala návrh na ročný
komunikačný plán v súlade s akčným plánom stanoveným v prílohe I. Takáto konzultácia sa
musí uskutočniť na základe požiadania o predloženie návrhu. V požiadaní predložiť návrh sa
musia stanoviť kritériá na vyhodnotenie návrhov, ktoré sa majú uplatniť. Partner nemá
povinnosť predložiť návrh ako odpoveď na takúto konzultáciu.
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I.1.2.2. Okrem toho Komisia môže uskutočniť konzultáciu s partnerom, aby získala návrh na
ad hoc komunikačné činnosti v súlade s akčným plánom stanoveným v prílohe I a mimo
rozsahu pôsobnosti ročného komunikačného plánu uvedeného v článku I.1.1.2. druhom
pododseku. Takáto konzultácia sa musí uskutočniť na základe požiadama o predloženie
návrhu. V požiadaní predložiť návrh sa musia stanoviť kritériá na vyhodnotenie návrhov,
ktoré sa majú uplatniť. Partner nemá povinnosť predložiť návrh ako odpoveď na takúto
konzultáciu.

I.1.3. Uzavretie osobitných dohôd

Ak sa Komisia rozhodne udeliť osobitný grant, navrhne partnerovi, aby podpísal osobitnú 
dohodu podľa vzoru uvedeného v prílohe III. Osobitnú dohodu musia podpísať oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán. 

Podpisom osobitnej dohody partner prijíma grant a súhlasí s vykonaním akcie na vlastnú 
zodpovednosť a v súlade s podmienkami stanovenými v rámcovej a osobitnej dohode. 

Osobitné dohody musia byť podpísané pred dátumom uplynutia platnosti rámcovej dohody. 
Ak sa akcie vykonávajú po uvedenom dátume, podmienky rámcovej dohody sa naďalej 
vzťahujú na vykonávanie osobitných dohôd spravovaných rámcovou dohodou. 

ČLÁNOK 1.2. - NADOBUDNUTIE PLATNOSTI RÁMCOVEJ DOHODY 
A TRVANIE PARTNERSTVA 

I.2.1. Rámcová dohoda nadobúda platnosť v deň jej podpisu poslednou zo zmluvných strán.

I.2.2. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 3 rokov, ktoré začína plynúť 1. januára
2018.

ČLÁNOK I.3. - PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV 

Subjektom, ktorý koná ako prevádzkovateľ údajov podľa článku II.7., je vedúci Zastúpenia 
Európskej komisie. 

ČLÁNOK I.4. - NEUPLATŇOVANIE ZÁSADY NEZISKOVOSTI 

Odchylne od článku II.25 .3. sa zásada neziskovosti neuplatňuje. 

ČLÁNOK I.5. - SUBJEKTY PREPOJENÉ S P  ARTNEROM 

Neuplatňuje sa. 
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ČLÁNOK ll:.6- KONTAKTNÉ lÚDAJIE 

Na účely tejto rámcovej dohody sa musia všetky oznámenia poslať na uvedené adresy: 

Komisia: 

Európska komisia 

Zastúpenie v Slovenskej republike 

Palisády 29 

811 06 Bratislava 

Slovenská republika 

E-mail: f!�!l�l:=:::-.:::.:�==�==

Partner: 

Ing. Jaroslav Baška 

Predseda TSK 

Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7 282/20 A 

911 01 Trenčín 

E-mail:

Odchylne od tohto článku sa môžu v osobitných dohodách uvádzať odlišné kontaktné údaje 
Komisie alebo partnera. 

PODPISY 

Za partnera 

l!ng. Jaroslav Baška 

Predseda TSK 

V Trenčíne, dňa .............. . 

V dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. 

Vedúci Zastúpenia EK v SR 

. " � 1 0001-- �01$ 
V Bratislave, dna .................. .. 
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