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Táto zmluva je uzatvorená medzi

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovatel' / Správca

názov:
sídlo:
lčo:
DlČ:
konajúcĺ:

)

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48, oII og, Žilina, Sĺovenská republika
378 08 427

2021'62 6695
lng. Erika Jurinová, predsedníčka

(d'alej len,,Správca")

1.2. Konečný užívatel'| Žiadatel'

názov:
sídlo:
štát:
konajúci:
lČo:
DlČ:
banka:
SWIFT:
IBAN:

oravská knĺžnicaAntona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
Slovenská republika

Peter Huba, riaditel'
36145262
2021'433612
Štátna pokladnica
SPSRSKBA
SK38 8180 0000 0070 0048 0085

(d'alej len ,,Konečný užívatel"')

1".3. Správca a Konečný užívatel'uzatvárajúv zmysle 5 269 ods. 2 zákona č' 5L3/Lgg1- Zb' obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle s 25 zákon a č. 2921201'4 Z' z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektoryích zákonov (d'alej aj ako ,,Zákon o EŠlF"; a v zmysle 5 20 ods. 2 zákona č.523/2ooa Z'z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi
sebou Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku vrátane jej všetkých príloh
(d'aĺej ako ,,Zmluva"). Ďalej sa vzťahy medzi Správcom a Konečným užívatelbm rĺadia
príslušnými národnými právnymi predpismi Slovenskej republiky'

1''4'

2.

Konečný užívatel' je svojim pôvodom subjektom práva Slovenskej republiky.

PREDMET n Účrt zMtUVY

2.7.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom
a Konečným užívatelbmpri poskytnutí nenávratného fĺnančnéhopríspevku (d'alej aj ako ,,NFP")

zo strany Správcu Konečnému užívateľovina realizáciu aktĺvítprojektu, ktorý je predmetom
Schválenej žiadosti o NFP:

projektu:
Akronym:
Názov malého

Kód ma lého projektu

:

SK CZ kultúra

SK/FMP/11blo3l 0o2

Použitý systém fĺna ncovania
(d'a

Cezhraničný kuItúrny diaIóg

:

refundácia

lej aj,,malý projekt").

Hlavný cezhraničný partner:

názov:
sídlo:
štát:
lČo:
2.z.

Méstská knihovna Krnov
Soukenická 29,794 01 Krnov
česká republika
66182395

Účelom tejto Zmluvy je realizácia a udržateľnosťschváleného malého projektu Konečného
užívatel'a v rámci projektu s názvom ,,Fond malých projektú" kód projektu v |TMS20].4+:
304000J915, a to poskytnutím NFP z:
Program

spolupráce:

lnterreg V-A Slovenská repub|ika

- česká republika1

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

os:
lnvestičná priorita:
Prĺoritná

Špecifickýciel':

3.Rozvoj miestnych inĺcĺatív

5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce
medzi občanmia inštitúciami (11b)
3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce
miestnych a regionálnych aktérov

Žiadosť o NFP bola schválená Regionálnym výborom dňa 13'06.2019, oznámenie o schválení

žiadostio NFP bolo Správcom vydané dňa 25.09.20L9.

2.3.

Správca sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Konečnému užívatelbvi, a to
súlade so schválenou Žiadosťou o NFP, resp. oznámením o schválení žiadosti o NFP,
s ustanovenĺami tejto Zmluvy, so všetkýmĺdokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými

v

a

účinnýmivšeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

a právnymi

predpismi Európskej únie (d'alej aj ,,právne predpisy SR a EÚ").

2'4'

Konečný užívatel'sa zaväzuje malý projekt realizovať riadne a včas, v termínoch v zmysle bodu
3.4.

2.5. NFP poskytnutý

v

zmysle tejto Zmluvy

je

tvorený prostriedkami Európskeho fondu

regĺonálneho rozvoja (d'alej aj ako ,,EFRR") a v prípade Konečnéhoužívatel'a so sídlom v SR aj
prostriedkami štátneho rozpočtu sR. NFP poskytnutý na základe tejto zmluvy sa vždy považuje
za prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, a to aj v častĺtýkajúcej sa EFRR do času ich
refundácie zo strany Európskej komisie.

1schválený

vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č' c(2o].5)4080 zo dňa 11.06.2015
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3.

RozPočET MALÉHo PRoJEKTU

3.1.

Rozpočet malého projektu KonečnéhouŽívateľa je členený nasledovne:
Rozpočet matého projektu KÚ zo SR

EUR

%

Celkové oprávnené výdavky

100,00

23 355,00

Finančný príspevok z EFRR, maximálna
výška

85,00

t9 85Ĺ,75

Štátnyrozpočet SR, maximálna výška

10,00

2 335,50

Vlastné zdroje, minimálna výška

5,00

Príjmy malého projektu

0,00

a)

t

167,75
0,00

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít malého projektu po odpočítaní
predpokladaných príjmov predstavujú sumu 23 355,00 EUR (slovom

dvadsaťtritĺsíctristopäťdesĺatpäť
EUR),

b)

Správca poskytne Konečnémuužívateľovinenávratný finančný príspevok maximálne do
výšky 19 85t,75 EUR (slovom devätnásťtisícosemstopäťdesiatjedenEUR a sedemdesiatpäť
centov ) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu aktivít malého projektu,

c)

Správca poskytne Konečnému užívatelbvizo SR nenávratný finančný príspevok maximálne

do výšky 2 335,50 EUR (slovom dvetisíctrĺstotridsaťpäťEUR

a päťdesiat centov) zo

štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít malého projektu,

d)

Konečný užívateľzabezpečívlastné zdroje fĺnancovania malého projektu vo výške
tL67,75 EUR (slovom jedentisícstošesťdesiatsedem EUR a sedemdesiatpäť centov) na
realizáciu aktivít malého projektu a zabezpečí d'alšĺe vlastné zdroje financovania malého
projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov malého projektu'

3'2'

Nenávratný finančný príspevok je určený na refundáciu overených oprávnených výdavkov
malého projektu' Konečná suma nenávratného finančnéhopríspevku bude poskytnutá
v prislúchajúcom pomere z overených oprávnených výdavkov, avšak celková výška
nenávratného finančnéhopríspevku uvedená v bode 3.1". písm. b) a písm. c) tohto článku
Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len
z technických dôvodov na strane Správcu.

3.3

Konečný užívateľsa zaväzuje požiadať o NFP výlučne na Celkové oprávnené výdavky na
realizácĺu aktivít malého projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou a
dokumentmi, na ktoré odkazuje.

3'4

oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začínadňom po dni podania Žiadostĺ
o NFP u príslušnéhoSprávcu'
Záväzné termíny pre Konečnéhoužívateľasú

3'5

Dátum zahájenia fyzickej ľealizácie malého pľojektu

01,.1,1,.2019

Dátum fyzického ukončenia realizácie aktivít malého projektu

31,.LO.2020

Posledný možný termín predloženia Záverečnej správy

30.LL.2020

Zmluvné strany sa dohodli, že

3

a)

Konečný užívatel', pokĺal' realizuje investĺčnýmalý projekt, bude predkladať Správu o
udržateľnosti malého projektu v termínoch ročnéhovýročia finančnéhoukončenia malého
projektu.

b)

Konečný užívatel',pokiaľ realizuje neinvestičný malý projekt, bude predkladať Správu o
udržateľnosti malého projektu len na základe výzvy Správcu v termínoch ročnéhovýročia
finančnéhoukončenia malého projektu.

3.6

Konečný užívatel'vyhlasuje, že jemu, niektorému z partnerov alebo partnerom spoločne nebola
v minulosti priznaná dotácia, príspevok alebo iná forma pomoci na malý projekt uvedený v čl. 2

ods' 2.1 tejto zmluvy, a zároveň vyhlasuje, že ani nebudú tieto subjekty spoločne alebo
jednotlivo požadovaťna realizáciu oprávnených aktĺvítmalého projektu financovaných na
základe tejto Zmluvy, dotáciu, príspevok alebo inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité
financovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR alebo rozpočtu
Českej republĺky (d'alej ako ,,ČR"), štátnych fondov SR alebo ČR, z in'1ch verejných zdrojov,

zdrojov EÚ, Recyklačnéhofondu alebo ĺných zdrojov poskytnutých z inej krajĺny, ako SR alebo
ČR na základe medzinárodnej zmluvy. V prípade, ak sa niektoré z vyhlásení uvedených v tomto
bode ukáže ako nepravdivé, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré je Správca
oprávnený odstúpiťod Zmluvy a Konečný užívateľje povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom 10 VZP.

3.7

Na kontrolu a vládny audit použitia NFP, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej
disciplíny sa vzťahuje režim upravený v príslušných právnych predpisoch SR a Európskej únie'
Konečný užívateľsúčasneberĺe na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať
všetku programovú dokumentáciu, ako aj dokumentácĺu vydanú Správcom pri realĺzácií
projektu s názvom ,,Fond malých projektú" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg
V-A SK-CZ.

3'8

Konečný uŽívatel' berie na vedomie, Že ustanovením ods' 3.1. tohto článku nie je dotknuté
právo Správcu, Riadiaceho orgánu, Centra pro regionálnírozvoj českérepubliky, Certifikačného
orgánu alebo orgánu audĺtu vykonať finančnúopravu v zmysle čl. 143 nariadenia Európskeho
parlamentu Rady (EÚ) Bo3/2oI3 a v zmysle 5 40 a nasl. Zákona o eŠtr.

3.9

Konečný užívateľsa zaväzuje, že zabezpečíplnenie povinností partnerov prostredníctvom
samostatnej zmluvy (Dohody o spolupráci partnerov na malom projekte), ktorá upravuje práva
a povinnosti medzi Konečným užívateľoma partnerom vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo jej
príloh' Konečný užívatel' zodpovedá za zabezpečenie včasnej a správnej realizácie celého
malého projektu aj zo strany partnerov. Konečný užívatel' je tiež zodpovedný za akékoľvek
opatrenia partnerov, ktoré by viedli k porušeniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a Dohody
o spolupráci partnerov na malom projekte'

3.10 Zmluvné strany

sa dohodli, že Dohoda o spoluprácĺ partnerov na malom projekte uzatvorenej

medzi Konečným uŽívatelbm, Hlavným cezhraničným partnerom, príp. Partnermi musí byť
platná a účinnáaž do dňa ukončenia doby udržateľnosti malého projektu' V prípade, ak
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte stratí platnosť alebo účinnosťdo ukončenia
doby udržatel'nosti malého projektu ide o podstatné porušenie tejto Zmluvy, na základe
ktorého je Správca oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Konečný užívateľsa zaväzuje vrátiť mu
poskytnutý NFP v zmysle článku i.lvzP'

4.

KoMUNlKÁctA zMLUVĺvÝcľl srnÁĺrl
Komunikácia zmluvných strán je upravená vo Všeobecných zmluvných podmienkach
Komunikácia zmluvných strán a počítanielehôt'

4

čl' 14

5.

zÁvrnrčruÉUSTANoVENlA

5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcĺmpo dnijej zverejnenia na webovej stránke Správcu.

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie zabezpečíSprávca na svojej webovej stránke.
Ak Zmluva nie je zverejnená na webovej stránke Správcu do siedmich dní odo dňa uzavretia,
Konečný užívatel'je oprávnený zverejniť Zmluvu v súlade s 55a zákona č' 2tL/2ooo Z.z'
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Ak Konečný užívatel' podá návrh na zverejnenie Zmluvy v obchodnom
vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Správcu' Zmluvné strany sú
povĺnné vzájomne sa informovať o zverejnení Zmluvy a to najneskôr nasledovný deň po dni jej
zverejnenia. Ak je Zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je zverejnenie Zmluvy
Správcom na webovej stránke Správcu.

5'2'

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu
sprístupniť v zmysle príslušnýchustanovení Zákona č. 21"Il2ooo Z.z' o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za
súčasnéhorešpektovania ochrany osobnosti aosobných údajov vyjadrujú súhlas sjej

zverejnením'

5.3.

Správca týmto v súlade s článkom 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č' 20161679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (d'alej len
ako ,,Nariadenie GDPR") oboznamuje konečného užívatel'a, že počas ĺmplementácie projektu
s názvom ,,Fond malých projektú", Kód žiadosti lTMS2014+:NFP304000J915, spracúva
poskytnuté osobné údaje v súlade so Zásadamĺ spracúvania osobných údajov fyzických osôb v

Žĺlinskom samosprávnom krajĺ, ktoré je možnénájsť na webovom sídle Žsr
htto //www.zil inskazu oa.sk/sk/zasaclv-so rac

nĺa-osobnvch-uda iov-fvzĺckvch-osob-zi i nskom-

:

l

samospravnom-kraii/. Úeel spracúvania, právny základ, kategórie osobných údajov, dotknuté
osoby, príjemcovia osobných údajov a doba uchovávania osobných údajov sú uvedené
vZázname ospracovatelských činnostiach v ŽsK, ktorý je možnénájsť na webovom sídle ŽSr
www.zilinskazupa.sk v záložke GDPR.

5.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitúa jej
udržatel'nosti malého projektu

s

platnosť

a

účinnosťkončídňom uplynutia doby

výnimkou:

a'

článku Lo,12 a L7 VZP, ktorých platnosť a účinnosťkončí31. decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Správcom a Konečným
užívatelbm na základe Zmluvy, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru2028;

b'

tých ustanovení Zmluvy, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia
povinností vyplývajúcich pre Konečného užívatel'a (o. i. zčlánkov Io, 12 a17 VZP),

s

výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ĺch platnosť a účinnosťkončís platnosťou

a účinnosťoupredmetných článkov:

l'

platnosť a účinnosťčlánku 17 vzP končíuplynutím L0 rokov od overenia Záverečnej
správy a

ll.

platnosť a účinnosťčlánku to vzP vsúvislosti svymáhaním neoprávnenej štátnej
pomoci končíuplynutím 10 rokov od overenia Záverečnej správy'

Platnosť a účinnosťZmluvy v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až b) tohto
odseku sa predíži(bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve, t' j. len na základe

oznámenĺa Správcu Konečnému užívatelbvi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené
v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

5

5.5.

Neoddeliteľnou súčasťoutejto Zmluvy sú prílohy. Konečný užívatel' týmto vyhlasuje,
že sa s obsahom prí|oh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu
viazaný.

5.6.

5.7.

Konečný užívatel' je povinný poskytnúť Správcovi podpisové vzory osÔb oprávnených
podpisovať Záverečnú správu vrátane príloh v mene Konečného užívateľa(štatutárny orgán,
prípadne iná oprávnená osoba). Konečný užívateľje povinný bezodkladne oznámĺťSprávcovi
zmenu alebo doplnenĺe týchto oprávnených osôb a doručiťSprávcovi nové podpisové vzory.
Konečný užívateľvyhlasuje,že mu nie sú známe žĺadneokolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili
jeho oprávnenos{ oprávnenosť partnerov alebo oprávnenosť malého projektu na poskytnutie

NFP

v

zmysle podmienok, ktoré viedli

k

schváleniu Žiadosti

o

NFP pre malý projekt.

Nepravdivosť tohto vyhlásenia Konečnéhoužívateľasa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy a Konečný užívatel'je povinný vrátiť rurp alebo jeho časťv súlade s článkom 10 VZP.
5.8.

Konečný užívateľvyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žĺadostio NFP ako aj zaslané
Správcovi pred podpisom tejto Zmluvy sú pravdivé a zostávajú účinnépri uzatvorení Zmluvy v
nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Konečného užívatel'a sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy a Konečný užívateľje povinný Vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s
článkom LovzP.

5.9.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dÔsledku jeho rozporu s právnymi

predpĺsmi sR, ČR, a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujúbezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účelZmluvy a obsah jednotlivých
usta novení tejto Zmluvy'

5.10. Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Správca uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené

aj počas platnosti a účinnostitejto Zmluvy' Porušenie podmienok poskytnutia nenávratného
fĺnančnéhopríspevku podl'a prvej vety je podstatným porušením Zmluvy a Konečný užívatel'je
povinný Vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s článkom IovzP.

spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosd výklad alebo
ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne rĺešĺťvzájomnými zmierovacími rokovaniami
a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením
záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvĺslostis ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia,
že všetky spory vznĺknuté zo Zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo ukončenie,
budú riešenéna miestne a Vecne príslušnom súde, ktoným je na základe dohody Zmluvných
strán príslušnýsúd podľa sídla Správcu, prĺčomrozhodným právnym poriadkom na riešenie
takýchto sporov je právny poriadok Slovenskej republiky. V prípade, ak by počas platnosti tejto
Zmluvy prišlo k zániku tohto súdu napríklad v dôsledku organizačných zmien v súdnictve, má
právo vol'by rozhodného súdu Správca' Konečný užívateľsa zaväzuje túto voľbu súdu Správcu

5.11. Všetky

rešpektovať.

5.12. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po podpĺse Zmluvy dostane Konečný
užívateľL rovnopis, a 2 rovnopisy dostane Správca'
5.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali,jej obsahu a
právnym účinkomz nej vyplývajúcich porozumeli, obsah Zmluvy vyjadruje slobodnú vÔľu strán
dohody, pričom ich prejavy slobodnej vôle sú dostatočne jasné, určitéa zrozumiteľné,
podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
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a rozvoja vidieka SR

20l9
--1

ĺugr. raq)í{Írlinaľová, generá lna riad iteľka Se kcie progra mov cezh
na zák6de poveren ia č. M PRV-2oI8-19zo/ 4136-7 2

7

ra n

ičnej spo upráce
l

Príloha č. 1Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku

všeogrcnlÉzľvtLuvlĺÉpooĺvlIeruKY

zMLUVE o PoSKYTNUTí NENÁVRATNÉHo FtNANčNÉHo
PRíSPEVKu z FoNDU MALÝCH PRoJEKToV
K

Tieto všeobecnézmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán,
ktorýmisú na strane jednej Správca NFP a na strane druhej Konečný užívatel'tohto NFP.
Pre účelytýchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecnézmluvné podmienky d'alej
označujúako ,,YZP", zmluva o poskytnutí NFP z FMP bezVZP a ostatných príloh sa d'alej označuje
ako ,,zmluva o poskytnutí NFP" a zmluva o poskytnutí NFP z FMP, VZP aostatné prílohy sa d'alej
označuje ako ,,Zmluva" 'V7P sú neoddeliteľnou súčasťouzmluvy o poskytnutí NFP.
Ak by nĺektoréustanovenia VlP boli v rozpore
ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia

Vzájomné práva a povinnosti medziSprávcom a Konečným užívatelbmsa riadia Zmluvou, všetkými
dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi sR, ČR a EÚ. zmluvné strany sa
dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa zároveň riadia programom spolupráce
lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republika a regionálnou dokumentáciou FMP (Príručkou
pre žiadateľa a konečnéhoužívatelä,oprávnenosťou výdavkov.''), Výzvou na predkladanie žiadostí
o NFP z FMP, schválenou žiadosťou o NFP resp. oznámením o schválení NFP, Systémom
finančnéhoriadenia európskych štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2oL4 _ 2o2o. Konečný užívatel'vyhlasuje,
že sa s obsahom uvedených dokumentov oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať spolu s
ustanoveniami tejto Zmluvy' Uvedené dokumenty sú uverejnené na internetových stránkach
Programu nebo Správcov.

Splnenie všetkých povinností Konečného užívatel'a uvedených v Zmluve je Konečný užívatel'
povinný zabezpečiťaj voči Partnerom, a to vzhl'adom na účel,ktorý sa má touto Zmluvou
dosiahnuť. Právne vzťahy medzi Konečným užívatelbm a ostatnými Partnermi v súvislosti
s realizáciou aktivít malého projektu upravuje Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte.
LEG|SLATíVA A VÝKIAD PoJMoV

Základný právny rámec upravujúci vzt'ahy medzi Správcom a Konečným užívatetbmtvoria
najmä:

Právne predpisv Európskei únie:

-

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. I3o3/2oI3zo17. decembra 2073, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde, Európskom polhohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecnéustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Es) č. Lo83/2oo6 (d'alej aj
len ako,,všeobecné nariadenie")

Príloha č. 1Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku

a

decembra 2013 o Európskom fonde
regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa ciel'a ]nvestovanie do rastu a
zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (Es)č. L08o/20o6
Nariadenie EP

nady (eÚ)

č. L3OIl2oL3 zo L7.

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. L299/2oL3 zo L7 decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na
podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 48Ll2oI4 zo 4. marca 2oI4 ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady
(EÚ) č. L299/2oL3, pokĺal' ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na
programy spolupráce
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65L/2oL4 zo L7. júna 2OL4 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za
zlučitelhés vnútorným trhom podl'a článkov L07 a 108 zmluvy
Rozhodnutie Komisie č. c(2013) 9527 z 19. decembra 20].3 o stanovení a schválení usmernení
o určenífinančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci
zd iel'a ného hospodárenia pri nedodržan í pravidiel verejného obstarávania.
Skratky

cKo - Centrálny koordinačný orgán
Čn - Česká republika
EFRR
EP

-

-

Európsky fond regionálneho rozvoja

Európsky parlament

EšlF - európske štrukturálne a investičnéfondy

FMP

-

Fond malých projektov

HcP

-

Hlavný cezhraničný partner

NFP

- nenávratný finančný príspevok

ovz _ okolnosť vylučujúca zodpovednosť
Po - programové obdobie
Ro

-

riadiaci orgán

RV

-

regionálny výbor

sMV - Spoločný monitorovací výbor
STS -Spoločný techn ický sekretariát
SR

- Slovenská republika

Vo - verejné obstarávanie
vzP _ všeobecnézmluvné podmienky
Z. z'/Zb.

- Zbierka zákonov/1bierka

zDv _ zoznam deklarovaných výdavkov
7S -Záverečná správa

ŽoV_žiadosťovrátenie

2

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku

Poimv
Pojmy a skratky používanévo vzťahu medzi Správcom a Konečným užívatelbmna účely
Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

Aktivita _ súhrn činnostírealizovaných Konečným užívatelbma partnermi v rámci maleho
projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo
Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý
predstavuje pridanú hodnotu pre Konečnéhoužívatel'aa/alebo cielbvú skupinu užívatelbv
výsledkov malého projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít;

Bezodkladne - najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku skutočnosti rozhodnej pre
počítanielehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy stanovuje odlišná lehota
platná pre konkrétny prípad; pre počítanielehôt platia pravidlá uvedené v článku 4 Zmluvy
o poskytnutí NFP;

Celkové oprávnené výdavky - výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva zo schválenia
Regionálneho výboru, ktorým bola schválená žiadosťo NFP a ktoré predstavujú vecný aj
finančný rámec pre vznik oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s malým
projektom na Realizáciu aktivít malého projektu;

Certifikácia - potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overitelhosti výdavkov vo
vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;
Certifikačný orgán - v podmienkach Programu a Projektu FMP plní úlohy certifikačnéhoorgánu
Ministerstvo financií SR;

overovanie

-

Správca overuje správnos{ zákonnosĹ oprávnenosť a overĺtelhosťvýdavkov,
výsledkom z overenia je Prehlásenie o oprávnenosti výdavkov;

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň; pokial' nie je v Zmluve výslovne uvedené, že ide
o pracovný deň
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte - dvojstranný príp. viacstranný právny
úkon stanovujúci práva a povinnosti Žiadatel'a a Partnerov pri spoločnej realizácii aktivít
malého projektu;

Dodávatel' subjekt, ktorý

zabezpečuje pre Konečnéhoužívatel'a dodávku tovarov,
uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasťrealizácie aktivít malého projektu na
základe výsledkov Vo alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci malého projektu
vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj ,,EFRR") - jeden z hlavných nástrojov
štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu podpory, ktorej cielbm je
posilniť hospodársku, sociálnu a územnúsúdržnosťvyrovnávaním hlavných regionálnych
rozdielov v Únii prostredníctvom udržatelhéhorozvoja a štrukturálneho prispôsobenia
regionálnych hospodárstiev vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov

zaostávajúcich regiónov.;
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Európske štrukturálne a investičnéfondy alebo ršlr _ spoločnéoznačenie pre Európsky fond
regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky polhohospodársky fond
pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond
Finančnéukončenie malého projektu
účetkonečnéhoužívateľa

-

nastáva dňom pripísania zodpovedajúcej výšky NFP na

Finančnéukončenie realizácie malého projektu
ukončenia aktivít malého projektu

-

nastáva najneskôr do 30 dní od fyzického

Fond malých projektov - nástroj na podporu aktivít menšieho rozsahu na regionálnej úrovni
na základe schváleného a realizovaného strešného projektu s názvom Fond malých projektú,
ktorý je súčasťouprogramu lnterreg V-A SK-CZ;
Fyzické ukončenie realizácie aktivít malého projektu - predstavuje ukončenie tzv. fyzickej
realizácie malého projektu viazanej na dátum ukončenia poslednej aktivity malého projektu zo
strany Konečnéhoužívatel'aalebo Partnera. Realizácia aktivít malého projektu sa považuje za
ukončenúv kalendárny deň, kedy Konečný užívatel'splnínižšieuvedené podmienky:

a)

fyzicky sa zrealizovaliAktivity malého projektu,

b) predmet malého projektu bol riadne dodaný

Konečnému užívatelbvi,Konečný
užívateľho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania.
Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:

i)

preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané,ak je
predmetom malého projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelhá vec, právo
alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je
vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie predmetu malého projektu Konečným
užívatelbm a uvedenie predmetu malého projektu do užívania (ak je to s ohl'adom na
Predmet Projektu relevantné),

ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom bez vád a nedorobkov, ktoré
majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosťa ktoré sú podpísané, ak je predmetom
malého projektu stavba a následným predloženímkolaudačného rozhodnutia. Ak je
predmetom malého projektu stavba podliehajúca kolaudačnémurozhodnutiu, je

konečný užívatel'povinný preukázať Správcovi vydanie právoplatného
kolaudačneho rozhodnutia bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti,
najneskôr do predloženia záverečnej správy malého projektu;
iii)

iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumitelhým
spôsobom vyplýva, že predmet Projektu bol odovzdaný Konečnémuužívatelbvi,
alebo bol so súhlasom Konečnéhoužívatel'asfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo
v schválenej Žiadosti o NFP

Konečný užívatel'-Subjekt, ktorému Správca poskytol finančnúpodporu na realizáciu malého
projektu v rámci Fondu malých projektov;

tdentifikačnéa kontaktné údaje _ sú najmä názov, sídlo, lČo, DlČ, emailové adresy, meno
a priezvisko štatutára
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Príručkapre žiadatel'a a konečného užívateľa- predstavuje komplexný metodický návod pre
žiadatel'a a konečnéhoužívateľapri podaní žiadosti a realizácií malého projektu a je platná
a použiteľná len v kontexte d'alšíchzáväzných dokumentov.
Meratelhé ukazovatele malého projektu -záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú
byt dosiahnuté reallzáciou aktivít malého projektu. Meratelhé ukazovatele sú priradené k
aktivitám malého projektu a v zásade zodpovedajú výstupu malého projektu. Meratelhé
ukazovatele malého projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskwnutí NFP v rozsahu,
v akom bolisúčasťouschválenej Žiadosti o NFP.
Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - tvoria ho prostriedky EÚ (EFRR), a prostriedky
Štátneho rozpočtu SRl' Suma finančných prostriedkov ktorá bude poskytnutá konečnému
užívatelbvina realizáciu malého projektu vychádzajúca zo schválenej Žiadosti o NFP, podl'a
podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe schválenej záverečnej správy;
Neoprávnené vrýdavky - výdavky malého projektu, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami; ide
najmä o výdavky, ktoré sú V rozpore so Zmluvou (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti
výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov FMP
v rámci Programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republika, nesúvisia s
činnosťaminevyhnutnými pre úspešnúrealizáciu a ukončenie MP, alebo sú v rozpore s inými
podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 13 vzP alebo v oprávnenosti
výdavkov), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi
predpismisR, ČRa právnymi aktmi EÚ.
Nezrovnalosť - akékolVek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho
uplatňovania, bez ohl'adu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy, pričom
uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu
zúčastňujúcehosa na vykonávaní EŠlF,dôsledkom čoho je alebo môže byt negatívny dopad na
rozpočet Únie zaťaženímvšeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;
okolnosť vylučujúcazodpovednosť alebo ovz - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle,
konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno
rozumne predpokladať', že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a d'alej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokial' trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky
spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevyĺučujeprekážka, ktorá nastala až v čase, ked'bola
Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych
pomerov.
V zmysle uvedeného udalosĹ ktorá má byť' oVZ, musí spíňaťvšetky nasledovné podmienky:

(i)

dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo
záväzku po 1určitúdobu, ktoré inak je možnésplniť a ktorý je základným

od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy
povinnosť dlžníka zanikne, s ohl'adom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má
trvalý, nie dočasný charakter,
rozlišovacímznakom

(ii)

' Platí iba pre

objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musí byt nezávislá od vôle Zmluvnej
strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvni{

KÚ zo SR
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(iii}
{iv)
(v)

musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez
ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodnéudalosti alebo d'alšie okolnosti
vis maior,

neodvrátiteľnos{ vdôsledku ktorej nie je možnérozumne predpokladať., že
Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekona{ alebo odvrátiť
alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú oVZ trvá,
nepredvídateľnosd ktorú možno považovať. za preukázanú, ak Zmluvná strana
nemohla pri uzavretí Zmluvy predpokladať., že k takejto prekážke dôjde, pričom
sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z národných všeobecne-záväzných
právnych predpisov alebo priamo účinnýchprávnych aktov EÚ sú alebo majú byt
každému známe.

(vi}

Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškanís plnením povinnosti,
ktorej táto prekážka bráni.

Za oVZ sa považuje aj uzatvorenie štátnej pokladnice. Za oVZ sa nepovažuje plynutie
lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR, ČRa právnych aktov EÚ;

orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej
správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačnéhoorgánu.
časová oprávnenosť vrýdavkov - začínadňom nasledujúcim po dni podania Žiadosti o NFP u
príslušnehoSprávcu (tzn. V prípade podania na pošte je rozhodujúcim dňom dátum
na poštovnej pečiatke alebo dátum predania kuriérnej službe). Časová oprávnenosť výdavkov
končíposledným dňom realizácie aktivít Projektu uvedeného v Zmluve o NFP;
Prehlásenie o oprávnenosti v'ýdavkov - prehlásenie, ktoré vystaví príslušný Správca na základe
Zoznamu deklarovaných výdavkov (vrátane predložených účtovnýchdokladov a podpornej
dokumentácie) a Záverečnej správy, v ktorej potvrdíspôsobĺlosť predložených výdavkov.
Hlavný cezhraničný partner/Partner - subjekt, ktorý sa podiel'a na realizácii malého projektu
v rámci FMP na základe Dohody o spolupráci partnerov na malom projekte'
Program spolupráce lnterreg V_A Slovenská republika - česká republika (alebo ai ,,Program'')
- je program spolupráce, ktorý bol schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č.
c(2015)4080 zo dňa 11. 06. 2oL5;

Programová dokumentácia - akákolvek informácia alebo súbor ĺnformácií v tlačenej alebo
elektronĺckej podobe, týkajúca sa alebo súvisiaca s Programom; tieto informácie a časti
programovej dokumentácie a ich zmeny sú platné okamihom ich zverejnenia na webových
stránkach Programu.
Malý projekt - malý projekt , ktorý je realizovaný v rámci Fondu malých projektov. špecifikáciu
malého projektu a jeho projektový cyklus podrobne popisuje Regionálna dokumentácia;
Realizácia aktivít malého projektu - zahrňuje obdobie, v rámci ktorého Konečný vŽívatel'/
alebo Partneri realizujú jednotlivé aktivity malého projektu a ktoré začínatermínom začiatku
realizácie aktivít malého projektu uvedenom v Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít malého
projektu uvedených v Zmluve v termíne podl'a článku 3'4 Zmluvy o poskytnutí NFP;
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Riadne - uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi
predpismi SR, ČR a právnymi aktmi EÚ a s Výzvou a jej prílohami, Príručkoupre žiadatel'a
a konečnéhouŽívateľaPríručkou oprávnenosťvýdavkov a Regionálnou dokumentáciou.
Schválená žiadosťo NFP - žiadosťo NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Regionálnym
výborom, resp. oznámením Správcu o schválenížiadostio NFP a ktorá je uložená u Správcu;
subjekt, ktorý na základe Zmluvy o NFP realizuje projekt FMP (výkon správy FMP,
overovanie malých projektov a preplácanie finančných prostriedkov na účetKonečného
užívatel'a); v ČR - Region BíléKarpaty, v SR _ Žilinský samosprávny kraj.
Správca

-

Regionálna dokumentácia - akákolvek informácia alebo súbor informácií v tlačenej alebo
elektronickej podobe, týkajúca sa alebo súvisiaca s malým projektom (napr. Príručkapre
žiadatel'a a konečného užívateľa,oprávnenosť výdavkov, Žiadosť o NFP a d'alšia); tieto
informácie a časti regionálnej dokumentácie a ich zmeny sú platné okamihom ich zverejnenia
na webových stránkach Správcov.
Regionálny vrýbor - orgán zriadený Správcami, ktorý je určený hlavne
a schvalbvaniu malých projektov realizovaných v rámci FMP.

k

prejednávaniu

Systém finančnéhoriadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 alebo Systém
finančnéhoriadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn
pravidiel, postupov a činnostífinancovania príspevku. Systém finančnéhoriadenia zahŕňa
finančnéplánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov,
účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie
finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účelyZmluvy
o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na
webovom sídle Ministerstva financií SR;
Účtovný doktad _ doklad definovaný V s 10 ods. 1 zákona č. 43L/2oo2 7' z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov v sRl / 5 L1 odst. 1 zákona č. 563/Lgg1 Sb. o účetnictvív ČR.
V súvislosti s postúpenímpohl'adávky sa z pohl'adu splnenia požiadaviek všeobecného
nariadenia za účtovnýdoklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj
doklad preukazujúci vykonanie započítania'

Udržatelhosťmalého projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného malého
projektu definovaných prostredníctvom meratelhých ukazovatelbv malého projektu počas
stanoveného obdobia (obdobia udržatelhosti malého projektu) ako aj dodržanie ostatných
podmienok vyplývajúcĺchz čl. 71 všeobecného nariadenia' obdobie udržatelhosti malého
projektu sa začínav kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni,
v ktorom došlo k poskytnutiu záverečnej platby Konečnémuužívatelbvi;obdobie udržatelhosti

malého projektu trvá pre účelytejto Zmluvy 5 rokov po finančnom ukončenírealizácie malého
projektu;

Projektoví manažérimalých projektov u Správcov (PM) overujú hospodárnosĹ efektívnost',
účelnosťa účinnosťvynaložených výdavkov. Ďalej overujú že spolufĺnancované produkty a
služby boli dodané a že výdavky, ktoré konečníužívatelia vykázalĺ, boli skutočne zaplaten é, aže
boli v súlade s platnými právnymi predpismi. Na stanovenej vzorke malých projektov podl'a
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analýzy rizík prevádzajú overenie na mieste. Toto overenie môžu previesť aj u ktoréhokolVek
d'alšieho malého projektu.

Verejné obstarávanie - postupy výberu zákazĺek na dodávku tovarov, realizáciu stavebných
prác a poskytnutí služieb v zmysle zákona v SR v zmysle zákona č. 343/20L5 z. z'
lákon overejnom obstarávaní' / v zmysle č. L34/2oI6 Sb. o zadávání veŕejných zakázek
v platném znénív ČR v súvislosti s výberom dodávatel'a malého projektu a v prípade zákaziek,
na ktoré sa nevzťahuje povinnosť postupovať v súlade s uvedenými právnymi predpismi a s
postupmi uvedenými v Príručkepre žiadatelbv a konečných užívatelbva jej prílohách;
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany
Správcu, na základe ktorého Konečný užívatel'V postavení žiadatel'a vypracoval a predložil
žiadosťo NFP Správcovĺ;

Záverečná správa - komplexná správa o postupe realizácie celého MP a o jeho udržaní,
spracovaná konečným užívateľompredložená príslušnémuSprávcovi, ktorý ju overuje a
schval'uje;

Zoznam deklarovaných v'ýdavkov - formulár, ktorý zasiela Konečný užívatel' príslušnému
Správcovi spoločne so Záverečnou správou a s povinnými prílohami, na jeho základe je
vystavené Prehlásenie o oprávnenosti v'ýdavkov.
Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov - doklad, na základe ktorého má Konečný užívatel'
povinnosť vrátiť finančnéprostriedky v príslušnompomere na stanovené bankové účty.

Óánok

1

VšEoBEcNÉPoVINNosTl

t.L

Konečný užívatel'sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol malý projekt
realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít
malého projektu s odbornou starostlivosťou.

L.2

Konečný užívatel'zodpovedá Správcovi za realizáciu aktivít malého projektu v celom
rozsahu, bez ohl'adu na osobu, ktorá malý projekt skutočne realizuje a je povinný
zabezpečiťplnenie záväzkov z tejto Zmluvy všetkými Partnermi. Konečný užívatel'
zodpovedá Správcovi v celom rozsahu za to, že malý projekt bude zo strany Konečného
užívatel'aa partnerov zrealizovaný riadne a včas.

1.3

Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správcu je
akákolVek zmena týkajúca sa Konečnéhoužívatel'aa/alebo Partnera najmä splynutie,

zlúčenie,rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia
a iné formy právneho nástupníctva Konečnéhoužívatel'aa/alebo Partnera počas platnosti
a účinnostiZmluvy sa považuje za závažnú zmenu malého projektu, ktorá oprávňuje
Správcu od tejto Zmluvy odstúpiť.
L,4

Konečný užívatel'sa zaväzuje, že v období piatich rokov odo dňa poskytnutia záverečnej
platby na jeho účetnedôjde k podstatnej zmene malého projektu definovanej v článku 71
ods. 1 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. L3o3/2o13, pokial' Regionálny výbor alebo Správca
neurčíinak.

1.5

Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujúposkytovať si všetku potrebnú súčinnosťpri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy' Vprípade, ak má Zmluvná strana zato, že druhá Zmluvná strana
neposkytuje dostatočnúpožadovanúsúčinnos{je povinná ju vyzvať na nápravu, ak je
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takáto náprava z hľadiska ustanovení tejto Zmluvy a platného právneho poriadku možná'
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiťsporné situácie, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení tejto
Zmluvy, primárne dohodou alebo mechanizmami, ktoré Zmluvným stranám poskytuje táto
Zmluva, platné právne predpisy a regionálna dokumentácia, ktorou sa riadia vzájomné
práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle ustanovení tejto Zmluvy. Ustanoveniami
tohto bodu Zmluvy nie je dotknuté právo Zmluvnej strany na odstúpenie od zmluvy
v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.
článok

2

oBsTARÁVANlE sLuŽtEB, ToVARoV A PRÁc KoNEčNÝM uŽívnreľoľvt

2'I

Konečný užívateľmá právo zabezpečiť od tretích osôb dodanie tovarov, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre reaĺizáciu aktivít maleho projektu.

2'2

Konečný užívatel'je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov,
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít
malého projektu v súlade s programovou a regĺonálnou dokumentáciou (Príručkoupre
žiadateľov a konečných užívatelbv, oprávnenosťou výdavkov) zákonmi platnými v danej
krajine, smernicami a nariadeniami EÚ'

2.3

Konečný užívateľje povinný poskytnúť príslušnémuSprávcovi dokumentáciu súvisiacu s
verejným obstarávaním v rozsahu a lehotách stanovených v Príručkepre žiadateľa
a konečnéhoužívatel'a a v oprávnenosti výdavkov, ak Správca neurčíinak.

2.4

V prípade ak Konečný užívateľneodstráni nesúlad V procese verejného obstarávania,
Správca výdavky malého projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného
obstarávania, vcelku alebo z časti uznáza neoprávnené.

článok

3

PoV!NNosŤ PosKYToVAŤ lruronĺvlÁc!E A PREDKLADAŤ zÁvenĺčĺuÚspnÁvu

L

Konečný užívatel'je povinný predložiťpríslušnémuSprávcovi záverečnúsprávu malého
projektu do 30 dníod fyzického ukončenia realizácie aktivít malého projektu.

3.2

Vrámci Záverečnej správy je Konečný užívatel'povinný monitorovať aj obdobie pred

3.

3.

3'

3

4

podpisom Zmluvy, ktoré začínadňom zahájenia realizácie malého projektu, resp. dňom
vzniku oprávnených výdavkov v rámci oprávneného obdobia podl'a čl. 3 ods. 3.4 Zmluvy
o poskytnutí NFP podl'a toho, ktoré obdobie vzniklo skôr.
U malých projektoch sú sledované iba príjmy, ktoré vzniknú v priebehu jeho realizácie.

Príjmy môžu byt použitéako zdroj vlastných prostriedkov na spolufinancovanie konečným
užívatelbm. Pokial' skutočne preukázané prĺmy presahujú výšku vlastného podielu
spolufĺnancovania konečnéhoužívatel'a, znižuje sa celkový príspevok z NFP o čiastku, o
ktorú príjmy výšku vlastného spol ufina ncovan ia prekračujú.
V prípade chýb v písaní,počítaníalebo iných zrejmých nesprávností v Záverečnej správe je
Konečný užívatel'povinný v lehote určenej Správcom, tieto nedostatky v Záverečnej správe
odstrániť. Pokial' je Záverečná správa neúplná, je Konečný užívatel'povinnýv lehote určenej
Správcom, Záverečnúsprávu doplniť. V prípade rozporu Záverečnej správy so skutkovým
stavom realizácie aktivít malého projektu, alebo so Zmluvou je Konečný užívatel' povinný
v lehote určenej Správcom, resp. tento rozpor odstrániť.
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3.

5

Konečný užívateľsa zaväzuje zabezpečiťpredloženie Záverečnej správy a Zoznamu
deklarovaných výdavkov. Prílohou Záverečnej správy sú aj príslušnéúčtovnédoklady
a d'alšia podporná dokumentácia najneskôr do 30 dní od fyzického ukončenia aktivít
malého projektu. V prípade omeškania s predloženímZáverečnej správy dlhšímako 60
kalendárnych dní môže Správca odstúpiťod zmluvy.

3'

6

Správca vykoná overenie dokumentov predložených podl'a predchádzajúceho odseku tohto
článku VzP. Ak zistí neúplnosťalebo nedostatky v predložených dokumentoch, Vyzve
Konečného užívateľa,aby v stanovenej lehote nedostatky odstránil, resp. predloženú
dokumentáciu doplnĺl. Počas lehoty podl'a predchádzajúcej vety sa lehota na výkon
overovania podl'a nasledujúceho odseku tohto článku VZP prerušuje. Po vykonaní overenia
Správca deklarované výdavky schváli, schváli v zníženejsume alebo neschváli a zašle
KonečnémuužívateľoviPrehlásenie o oprávnenosti výdavkovl /návrh správy z overenia
ZDV a určíKonečnémuužívateľovitermín na podanie námietok (vyjadrenia) voči zisteniam
pri overovaní. Na základe námietok (vyjadrenia) konečnéhoužívateľaSprávca vypracuje
správu z overenia ZDV, Prehlásenie o oprávnenostivýdavkov.

3'7

V prípade neúplnosti doložených podkladov bude konečný užívatel'Správcom vyzvaný k ich
doplneniu, výzva bude zaslaná na e-mail kontaktnej osoby malého projektu, prípadne
poštou. V prípade, že do 20 kalendárnych dní od odoslania výzvy k doplneniu podkladov
konečný užívatel'všetkypožadovanépodklady nedodá, odošle Správca do 10 kalendárnych
dní druhú výzvu k doplneniu podkladov s termínom doručenia do 1-0 kalendárnych dní od
dátumu odoslania druhej výzvy. Pokial' ani v tejto lehote nebudú potrebné doklady
Správcovi predložené,budú u malého projektu uznané iba rnýdaje riadne doloženébez
možnosti d'alšieho dokladovania. V prípade, že doloženévýdaje nebudú odpovedať
minimálnej výške stanovenej podpory, Správca odstúpi od Zmluvy. V prípade, že konečný
užívatel'budev omeškaní s predložením uvedených dokladov, skracujú sa jeho lehoty pre
doplnenie o dobu omeškania. V prípade výzvy na doplnenie sa pozastavuje lehota na
overenie spôsobilosti všetkých výdajov u Správcu' Po uplynutí uvedených lehôt ukončí
Správca overenie MP do 15 kalendárnych dní' Celková doba kontroly MP zo strany Správcu
by nemala presiahnuť 120 kalendárnych dní'
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Konečný užívatel'je povinný na žiadosťSprávcu bezodkladne predložiť informácie
a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Konečnéhoužívatel'aa Partnerov,
s realizáciou aktivít malého projektu, účelommalého projektu, s aktivitami Konečného
užívatel'aa Partnerov súvisiacimi s účelommalého projektu, s vedením účtovníctva,a to aj
mimo vyššieuvedenej Záverečnej správy a termínov uvedených v tomto článku VZP, aj po

3.

celú dobu udržatelhosti malého projektu.

3.9

Konečný užívatel' je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatía ukončení
akéhokolvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči
Konečnémuužívatelbvia/alebo Partnerovi, o vstupe Konečnéhoužívatel'a a/alebo Partnera
do likvidácie a jej ukončení,o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť,
ovšetkých zisteniach oprávnených osôb podl'a článku 12 týchto VZP, prípadne iných
kontrolných orgánov, o akejkolÝek zmene Dohody o spolupráci partnerov uzavretej medzi
Konečným užívatelbm a Partnermi, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu
mať vplyv na realizáciu aktivít malého projektu a/alebo na povahu a účelmalého projektu
a zaväzuje sa zaslať Správcovi fotokópiu dokumentu týkajúceho sa takejto zmeny.
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3'

10

Konečný užívateľje zodpovedný za presnos{ správnos{ pravdivosť a úplnosť všetkých
informácií poskytovaných Správcovi.

článok+ PUBLlclTAAlNFoRMoVANosŤ
4.I Konečný užívatel'je povinný počas platnosti

a účinnostiZmluvy informovať verejnosť
o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení
v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP a v zmysle regionálnej
dokumentácie.

4'2

Konečný užívatel'sa zaväzuje, Že všetky opatrenia voblasti informovania a publicity
zamerané na verejnosť budú rešpektovať požiadavky v zmysle Príručkypre žiadatelbv
a konečných užívateľov

4.3

Konečný užívateľje povinný používaťgrafický štandard pre opatrenia v oblasti
informovania a publicity, ktorý mu poskytne Správca a je uverejnený na webovom sídle
Správcov. Konečný užívateľsúhlasí,aby ho Správca zaradil do zoznamu konečných
užívatelbvpre účelypublicity a informovanosti. Konečný užívatel'zároveň súhlasíso
zverejnením nasledujúcich informácií V zozname konečných užívatelbv:názov a sídlo
Konečnéhoužívateľaa Partnerov; názov, ciele a stručný opis malého projektu; miesto

realizácie aktivít malého projektu; čas realizácie aktivít malého projektu; celkové náklady
na malý projekt; výška poskytnutého finančnéhopríspevku; meratelhé ukazovatele malého
projektu; fotografie a video, zábery z mĺesta realizácie aktivít malého projektu, pri
zohl'adnení autorských práv Konečnéhoužívatel'a alebo Partnerov; predpokladaný koniec
realizácie aktivít malého projektu. Konečný užívatel'súhlasíso zverejnením uvedených
údajov tiež inýmĺ spôsobmi, na základe rozhodnutia Správcu. Konečný užívatel' je povinný
zabezpečiť súhlas so zverejnením údajov podl'a tohto odseku tohto článku VZP aj zo strany
Partnerov.
č!ánok 5

5.1

VLAsTNícTVo A PoUŽITIE VÝSTUPoV

Konečný užívatel'sa zaväzuje, že bude mať'/zabezpečípočas doby uvedenej v čl. 1 ods. 1.4
VZP alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostío NFP:
a) vlastnícke právo alebo iné právo (pokial'existenciu iného než vlastníckeho práva projekt

FMP

umožňuje) k pozemkom a stavbám, ktoré zhodnotí a/alebo nadobudne úplne alebo
z časti z prostriedkov NFP, ktoré ju oprávňuje realizovať aktivity malého projektu a zaistiť
využitie tohto majetku aj po dobu udržatelhosti malého projektu, pokial' má Konečný
užívatel'/Partner sídlo v Českej republike;
b) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle s 139 ods. ]. zákona
č.50/7976 7b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce

realizáciu aktivít malého projektu a garantujúce jeho udržatelhosť k majetku, ktorý
zhodnotí a/alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti, ak má Konečný
užívatel|/Partner sídlo v Slovenskej republike1, podl'a toho, ktorú formu práva k majetku

zhodnotenému a/alebo nadobudnutému z NFP alebo jeho časti určíVýzva na predkladanie
žiadostío NFP alebo ak Správca neurčíinak.

5.2

Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas doby
uvedenej v čl. 1 ods. 1-.4 VZP prevedený na tretiu osobu, zaÍaženýakýmkolVek právom
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tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len

s predchádzajúcim písomným súhlasom

Správcu.
5.3

Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu
rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len
v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu.

5.4

Konečný užívatel'sazaväzuje poskytnúťSprávcovi a príslušným orgánom sR, ČRa EÚ všetku
Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít malého
projektu, a týmto zároveň udeluje Správcovi a príslušnýmorgánom sR, ČR a EÚ právo na
použitie údajov z tejto Dokumentácie na účelysúvisiace s touto Zmluvou pri zohl'adnení
autorských a priemyselných práv Konečnéhoužívatel'a a/alebo Partnerov.

5.5

Konečnémuužívateľovisa odporúčapoistiť majetok nadobudnutý/alebo zhodnotený z NFP,
pre prípad straty, zničenia, odcudzenia. V takom prípade vzniká konečnémuužívatelbvi
povinnosť zabezpečiťobdobný majetok z vlastných zdrojov.

čtánok s

PREVoD A PRECHoD PRÁV A PoVlNNosTí

6.1'

Konečný užívateľje oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len
s predchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

6.2

Konečný užívatel'je povĺnný písomne informovať Správcu o skutočnosti, že dôjde

k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne resp. s dostatočným časovým

predstihom ako sa dozvie o možnostivzniku tejto skutočnosti.

6.3

Postúpenie pohl'adávky Konečnéhoužívatel'a na vyplatenĺe NFP na tretiu osobu nie je na
základe dohody zmluvných strán možné.

článok z

7.I

REALlzÁcn AKTIVíT MALÉHo PRoJEKTU

Konečný užívatel'je povinný zrealizovať schválený malý projekt v súlade so Zmluvou
schválenou Žĺadosťou o nenávratný finančný príspevok a dodržaťtermín fyzickeho
ukončenia realizácie aktivít malého projektu uvedený v článku 3 bod 3'4. Zmluvy
o poskytnutí NFP.
a

7.2

7

'3

Konečný užívatel'je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít malého projektu, ak realizácii
aktivít malého projektu bráni okolnosťvylučujúcazodpovednos{ ato po dobu trvania tejto
okolnosti. Doba realizácie aktivít malého projektu sa tým automaticky predížio čas trvania
okolnosti vylučujúcejzodpovednosť. Vznik okolnosti vylučujúcejzodpovednosť ako aj o jej
zánik je Konečný užívatel'povinný bezodkladne oznámiť Správcovi. Doručenímtohto
oznámenia Správcovi nastávajú účinkypozastavenia realizácie aktivít malého projektu,
pokial' boli splnené podmienky podl'a tohto odseku. Predíženierealizácie aktivít malého
projektu podl'a tohto odseku je možnénajneskôr do 30.6.2023.
Správca je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:

a)

podstatného porušenia Zmluvy Konečným užívatelbmpodl'a čl.9 ods. 2'3vzP, a to až
do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Konečného užívatel'a;
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b)

nepodstatného porušenia Zmluvy Konečným užívateľompodľa čl. 9 ods. 2.6 vzP,
pokiaľ Správca neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo
strany Konečnéhoužívateľa;

c)

začatia trestného stíhania osôb konajúcich V mene Konečného užívatel'aa/alebo
Partnerov za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít malého projektu.

7.4

Správca oznámi Konečnémuužívatelbvipozastavenie poskytovania NFP, pokial' budú
splnené podmienky podl'a odseku 3. tohto článku VZP. Doručenímtohto oznámenia
Konečnémuužívatelbvinastávajú účinkypozastavenia poskytovania N FP.

7.5

Ak Konečný užívateľodstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle odseku 3. tohto článku

VZP, je povinný bezodkladne doručiťSprávcovi oznámenie o odstránení zistených porušení
Zmluvy. Správca overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade,
že nedostatky boli Konečným užívateľomodstránené, obnoví poskytovanie NFP

Konečnému užívateľovi.

článok g

ZMENA zMLuVY

1

Zmluvu je možnémeniť alebo oopíRať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných
strán, v zmysle definície zmien uvedených v Príručkepre žiadatelbv a konečných užívatelbv
pričom akékolVek zmeny a doplnky musia byť vykonané Vo forme písomného
a očíslovanéhododatku k tejto Zmluve, pokial'v Zmluve nie je uvedené inak.

8.2

Konečný užívatel' je povinný Správcovi oznámiť všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú
vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkolvek spôsobom tejto Zmluvy
týkajú alebo môžu týkaĹ a to aj v prípade, ak má Konečný užívatel' čo i len pochybnosť
o dodržiavanísvojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.

8.3

Správca je povinný bezodkladne oznámiť na svojom webovom sídle všetky zmeny
a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy, najmä zmenu sídla

8.

Správcu a pod.

8.4

Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných

údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Správcu, resp.
Konečného užívatel'aa/alebo Partnera a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok
definovaných v Zmluve, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostío NFP, v oprávnenosti
výdavkov, v Príručkepre žiadatelbv a konečných užívatelbv a d'alej v prípade odstránenia

chýb v písaní,počítanía iných zrejmých nesprávnostía v prípade upravenom v článku 5 bod
5.6 zmluvy o poskytnutí NFP; v týchto prípadoch postačuje bezodkladné písomné
oznámenie o zmene údajov doručenédruhej zmluvnej strane formou doporučeného listu,
príp. nový podpisový vzor.
8.

5

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k akejkolvek zmene Programu,
regionálnej dokumentácie FMP, zmluvné strany postupujú vždy podl'a ich aktuálne
platného a účinnéhoznenia a nie je potrebné, aby za týmto účelomuzatvorili zmluvné
strany dodatok k Zmluve.

č!ánok g

9.1

UKoNčENIE ZMLUVY

Riadne ukončenie zmluvného vzt'ahu
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9.1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov

zmluvných strán a súčasneuplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podl'a článku
5 bod 5.4 zmluvy o poskytnutí NFP.
9.2

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

9.2'L Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva

a)
b)

dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením od Zmluvy.

9'2.2 od

Zmluvy môže Konečný užívatel'alebo Správca odstúpiťv prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy za podmienok uvedených v bode 2.7
tohto článku a d'alej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy sR, ČR a rÚ.

9.2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela

v čase uzavretia

Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účelZmluvy, ktorý
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná
strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušeníZmluvy alebo
v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.

9.2'4

Na účelyZmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Konečnéhoužívatel'a
považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Konečnéhoužívatel'a,ktoré zásadne

zmenia podmlenky plnenia Zmluvy a malého projektu a súčasnenejde o okolnosti
vylučujúcezodpovednosť;

b) preukázané porušenie právnych predpisov sR, ČR a EÚ

v rámci realizácie aktivít
malého projektu súvislacich s činnosťou Konečného užívatel'a;

c)

porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít malého
projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Konečnémuužívatelbvi
vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, nesplnenie
aspoň 50 % hodnoty meratelhých ukazovatelbv malého projektu po ukončení
realizácie aktivít malého projektu alebo iné závažné porušenie zmluvných
povinností);

d) zastavenie realizácie aktivít malého projektu z dôvodov na strane

Konečného
užívatel'aa/alebo Partnera a toto zastavenie realizácie aktivít malého projektu sa
netýka dôvodov uvedených v článku 7 týchto VZP;

e)

ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti
s procesom hodnotenia
výberu malých projektov, alebo ak bude ako

a

opodstatnená vyhodnotená sťažnosťsmerujúca k ovplyvňovaniu hodnotitelbv alebo
k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez
sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

f)

porušenie finančnej disciplíny v zmysle 5 3L ods. 1 zákona č. 523/2oO4 Z.z.
o rozpočtových pravĺdlách verejnej správy v znení neskoršíchpredpisov v SR1, v
zmysle 2l8/2ooo Sb v ČR;

g) úmyselnéposkytnutie nepravdivých

a

zavádzajúcich informácií, resp.

neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Konečného
užívatel'aa/alebo Partnerov;
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h)

závažné porušenie, ktoré je považovanéza nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods' 36
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. t3o3/2oI3 a Správca stanoví, že
takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

i)

vyhlásenie konkurzu na majetok Konečnéhoužívatel'a a/alebo Partnera, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, Vstup Konečného
užívateľaa/alebo Partnera do likvidácie alebo začatie exekučnéhokonania voči
Konečnému užívatelbvia/a lebo Partnerovi;

j) ak Konečný užívatel'nezabezpečíplnenie

povinností z tejto Zmluvy zo strany

Partnerov;

k)

ak dôjde

- ku skutočnosti uvedenej v článku 1 (VšEOBECNÉ PoVlNNosTl) ods. ].'3 VZP,

- k porušeniu článku L (VšEoBECNÉPoVtNNoSTl) odsek L.4vzP,

porušeniu článku 3 (PoVlNNosŤ PosKYToVAŤ lNFoRMÁclE A PREDKLADAŤ
zÁvrnĺČruÚsrnÁvu;odsek 3.5 alebo odsek 3.8vzP,
-

k

- k porušeniu článku 4 (PUBLlclTA A lNFoRMoVANoŤ) VZP,
- k porušeniu článku 6 (PREVoD A PRECHoD PRÁV A PoVlNNoSTí) odsek

6.!vzP,

- k porušeniu článku L0 (VYSPoR|ADANlE FlNANČNÝCH VZŤAHoV) odsek Lo'1"vzP,
- k porušeniu článku 12 (KONTROLA/AUDIT/ KONTROLA NA MlEsTE) odsek 12.L
alebo odsek L2.6VZP.

9'2.5

Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Konečného
užívatel'a a/alebo Partnera, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Správcu
v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany
Konečnéhoužívatel'a a/alebo Partnera bez žiadosti o takýto súhlas.

9'2'6

Porušenie d'alšíchpovinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisov SR,
Čn a rÚ a/alebo v dokumentoch, na ktoré Zmluva odkazuje okrem prípadov, ktoré sa podl'a
Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušenímZmluvy.

9'2'7 V

prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy
odstúpiťs okamžitou platnosťou, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade
nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpi{ ak strana, ktorá je
v omeškaní,nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to
bola poskytnutá minimálne dvakrát' Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná
strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa
takéto porušenĺeZmluvy bude považovaťza nepodstatné porušenie Zmluvy.

9'2.8 odstúpenie od Zmluvy je účinnédňom doručenia písomnéhooznámenia
o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni

okolnosť vylučujúcazodpovednos{ je
druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiťlen vtedy, ak od vzniku okolnosti
uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik
predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany
sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
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9.2.Io V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Správcu, ktoré podl'a
svojej povahy majú platiť aj po skončeníZmluvy, a to najmä právo požadovaťvrátenie
poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušenímZmluvy a pod.

9.2.LL Ak sa Konečný užívatel' dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Správcu, Zmluvné strany súhlasia, že nejde
o porušenie Zmluvy Konečným užívatelbm.
č!ánok

t0

VYsPoRIADANtE FtNAľučĺvÝcĺVZŤAHoV

]-0. L Konečný užívatel'je povinný:

a)

Konečný užívatel'jepovinný vrátiťcelú sumu prostriedkov poskytnutých omylom,
všeobecne
záväzných právnych predpisov sR, ČR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie
znamená Nezrovnalosť podl'a článku 2 odseku 36 Nariadenia EP a Rady (eÚ) e.
L3o3/2oL3 (najmä použitie NFP alebo jeho časti V rozpore s určeným účelomalebo
nad rámec oprávnenia, čímdôjde k vyššiemu čerpaniu NFP alebo jeho časti atd'.);
vrátiť NFP alebo jeho čas{ ak Konečný užívateľporušil (a toto porušenie malo alebo
mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania) pravidlá a postupy verejného
obstarávania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo čR,
s programovou a regionálnou dokumentáciou (Príručkoupre žiadatelbv a konečných
užívatelbv, oprávnenosťou výdavkov) zákonmi platnými v danej krajine, smernicamĺ
a nariadeniami EU, a to podl'a sídla Konečnéhoužívateľa;výšku vrátenia určíSprávca
na základe Rozhodnutia Európskej komisie c(20L3) 9527 z19.L2.2oL3 o stanovení a
schválení usmernení o určenífinančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na
výdavky financované Úniou v rámci zdiel'aného hospodárenia pri nedodržanípravidiel
verejného obstarávania;
vrátiť NFP alebo jeho časťv iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo ak došlo
k zániku Zmluvy z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy;
vrátiť iný príjem z malého projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít malého
projektu vytvorený príjem podl'a článku 65 ods. 8 nariadenia EP a Rady (EÚ) č.
L3O3l2OL3;
ak to určíSprávca, vrátiť NFP alebo jeho časĹak Konečný užívatel'po ukončení

b) vrátiť NFP alebo jeho čas{ ak Konečný užívatel'porušil ustanovenia

c)

d)

e)

f)

Lo.2
10.

3

realizácie aktivít maleho projektu nedosiahol hodnotu Meratelhých ukazovatelbv
malého projektu uvedenejv Schválenejžiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou20%
oproti schválenej hodnote, a to úmerne so zníženímhodnoty Meratelhých
ukazovatelbv malého projektu Vo vzťahu k tým Aktivitám, ktoré prispievajú
k dosiahn utiu zn ižovanéhoMeratelhého ukazovatel'a malého projektu.

Ak dôjde kodstúpeniu od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto Zmluvy, je Konečný užívatel'
povinný vrátiť Správcovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy.

Ak nie je NFP alebo jeho časťvrátený z dôvodov uvedených v ods'

]-

tohto čl. VZP iniciatívne

zo strany Konečnéhoužívatel'a, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Správca

vŽiadosti ovrátenie (,,ŽoV"), ktorú zašle Konečnémuužívatelbvipísomne. Správca vŽoV
uvedie výšku NFP, ktorú má Konečný užívatel'vrátiťa zároveň určíčíslaúčtov,na ktoré je

16

Príloha č. 1Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku
Konečný užívatel'povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí
NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu,
Správca nie je povinný zaslať KonečnémuužívateľoviŽoV, kedže suma NFP, ktorá sa má
vrátiĹ vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. zo znenia daného
rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP
alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe
ŽoV podl'a ods. 5 tohto čl.

10.4

Konečný užívatel'sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časťuvedený vŽoV do 30 dní odo dňa
doručenĺaŽoV Konečnémuužívatelbvĺ.

10. 5

Konečný užívatel'realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účetSprávcu.

L0.6

Ak Konečný užívatel'zistíNezrovnalosť súvisiacu s malým projektom, zaväzuje sa
a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Správcovi,
b) predložiť Správcovi príslušnédokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 4 až 6 tohto čl.; ustanovenia
týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.
Uvedené povinnostĺ má Konečný užívatel'do 3L'I2.2028. Táto doba sa predĺžiak nastanú
skutočnosti uvedené v článku 1-40 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. L3o3/2oL3, a to o čas
trva n ia týchto skutočností.

Lo.7 Ak

Konečný užívatel'nevráti NFP alebo jeho časťna správne účtypríslušnýzáväzok
Konečnéhoužívatel'a zostáva nespĺnený a finančnévzťahy voči Správcovi sa považujúza
nevysporiadané.

článok

rr

ÚčĺovľvícĺVoA UcHoVÁVANlE ÚČľovluĺlDoKUMENrÁcle

11.1. Ak má Konečný užívatel'sídlov Slovenskej republike a je účtovnoujednotkou podĺ'a zákona č.

z. oúčtovníctvev znení neskorších predpisov, je povinný vrámci svojho
účtovníctvaúčtovaťoskutočnostiach týkajúcich sa malého projektu:

43L/2oo2 Z.

a) v analytickej evidencii

na analytických účtochv členenípodl'a jednotlivých malých
projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členenípodl'a
jednotlivých malých projektov bez vytvorenia analytických účtovv členenípodl'a
jednotlivých malých projektov (s 31 ods. 2 písm. b)zákona č.43L/2oo2Z. z o účtovníctve
a

v znení neskorších predpisov), ak účtujev sústave podvojného účtovníctva,

b) v účtovnýchknihách

podl'a 5 15 zákon a č. 431'/2oo2 Z. z. o účtovníctvev platnom znení
so slovným a číselnýmoznačenímmalého projektu v účtovnýchzápisoch, ak účtuje
v sústave jednoduchého účtovníctva.

L1.2.

Ak má Konečný užívatel'sídlo v Slovenskej republike a nie je účtovnoujednotkou podl'a
zákona č.43I/2oo2Z. z. o účtovníctvev zneníneskoršíchpredpisov vedie evidenciu majetku,
záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované V s 2 ods' 4 zákona č. 43t/2oo2 Z. z.
o účtovníctvev znení neskorších predpisov) týkajúcich sa malého projektu v účtovných
knihách podl'a 5 L5 ods. L zákona č' 43I/2002 Z. z. o účtovníctvev znení neskorších

predpisov (ide o účtovnéknihy pouŽívanév sústave jednoduchého účtovníctva)so slovným a
číselnýmoznačenímmalého projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie,
preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú
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ustanovenia zákona č.43Ll2oo2Z. z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov o účtovných
zápisoch, účtovnejdokumentácii a spôsobe oceňovania.
11.3. Ak má Konečný užívateľsídlo na územíČeskej republiky a je povinný viesť účtovníctvoalebo

osobitnú evidenciu podl'a právneho poriadku Českej republiky, záznamy v nich vedie tak,
aby

a.

príslušnédoklady vzťahujúce sa k malému projektu spíňali nátežitosti účtovného
dokladu v zmysle právnych predpisov Českej republiky upravujúcich účtovníctvo,

b. príslušnézáznamy boli správne, úplné,preukázatelhé, zrozumitelhé, vedené v

písomnej forme alebo v technickej forme chronologicky a spôsobom zaručujúcim
trvalosť údajov,

c.

uskutočnenépríjmy a výdavky boli vedené analyticky vo vzťahu k malému projektu,
ku ktorému sa viažu, t.j' že na dokladoch musí byť jednoznačne uvedené, ku
ktorému malému projektu sa vzťahujú

11.4. Konečný užívateľje povinný uchovávať a ochraňovať účtovnúdokumentáciu, resp. evidenciu
podl'a tohto článku vzP a inú dokumentáciu týkajúcu sa malého projektu v súlade
so zákonom č. 431'/2oo2 Z. z. o účtovníctvev platnom znení v SR, a č. 563/1991 Sb. o
účetnictvív Čn 1at má Konečný užívateľsídlo na územíČeskej republiky, je povinný
uchovávať a ochraňovať účtovnúdokumentáciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi Českej republiky). Túto povĺnnosť má Konečný užívatel'vlehote uvedenej v článku
17 vzP a v súlade s čl' 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. I3o3/2oL3.
Táto doba sa predĺži,ak nastanú skutočnosti uvedené v článku L40 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ)č. L3o3/2oL3 o čas trvania týchto skutočností.

článok ĺz

KoNTRoLA/AUDIT/oVERENIE NA MIESTE

L2.L' Konečný užívatel'sa zaväzuje, že Správcovi poskytne súčinnosťa umožnívýkon
kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov sR, ČR a e Ú
a tejto Zmluvy' Konečný užívatel' je počas výkonu kontroly/auditu/overenia na mieste
povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok
poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

I2.2. Konečný užívatel'je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktĺvít
malého projektu a za vedenie účtovníctvamalého projektu, vytvoriť primerané podmienky
na riadne a včasnévykonanie kontroly/auditu/overenia na mieste azdržať' sa konania, ktoré
by mohlo ohroziťzačatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audĺtu/overenia na mieste.

12'3. oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste môžu vykonať
kontrolu/audit/overenie na mieste u Konečného užívatel'a kedykolvek od podpisu tejto
Zmluvy až do 3L.L2.2o28. Uvedená doba sa predížĺv prípade ak nastanú skutočnosti uvedené
článku 140 N r
entu a Ra
EÚ
7
o čas trvania
týchto skutočností.

L2'4' oprávnené osoby

a)

na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste sú oprávnené:

vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov
Konečnéhoužívatel'a,ak to súvisís predmetom kontroly/auditu/overenia na mieste,
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b)

požadovať od Konečnéhoužívateľa,aby predložil originálne doklady a inú potrebnú
Dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady
potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a d'alšie doklady súvisiace
s malým projektom V zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu/overenia na m ieste,

c)

oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overenia
na mieste,

d)

vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontrolylaudituloverenia
na mieste.

L2.5. oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste sú najmä:

a)
b)

Správca a ním poverené osoby,

c)

Najvyššíkontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

d)
e)

Certifikačný orgán,
orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nĺmi poverené osoby,

f)

splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

príslušnéútvary prvostupňovej kontroly

g) osoby prizvané orgánmi
predpismisR, Čn a eÚ.

uvedenými

v písm. a) až f) v súlade s príslušnýmiprávnymi

12.6 Konečný užívatel'je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených
kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overenia na
mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overenia na
mieste. Konečný užívatel' je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

článok

13

oPRÁVNENÉ vÝonvrv

L3.J. oprávnenýmĺ výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít
malého projektu a ktoré spÍRajĺnasledujúce podmienky:

a) patria do skupiny výdavkov odsúhlasenéhorozpočtu malého projektu;
b) spíRajúpodmĺenky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnejVýzvy

a Príručky

oprávnenosťvýdavkov v rámci Fondu malých projektov;

c)

zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

d)

sú podloženéúčtovnýmidokladmi podl'a čl. 1L týchto VZP a vzmysle zákona č.43I/20o2
7.z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov v SR a č. 563/L99L Sb. o účetnictví,ve
znénípozdéjšíchpŕedpisú v ČR a vo vzťahu k Partnerom so sídlom v ČR v zmysle zákona
a boli riadne zaúčtované.Za účtovnýdoklad sa považuje aj doklad, ktorý slúžina interné
preúčtovanieosobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých
Konečnémuužívatelbviv súvislosti s realizáciou aktivít malého projektu;

e)

navzájom

sa časovo a Vecne neprekrývajú a nie sú duplicitne financované

verejných zdrojov;
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f)

vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti
s malým projektom;

g) v prípade prác, tovarov

služieb od tretích subjektov boli obstarané podl'a čl. 2 VZP a
v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi sR, ČR
a

a EÚ;

h)

i)
j)

boli vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančnéhohospodárenia, resp. s princípmi
hospodárnosti, efektívnosti, účelnostia účinnosti;
boli vynaložené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. a8L/2oLa;

bolivynaloženév súlade so Zmluvou, právnymi predpismi sR, ČRa eÚ.

sú deklarované v Zozname deklarovaných výdavkov a v
záverečnej správe sú zaokrúhlenéna dve desatinné miesta (L eurocent) bez centového

1-3.2. Výdavky Konečnéhoužívatel'aa

vyrovnania.

čtánok ĺ4

KoMUNlKÁclA zMLUVĺĺÝcĺSTRÁN A PočíTANIELEHÔT

L4.I Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre
svoju závažnosťv určitých situáciách môže vyžadovať písomnou formu.

L4.2 Zmluvné strany sa dohodli, pokial' sa písomná forma komunikácie bude uskutočňovať
prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku,
zaslanú doporučenou poštou a uloženou na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude
považovať za deň doručenia zásielky, aj ak sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel.
Pokial'nie je možnézásielku doručiťadresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka
sa považuje za doručenúmomentom jej vrátenia odosielateľoví.

L4.3 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako povolený spôsob doručovania písomných zásielok
doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra.

L4'4 KU je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky pre účelypísomnej komunikácie
zmluvných strán.

14.5 Správca môže urči{ že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj
elektron icky prostred níctvom emailu.

14'6 Pokial' Správca určíelektronickú formu komunikácie prostredníctvom e-mailu, zmluvné
strany sa zaväzujúvzájomne písomne oznámiť svoje e-mailové adresy, ktoré budú v rámci
tejto formy komunikácie záväzne používať.

L4'7 Zmluvné strany
jazyku.

sa dohodlĺ, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v českom a slovenskom

14.8 Pre počítanielehôt platí, že do upĺynutia lehoty sa nezapočítava deň, kde došlo k skutočnosti
určujúcejzačiatok lehoty.

14.9 Lehoty určenépodl'a týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím tohto dňa, ktorý sa
svojim označenímzhoduje z dňom, kedy došlo k skutočnosti určujúcejzačiatok lehoty, a
pokial'v mesiaci nie je, tak posledným dňom mesiaca' Pokial' koniec lehoty pripadne na
sobotu, nedel'u alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližšínasledujúci pracovný deň.
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L4'Lo Lehota je dodržaná, pokiaľ sa posledný deň lehoty podania odovzdá organizácií, ktorá má
povĺnnosť ho doručiťalebo sa odošle emailom.

čtánok

15

ÚČľv KoNEčNÉHoUŽíVATEĽA

L5.1.

Správca zabezpečíposkytnutie NFP Konečnémuužívatelbvi bezhotovostne na účetvedený
v EUR. ČísloúčtuKonečnéhoužívatel'a(vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku
1ods. L.2.zmluvy o poskytnutí NFP.

75.2.

Konečný užívateľje povinný udržiavať účetKonečnéhoužívatel'aotvorený a nesmie ho
zrušiťaž do doby Finančnéhoukončenia realizácie aktivít malého projektu. Táto povinnosť
sa vzťahuje aj na iné účtyotvorené Konečným užívateľompodl'a tohto článku VZP.

15.3.

Konečný užívateľmôže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov
otvorených Konečným užívateľompri dodržaní podmienok existencie účtuKonečného
užívatel'aurčenéhona príjem NFP a realizácie aktivít malého projektu prostredníctvom
rozpočtu. Konečný užívateľje povinný oznámiť Správcovi identifikáciu týchto účtov

v Záverečnej správe.

článok rs

PLATBY

L6.L. Správca zabezpečíposkytovanie NFP, resp. jeho časti (d'alej aj ,,platba") systémom
refundácie, pričom Konečný užívatel'je povinný uhradiť výdavky malého projektu
z vlastných zdrojov a tie im budú refundované
výdavkom malého projektu.

16'2.

V

pomernej výške k Celkovým oprávneným

Správca zabezpečíposkytnutie platby systémom výlučne refundácie na základe Záverečnej
správy predloženej Konečným užívatelbm v EUR. Zäverečnúsprávu predkladá v papierovej
forme a elektronickej verziía jej súčasťouje aj loznam deklarovaných výdavkov spoločne
s účtovnýmidokladmi a d'alšou podpornou dokumentáciou Konečnéhoužívatel'a, ktoré sa
dokladajú iba v tlačenej verzii.

L6.3. Správca vykoná kontrolu predloženej Záverečnej správy vrátane zoznamu deklarovaných
výdavkov, ktorá je zameraná najmä na súlad výdavkov s rozpočtom malého projektu
a Zmluvou.

L6.4. Konečný užívatel'je povinný predkladanej Záverečnej správe uvádzať výlučne výdavky,

ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným včlánku L3vzP. Konečný užívatel'zodpovedá
za pravos{ správnosť a kompletnosť údajov uvedenej v Záverečnej správe.

L6.5'

Konečnému užívatelbvivznikne nárok na vyplatenie príslušnejrefundácie v prípade, ak
podá úplnúa správnu Záverečnú správu spolu s požadovanými dokumentmi, a to až v
momente schválenia Správcom. Nárok Konečnéhoužívatel'ana vyplatenie príslušnej
refundácie schválených oprávnených výdavkov malého projektu vzniká len vo výške
zmluvného podielu NFP. V prípade, že má Správca k dispozícĺi finančnéprostriedky, do 7
kalendárnych dní od odoslania Prehlásenia o oprávnenostĺ výdavkov vyplatí 75 o/o z výšky
NFP na účetKU; Správcovia zašlúkonečnémuužívatelbvi doplatok refundácie za
vyúčtovaniemalého projektu v prípade dostatku finančných prostriedkov na svojich účtoch
do 7 kalendárnych dní od zverejnenia osvedčenia vydaného Centrom/Ro.
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16.6. Ak Konečnémuužívateľovivzn jkol nárok

na vyplatenie platby, Správca zabezpečí vyplatenie

NFP, resp. jeho časti na účetza podmienok čl. 132 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ)č. 73o3/2al3.

L6.7'

Deň pripísania platby na účetKonečnéhoužívatel'a, resp. deň aktivácie listu úprav rozpočtu
potvrdzujúci úpravu rozpočtu Konečnéhoužívatel'a ak je prijímatel' štátna rozpočtová
organizácia SR sa povaŽuje za deň čerpania NFP.

16.8. Ak Konečný užívatel'uhrádza výdavky malého projektu v inej mene ako EUR, príslušné
účtovnédoklady vystavené Dodávatelbm v tejto mene sú Konečnémuužívatelbvi
preplácané v EUR. Do Záverečnej správy je Konečný užívatel' povinný zahrnúťoprávnené
výdavky prepočítanéna EUR mesačným kurzom Európskej komisie platným v tom mesiaci,
v ktorom je zostavený Zoznam deklarovaných výdavkov. Tento kurz zverejňuje Európska
komisia každý mesiac na webovom sídle WWW.ec.europa.eu./budget a zároveň je
zverejňovaný aj na webových stránkach Programu a na webových stránkach Správcov.
Prípadnérozdiely z dôvodu použitia rôznych mien znáša Konečný užívatel',

článok rz

UCHoVÁVANIE DoKUMENToV

Konečný užívatel'je povinný uchovávať Dokumentáciu k malému projektu do 31. L2. 2028 a do
tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprávnených osôb v zmysle
článku t2vzP. Uvedená doba sa predĺživprípade ak nastanú skutočnosti uvedené včtánku L40
Nariadenĺa Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. I3o3/2oI3 o čas trvania týchto skutočností.
Povinnosť podl'a tohto článku VZP je Konečný užívatel'povinný zabezpečiť aj zo strany Partnerov.
(Tento termín sa nevzťahuje na kontrolu vykonávanú po dobu udržatelhosti malého projektu
(2028).)

22

-E:\-t===i----=

guRóP$(^ ÚiltA
EURóPsrÝ Fo'rD

!š.G-r
ra_ao

sFoLočNE BEz HRÁNÍC

RlolollA|.ľÉHonozvo'^

sLoVENsKÄ tEpUEtL|,<Ä

ÔEsaREPLlBLlg

'

Zádost

o

&ffi

älinský

samosprámy

kraj

poskytnutí nenávratného finančníhopríspévku z Fondu malých
projektú
lnterreg V_A Slovenská republika - Česká republika

oravská kniŽnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubĺne

Cezhnničný kultúmy dialóg

SKCZkultura

srMPtllb
23 355,00

22187,25

Méstská knihovna Kmov

NázevÍobchodníim6nol onvská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnon Kubíne
Sídlo; SiMováka 17632, Dolný KubÍn, 026 80

knj

S/ovenská

36L45262

/

1433612

lčZ(pouzopro subjsktyvSR): 100a727497
PlffceDPH:
Sektoľl

NE

lČ DPH (jo' v sR)l

veŕejný

$tatutámíorgán:

ltul

Jmóno

Funkcev instľtuci

Peter

Huba

iaditeľ

čĺnnostlŽadatgle:

služieb, realizácia

člnnosŕi

Sĺdlo:

složku;
Tltul

Jmlno

Tifulza iménem Funkcev lnstltucl

str. 1113

Kontaktnĺ údaje a adľesa pĺo doručování písemnosti
Kontaktnĺ osoba:
TituIza iménem Funkcev instituci

PÍllmenĺ

JmÓno
Peter

Tfru!

riaditeľ

Huba

Adresa pro doručovánípísemnostĺ:

S' Nováka 1763ľ2, Dotný Kubin,026 80

E mail:

orknizdk@vuczilina.sk

ľitul

Jméno

Pŕĺjmení

Mor.

Martina

Fecskeová

Telefon I mobil: 043/5863368,

Adresa pro doručovánípĺsemností:
E mail:

09 1 58397

1

4

Titulza iménem Funkcev instituci
metodička
S. Nováka 1763ľ2, Dolný Kubĺn' 026 8a

metodika@oravskakniznica.sk

TElofon I mobil: 043/58 6227 7,

09

1

52427 27

NázevlobchodnÍjméno: MésÍská knihovna l/ĺmov
Sĺdlo: Soukenická 29, Kmov,794 01
Krai' stát: Moravskoslezský knj

Česká republika

661 82 395

Sgktoĺ:

Verejný sektor

$tatutámĺoľgán:
'ĺtuI

Mor

Jméno

Pľíimení

Jakub

Mruz

Adresa pĺo doručovánípísemnostĺ:

Titulza iménem Funkcev instituci
iadÍteľ

Kmov,794 01, Soukenická 29, Moravskoslezský kraj

mruz@knihkrnov.cz

I

mobil:

554 610 905, 00420 774 667 638

$ídlo:
Kraj, stát:
|dgnti'ikace osobyíosob zastupujícĺchorganizačnísložku:

Jľĺléno

Titul

Adrxa

Titul za iménem Funkcev instituci

pro doručováni písemnogtí:

E.mail:

Telefon I mobil:

l,lázov malého projektu: Cezh nn ičný kultú m y
&ľáconýnázev (mu. ĺ5 znakú}: SK CZ kuftúra

Kód

di

alog

ädostio NFP:

Kód výaĺy: 3/FMP/11b
operační program: Interu |/4 Slovenská republĺka - čes*a republĺk - Fond malých projehú
Priorltní osa: 3 Roanj mÍstnÍch iniciativ

Konkrltní cíl: 3.1
Oblast podpory:

ZvýŠenÍýalĺtativnĺťlrcvné pŕeshraničnl spolupráce mÍstnĺch a regionáIních al<téĺťl

119 lnvestice do institucionálnich kapacĺt a do efektivnosti veÍejných správ a veŕelných služeb
a mĺstnÍúrovniv zájmu reforem, lepši právnÍ úpnvy a kvalĺtnÍ správy

na národni, regionálnÍ

str.2/73

Hospodáŕski činnost: 24 Jiné nespecifrkované sluŽby
Typ územĺ:02 Maté mésfskéoblasti (stŕedné husté osĺdlenĺ > 5 000 obyvatet)
ĺtlP eplňuĺe stretegil kľaje:

Ano

Foma financovánĺ: 01 Nenávntný gnnt
ldentlÍikacs pľíspóvku k pincipu udÉitelnáho rolľoje:
lrj

9. posĺlení institucionálních kapacit a efeKiviý verejné správy

ldgntifikace pŕĺspévkuk pľincipu rovnosti mrŕúa žen a nediskiminace:
Prc1eľ je v souladu s pincipem podpory rovnosti mužúa Žen a nediskiminace'

Reglon (NUTS

ll):

l

Morayskos/ezsko

WššíÚzemnĺcelek(NUTS lll):l

okĺes

N|:|Bruntát

Obec:lKmov
čĺslaa

popisná staveb' na kterých se malý pľojekt realizuje (pozemek/budova}:

Region (NllTS ll):

Vyššĺúzemnícelek (NIJTS

lIt):

Okres (NUTS lV):
Obec:
Parcelní číslaa čÍslapoplsná staveb, na kterých se malý proiekt ĺealizuje (pozemekĺbudova):

Resion fiUT$ ll):
VyššÍúĺemnÍcelek (t{UTs llD:
Oktus (NUTS lV):
Obec:
Parcelnĺ čĺslaa číelapopisná ďaveb, na kteých se malý projekt realizuje (pozemeUbudova):

Rogĺon (Ntĺľ8ll)l sŕfudníS/ovensko
územnĺcelek

Z|ili n

okĺes (NUTS M:

ský samo sp rávný kraj
KubÍn

Dolný Kubin

Parcelní čÍslaa čísla

stavob, na

se malý projekt realizuje (pozemekJbudova):

Region (NUTS ll):
územnĺcglek
Okres (NUTS
Obec:
Paľcelnĺčíslaa čírlapopisná staveb, na kteých se malý projokt reallzuje (pozemeklbudova):

Rseion {NUTS ll}:
Vyšši uzorrní cetgk (NIĺTS lll):
Okres {NUTS
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čĺglaa čĺsla

staveb, na kterých ss malý projekt

(pozemek/budova):

Projekt je zamenný na vývorenie a upevnenie painersfua medzi oravskou knihĺcou A. Habovštiaka v Dalnam Kubĺne a Méstskou knihovnou ltnov
a spoločnú realizáciu kuftÚmych a spoločenských atrtivĺt podporujucich identitu a tradícĺe(vydanie spotočnej publikácie, realizáciu hodĺn regionálnej

ýchovy, fuoivých dielnĺ a literám*vedomostnej

sút'aže pre detĺ, vzájonné predstavenie regĺonälnych autorov, odbomá exkunĺa pracovnĺkov
v patnerskej kniznici)' Projektovó aktivily budú mat' pozitĺvny dosah na zbliŽovanie sa obidvoch komunĺt, nadväzovanie medziludských i
vzt'ahov, ýmenu sÍÚsenosŕĺvzäjonné spoznávanie histoického a kullÚmeho dedičsfua obidvoch regiÓnov, ako ajtvorbu noých

pre dkl a d an ého p rojekt u je realizovať

a razvijanĺm palnerstva

cezhnničnúspoluprácu v oblasti kultúry, propagácie

a rozvoja kuftúneho a histoického dedicsfua

nedzi onvskou knižnicou Antona HabovŠtiaka v Dolnom Kubine a Méstskou knihovnou knov. Verejné knižnice

ako kuftúmuýchovné,infoĺmačnéa komunttné centrá dostupnó pľe vŠetky skupiny obyvateľov zohrávajÚ
ýnamnú úlohu pi podpore miestnych
a vzdelávacich iniciativ. Projelĺtovanýni aktivitami máme zäujem podielať sa na rozvoji kultúmych väzieb, ktaré boIi v čase spoločného

pirodzené a tl sÚčasnosĺl1b icň intenzita zníŽ:ená. Najnä u delĺ a nládeŽe nastáva situácia, Že prestávajú rozumieť jazyku syoJich susedoy, co
ĺch záujem o kuftúru susedného národa. Zámeron projeftu je tento negatívny trend zmiemiť. Projektované aktĺviý umožnia obidvom
čerpať navzäjom poznatky a inšpiľácĺe z kultÚrneho a hisÍoĺbkéhodedrcsfua, ako aj podporovať vlastnú kreativitu a fuoivost'účastnĺkov
vzájonnosť obidvoch národov je piaznivou ýchodiskovou základňou pre rozvijanie dobých susedských vzt'ahov, zaloŽených na
porozumenia a rešpelrtovania národných, kultúmych a etnických odllšnosŕí.Plánované aktiviý sú uĺčenéviaceým cieĺoým skupinám na

stranách hnnice, pičom pioitnou cielovou skupinou sú deti. Cezhnničný dialÓg na báze spotočných ku|túma-spolačenskýchaktivit
1e
z najefektívnajšĺch spôsobov vzäjomného porozumenia a východiskom pre skvalitňovanie vedomostného a sp oločenskéhopotenciátu

čo v konečnom dlsledku pinesie rozvoj celej komunite.

Vedúci patnar a hlavný cezhraničný paĺtner v zmysle napĺnenia zámerov projelĺtu zrealizuj(l povinné aktivity (spoločnéiadenie a zabezpečenĺe
publiciý maléha projeWu) a volitelné kultume a spoločenské aktiviý podporujÚce ĺdentitu a tradicie (vydanie spotočnej publikácie, ktorá bude
ĺitarämy itinerár onvy a Slezska a súčasnÚ literámu tvorbu regionálnych autorov, realizáciu hodĺnregionálnej výchovy, tvoiých dielnĺ a
literámo-vedonostne j suťaŽe pre deti so spoločným stretnut'im slovenských a českých detÍ v oravskej kniŽnici A. Habovštiaka v Dolnom KubÍne,

vzalonne predstavenie regionälnych autorov na besedäch v obidvoch mestách' uskutočnenie odbomej exkunie pncovnikov kninice v paľtnerskei

bude pa obsahovej a organĺzačnejstľánke pipravovaný a riadený vždy spotočným tĺnom pazostávajúcin z intemých pncovnĺkov padnerov'
a tovary budú zabezpečované dodávateĺským spôsobom, s odbomými leWormi a spisovalelmi budú uzatvorené znluvy o dieta'
Výsledky a výstupy jednotlivých aktivĺt matého projektu budú využIvanécieľo|rýni skupinami v obidvoch paĺtneĺských ľegiónoch' Projel<t podpoľi
vzájomné spoznávanie sa a interalĺtivÍtu cielových skupín, alĺtivnym spôsobom pispeje k výváĺaniu a upevňovaniu konta!<tov
na komunitnej,
'
yltúnej, profesionálnej i medziludskej úrovni'

ó Programom hospodárskeho a so cĺálneho rozvoja Žitĺnskéfo samospĺá vneho kraja na ĺoky 2aM _ 2020 prajekt súvisĺnajnä s cielom 4,3 v kraji a Európe, opatreniami 4.3.1 Vyfuárat' siete a paltnersfuá pre potĺeby projaftovejspolupráce, 4.3.2 Rozvijať

Podporovať spoluprácu

cezhraničnú, ĺnterregionálnu a medzinárodnÚ
časovych a kultÚmo-spoločenských

al<tivĺt

spoluprácu regionálnych subjektov, 4.3.3 Podporovať spolupräcu pi organizovanĺ špofioých, volno-

a vyfuáĺat'podmienky pre ich rozvoj'

udrŽatelnosť t0 zabezpečená Zmluvou o partnerstve a vzäjomnej spolupráci, klorú paĺtnei podpĺsali v roku 20 18
s dlhodobou
Obidve knižnice späjarovnaký profesionálny záujem, ktoÚ pĺedpokladom následného funkčného paftnerstva, v ĺámci ktorého
le
sa

vzájomne inšpirovať skvalitňovani svopl činnosti ponuke kultÚmych aklivĺt' Výstupy prajektu podoba
spoločnejpublikácie' záložiek,
kvizovej hry sa sÍanÚ podnetom pn pripravu podujatĺ aj ďalšĺch kniŽníciach, ktoýn budú distibuované.
NovozÍskaný najetok (ŕlipchaĺt'
klip rámy, hracie koleso, kniŽný fond) sa bude vyuŽĺvať v knižnĺcininimálne po dobu pialich rokov, Niektoré
(hodiny
aktivtty

regionáInej

čita(eĺskédialne, vedomoslná kvízy)' ktorépipravĺme ramcl prajektu, budeme následne reaIimvať pre
ďalšÍchÚčastnĺkovbez ftnančných
Spolupráca paftnerov bude zabezpečovanó z vIastných rozpočtov, ako al vypracovanÍm ďaIšÍch prajektov cezhranĺčnej
spolupráce.
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oravská knižnica Antona Habovštiaka má sľÚsenosĺi s realizáciou vĺaceých projektov cezhraničnej spotupnce. S polským paĺtnerom _
d roku 2a07 päťmikľoprojektov ako Žiadatel a štyi projeWy ako cezhnničný paftner.
V ränci Prognmu cezhraničnei spolupráce Slovenská repub|ika - Českärepublika 20a7 - 2013 reatizovata mikroprojeký ,Darujme si kúsok
Mestskou kniŽnicou v Umanowej realizovala

tradiciÍ"''Výpravy za vzáionným kultÚmym poznaním' a ,Kultúra nás späja" s patnerom RegionáIni knihovna Kaĺviná'
organiačne zabezpečené spoločným projektový,ĺn tĺmom, obaja partnei disponujú kvalifrkovanými pracovnĺkni z radov
zanastníncov a extemých spolupraeovnĺkov' ktoi sú garantmi úspešnej implementácie projektu. Riadenie prcjektu bude zabezpecené
zanestnancami žiadatela a painera. Tieto pozĺcie budú hradené z prostiedkov pro1ektu. ProjeWoý tĺm zabezpecĺ vecnú a finančnú

projektu budÚ

pĺojektu v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskýnutí NFP a bude ho fuoiť: Vedúci projektový nanaŽér (žiadateĺ),Projeklový
$anner)' Projektoý nanaŽér 2 (Žiadateĺ), Realizátor aúiv'ĺt1 (žiadatel), Realízátor aWivit 2 (žiadateĺ).
kapacita (malaiáIno-technickä' administratívna, prsonálna) oboch paúnerov je dostatočná na realizáciu p!ánovaných aúivĺt'
realizáciu projeku nĺe su potrebné technické proslriedky investičnéhocharaWeru. Vybavenie, Koré by sme v ramct realizäcie proieklu zĺskali, ma
1

drobného hmotného najetku. ĎaKle

V

ránci

ýdavky najú chanker beŽných ýdavkov, Moré SU potĺebnépre realiúciu projekových aklivít'

projektu dôjde k vyfuoreniu a upevneniu cazhraničnéha paftnerstva

nedzi oravskou knižnĺcou A. Habovštiaka v Dolnom Rubíne a Mésŕskou
Kmov. lntenzita kult(lmych kontaktov, ktorá bola v obdobĺ spoločnéhoštátu Čechov a Slovákov pirodzená, je y sÚčasnosŕi do ls tej niery
a predovšetkým pi vekovej kategiii detĺ a mládeŽe nastáva situácia, Že napiek pribuznosti oboch slavanských jazykov, sÚ pre nich málo
Spoločnýni kultúmymi a spoločenskými aklivitami chcame podpaiť vzájomné spoznävanie sa konunĺt, obohacovanie sa po stránke
madziľudskej a odbono-knihovníckej. Všetky at<tiviý sú koncipované tak, aby mali silný cezhraničný charafter a pľínosna obidvoch
hranĺce. Vzäjanné poznanie, posilnenie vnĺnavostí a rešpefiovania kultúry obach národov sa stane
predpokladom pre

dobých susedských vďahov a spoluprácu

l,lázov cĺlovéskupiny:

aj v ďalších oblastiach Života komunÍt.

obyvatelé pŕeshraničního
regionu
malý

ýchodiskoým

cĺĺovó skupiny:

350

ovlĺvnĺzvoloné cílovéskupiny:

cieĺovou skupinou sú obyvatelia miest Dolný Kubĺn a Knov' kde majú svoie sĺdla partnei praiel{tu'V uŽšom ponĺmani pôjde
aktivitäch o nasledovné cielové skupiny:

pi

deti, l<toré sa z(lčastnia na hodinách regionátnejýchovy, tvaiých dielňach, literárno-vedomostnom kvĺze,
spoločnom stretnúĺ slovenských a
českýchdetĺ, počet účastnĺkovminimälne 150 osob. PrÍnos: spoznávanĺe slovenského a českéhojazyka, histoicko-kultuĺneho a pĺírodnóho
paĺtnerských regiÓnov, rozvoj fuorivosti, nadväzovanie priamych kontaktov
dospelĺ ťlčastnĺciĎesl'ď s auŕoĺmĺliteĺánych večerov, výstav a prezentáciÍ spoločnej pubtikácie, minimálne 200 osib. Prĺnĺľ;:spoznávanie

"1obnosÍi českej a slovenskej kullúry, kultúmych, histoických a plrodných hodnôt

heteckých produl<tov, nadväzovanie medzilud ských vzt'ahov.
dokladovania: fotodokunentácia,

z

oboch pĺihraničných regiónov, podpoĺa tvorw nových

pĺezenčnôtistiny účastníkov'

skupiny:

členúcílovó skupiny:
malý

ovlivní arolené cĺlovó skupiny:

cílovéskupiny:

Popis,

Počet členúcílovó skupiny:
malý

ovlĺvníaoĺenócílovéskupiny:

11.2019
10.2020

pošd mfuícúÍoalizaco malého proiektu

{max.12)

12
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podĺleiĺcĺse na aHivité:

HCP

cll:

1

aktivila:

mĺstnÍcb a

ZvýšeníkvalitativnÍ úĺovné

aldérú

proBktu

Popls projoktové aktfu ĺty:

projektu bude zabezpečenéintemými zamestnancami žiadateľa a paftnera. Tieto
budú hradené z prostiedkov projektu.

Projekoý

projeWu v súlade s uzatvorenou Zmluvou

tĺm zabezpečĺvecnú a finančnú

o poskytnutÍ NFP a bude ha

Vedúci proiektoý manažér (Žĺadateľ), Projektový manaŽér

1 (Žiadateľ), ProjeWový

tvorrt':

manaŽér 2

(partne), Reatizátor ailivĺt 1 (žiadateľ), Rea|izátor atĺtivĺt 2 (Žiadateľ). LJlohou VPM bude
zabezpečit' iadnu a správnu realizáciu MP ako celku, koordinovat' projektový tím, plánovat',
organizovat', zabezpečovat'a kontrolovat'realizáciu

aktivĺt, zabezpečovat'povinnú publicĺtu,

vyhodnocovat'obsahovú a vecnÚ stránku realizácie projektu. PM1 bude zodpovedat'za
ekonomĺckú čast'projeftu, správne a iadne čerpanie finančných prostiedkov, riadenie a
kontrolu finančných tokov v MP, vyúčtovanienákladov, verejné obstarávanie, archiváciu

oiginálov účtovnýchdokladov. PMZ zabezpečÍimplementáciu projeku na strane cezhraničného
RA1 a RA2 budú pripravovať, oĺganimvaťa realizovat'čĺastkové aWivĺty projektu v
s piamymi užĺvateľmĺ,vrátane zaistenia povinnej publiciý.
tÍn bude úzko spolupracovat' prostrednÍctvom neustálej komunikácie, mailovej,
a osobnejna stretnúiach projektového tímu. okrem projektového tímu budú do
aktivít zapojení ďalšĺ pncovnĺciknižnĺc,predovšetkým z oddelenia detskejliteratúry.

ukazatel:
N/A
0
11t2019

podĺloJĺcĺso na aktivitä:

Konkótnĺcll:

HCP
1

alÚfuita:

aktivlty:

.10t2020

kv alĺtatĺvn í ú rovné pŕe shn nični

povinné

místnÍch a

aktérú

malého projektu

Zabezpečenie povinnej publiciý prcjeku sa bude realimvat'v zmysle Príručkypre žiadateľov.
Všetky vydané pub|ikácie, informačné a propagačné mateiály budú označenélogom programu,
Európskejl.lnie a Žilinského samosprávneho knja ako Správcu Fondu matých projektov a
obsahovat'infornáciu, Že boli vydané v rámci projektu spoluĺinancovaného Európskou úniou z
fondu regionáIneho rozvo!a v ramcl Programu cezhraničnej spolupráce S/oyenská
Českárepubĺika 201 4-2020. lnformácie o realizácii projeKu pinesie webová stránka
oravskejknižnice a širokú verejnosť budeme informovat'ajprostrednĺctvom regionálnych médiĺ
všetkých realizovaných aWivitách budú na viditeľnom mieste umiestnené predmetné togá a
banner s0 základnými údaimi o projeke účastnĺci
aktivĺt budú o finančnejpodpore

z prostiedkov EU informovanÍ aJ vo vystúpeniach realizátorov projeWu. V zmysle pravidiel
publicĺly budú logá a predmetné informácie uvedené na pozvánkach a plagátoch k jednotlivým
a informačnými nälepkamibudú označené predmety

a majetok získaný z

finančných zdlojov'
ukauatel

hodnqta:

hodnoh:
11t2019

l,ll ':llrii'jiĺ'l: i]]rJl'l]liť:]'l:].

.10t2020

:;l;lit',1l; ','il;l::'liĺl x']l't,1 . l.:':i;\jll,:1]lirĺl :ĺ.:.:,],']i:l|.
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Partneŕi podílejicí se na aktivité:

Žiadateľ, HCP

Typ ahÍvity:

K) Vytváŕeni a upevňováni paftnerstvÍ, sĺtĺa podpúmých pŕeshraničnich struktur.

Konkľótnĺ cĺl:

3.1 Zvýšenĺlwalitativnĺ úrovnépŕeshraničnlspolupráce mĺstnÍch a regionálnÍch aWérÚ

ProjeKová aktivita:

K15 - Aktivĺta sméŕujicĺk propagaci pŕeshraničnĺspolupráce a společnéhoúzemĺ(společné
publikace, intemetové stránkv)

projektové aktiviý:

|V

yoanie spoločnej publikácie

spoločnejpublikácie, ktorá bude obsahovat'literámy itinerár )ravy a Slezska, v ránci
Korého predstavĺme vyznamných splsovaŕeľov a expozície venované ich životu a dielu,
nachádzajúce sa v paĺtnerských regiónoch. V druhej časti bude publikovaná súčasná lileráma

|Vydanie

ktoý pôsobĺ pri oravskejknĺžnici A. Habovštiaka v
Dolnom Kubine a literámych tvorcov z oblasti Kmova' Nadväzujúcimi podujatiamibudú
slávnostné prezentácie knÍh a literáme večery v knižniciach v Dolnon Kubĺne a Kmove.
Realizáciou aktivity sprostredkuieme poznatky o regionálnych osobnostiach, t<toých Živoĺ a
dielo sú v1fu'namným kultúrnyn a histoickým dedičstvom. Zároveň poskýneme súčasným
regionálnym autoron moŽnost'predstavit'svoju novú lĺterámu tvorbu širokejčĺtateĺskejverejnosti
v obidvoch regilnoch.
tvarba čIenov literámeho klubu Fontána,

Alĺtivita bude realizovaná v spolupráci s cezhraničným partnerom, po oĎsahovel stránke ju
pipravĺ projektový tĺm, grafické spracovanĺe a vydanĺe publikácie bude zabezpečené

dodávateľským spÓsobom. Každý z partnerov získa polovicu nákladu vydanej pubtikácie, ktorá
bude bezplatne poskýnutá účastnĺkomslávnostných prezentáciĺ kníh a tÍterámych večerov v
knižniciach v Dolnom Kubine a Kmove a distibuovaná do verejných kniŽníc aboch regiónov a
školských kniŽníc v mestách DoIný Kubin a Kmov.
Rozpočet na aktivĺtu tvorĺ pobžka na grafickú prĺpravu, predtlačovÚ prĺpravu a ttač pubtikácie,
dopravu a cateing pri prezentácii knihy a lĺterámych večeroch v obidvoch knižniciach'

Mófitelný ulĺazetel:

Paĺtneŕiaffiivné zapojení do společných aktivit

Mémá jednotlo:

Počet

Výchozĺ hodnota:

N/A

Cílová hodnota:

NIA

plnänÍ:

podĺlejícĺse na aktiv!ĺš:

KonkétnÍcĺl:
Pľojelĺlová aktivita:

't1t2019

.10t2020

Eadateľ, HCP
K) VytváŕenÍ a upgvňovánĺ paĺtnerstvi, sĺtía podpúmých pŕeshraničnĺchstruktur
3.1 Zvýšenĺkvalitativní úlovné pŕeshraničnl spolupráce mĺstnĺcha regionálnÍch al<télú
K08

- SpolečnäkooperačnÍaWivita na ýnénu zkušenostĺ a pŕenosu know how mezi paĺtnery

malého projektu
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prcjeKové aktivlty:

exkunia
Poznávacĺa exkuzia pracovnĺkov oravskejknižnice AntonaHabovštiaka do Mésŕskéknihovny
Kmov. Náplňou exkunie bude ýmena skúsenostĺ a prenosu know how v poskytovanĺ
výpožičných, rešeršných a bibliograficko-informačných sluŽieb, vzájomne siodovzdáme
skÚsenosŕl v oblasti rea!ĺzácie kultúmo-ýchovnej, s dôrazom na prácu s detmi a mládežou a
rozvĺjanĺ ich záujmu o čĺtanie.Ako dokazujú ajnajnavšie medzinárodné ýskumy, čĺtateľská
gramotnost'detí a mléldeŽe na S/oyensku v porovnanĺ s inýni krajĺnaniaECD je pomeme
nízka' Dôsledkom sú nie\en nedostatky v ĺeprodukovanÍ prečĺtaného1r.-rt4 ale aj problémy

|Poznávacia

vôbec textu porozumieť, čo sa nepriaznivo odráža na ich vzdelanostnej úrovni. Podnetná
ýmena odborných skÚsenosŕĺ bude vĺest'ku kvalitatívne vyššejúrovni poskýavaných knižnĺčnoínformačných sluŽieb, čo bude nat'v konečnom disledku pozitĺvny dopad na všetky vekové a
sociálne skupiny obyvateľsfua obidvoch pihraničných regiónov. Vysoký spotočenský sÍaŕus
knihovníctva v Českej republike bude inŠpĺrácioupre slovenskú stranu' Aktivitou podporĺme
nadviazanie profxionálnych i medziľudských vzt'ahov ako základu pre rozvojdthodobej
spolupráce. Na aktivite sa budÚ podieľat'obaja cezhraničnĺ paftnei, projelĺtový tím pipravĺ
a obsahovej skánke, obdobne navštíviaoravskú kniŽnicu aj pracovníci

affiivĺtu po organizačnej

MésÍskéknihovny Krnov'
S aktiv'ttou súvisia rozpočtové poloŽky cestovné náklady - výdavky na mikrobus na tratĺ Dolný
Kubín - ľĺmov a späl' a cesŕovné náhrady zúčastneným pracovnĺkom aravskej kniŽnice A.
Habovštiaka v počte 19 osôb, ýdavky na mikrobus na trati Kmov - Dolný Kubĺn a späť a
výdavky na ubýovanie a stravavanie pre 8 osÔb.

Mólitelný ukazatel:
Mémá jednotka:

Počet

Východ hodnota:

0

Cllová hodnota:

2

Paĺtneŕiaktivné

do

splečných aktĺvit

11t2019.10t2020

Paĺtneľi podl$ÍcÍ se na aktĺvitč:

Žiadateľ,

HCP

K) Vyfuáŕenĺa upevňováni paĺtnerstv'i, sĺtÍa podpúmých pŕeshraničníchstruktur.

cíl

I

místnÍch a

kvalÍtativní ťtrovné

Pľojektová aktivĺta:

srr. 8/13

aktérú

proiektovó alĺÍivĺ$:

s regionálnoutenatikou pre deli
zahÍňa realizáciu hodin regionálnej ýchovy a čitateĺskýchdielni, prostrednictvon koých zaujinaých spôsoboÍn
Žiakom základýh škôl pozmtý o literalúre, ýznanných osolĺosľlacĎ, pamiatkach kultumeho a
historického dedičstva paĺtnerskych regiónov. KnížniceziskajÚ sÚbory delskejlileratúry v jaýu padnen, Koré budú

môcťpi

aktivitách VyuŽĺvať. Nákupon litentúry v jazyku pailneĺa chceme umožniťpnsfup čĺtatelov k detskej českej a
slovenskej literatÚre, ktorá je vo fondoch kniŽnice v sÚčasnosti zastÚpená minimálne, aby maĺi deti a n!ádeŽ ĺnožnosť
sa s blizkym slovansklm jazykom do takej niery, Že sa ich problérrry s polozunenim textov budú zniŽovať.
Nadväzovat'budú výtvamé dielne, v rámci kto,ých deli rubovoÍnou technikou stvámia zaujĺmavé pamiatky a
ýnanné

svojich regiinov. Tvoých dielni a následnejmedzinárodnejv,j.lvaneisut'aŽe
sa zÚčaslnia deti na slovenskeji
strane a wstavy týchto Nác sa usktločnia v obidvoch palnerských nestách' ttotivy z u]tvaných prác deli budú

pi
v

výĺobe magnetiek' kalendárikov, záloŽiek do kníh a pexesa. z.iskané vedomosti z uvedenlch awivit si Žiaci
lĺteráma-vedonostnej stl'aŽi Knižný vševedko, vitazi tťiednych a škotských kôl sa zúčaslnia spotočného
noĺésa usktločni v oravskej knižnĺciA' HabovŠtiaka v )olnon Kub\ne' Na stÍetnli sa oboznánia s ludovýni
remeslami, navšllvia viaceré pamiatky kuftúmo-histoického dedičsfua a prĺrodné zaujlnavosli, v rámci
čĺtateĺskýchdielnÍ budÚ lepšie spoznávat'jazyk susedného národa. Na spoločnom slrelnuti sa zÚčaslnĺ 10
10 česklch deIi a pncovnici oboch kniŽnĺC' Na aktivĺte sa budÚ podielat'obaia cozhranični partnei,
tÍn pipĺavi textové a obrazové prezentácie svojich regiÓnov, wpracuie dá?ky s odpoveďani do

vedomostného ktizu, bude ĺealizovat'alliviý v svojich knižniciach a spotočnéstretnutie. Rozpočtové poloŽky
{stravné,
cesŕoyné, vstupné do oíavského hndu, skanzen', MÚzea Juraja Jánošika, nákup detskej litentúry v slovenskom a
českon jazýu, maleĺiál na fuoivé dielne, ceny pre vít'azov uj,tvamej sttťaŽe,
wdanie zálaŽiek, nagnetiek, malych
pexesa a hlizovej hry, zdnvotný dozor a český sprievod na spoločnon stĺetndi) sa dotýkajú aj českého
a budÚ zabezpečené dodávateĺskim spÔsobom.

Pobzka

klip rámov, hracieho kolesa, maleiáIu na fuoivé dietne

materiálne wbavenie predstavuje zakúpenie Ílipchaltu,
a nákup titealúly v českom a slovenskom jazyku pre

budÚ zabezpečené dodávatelským spósobom.

prs hosĺb
v Íámci anivw sa uskutočnia šýi podujatia, dve v knižnici v Dolnom Kubtne, dve v lĺmove, na ktorých predstavĺme
verejnosli regionálnych autoÍov krásnei a náučnej tilentúry. Podujatia budÚ piesloron pre autentictg kontať s

kniŽnej kultúry susedného národa, osobne sÍrelnd,b s auloĺmi sÚ pre účaslnikov inšpinlivne a obohacujÚce po
vedonostnei, estetickej i emocionátnei. súčastbu podujati bude prezentácia sÚboru nových knih v s/oyenskoĺn a
jazyku, v Koých budú mat' zastÚpenie Íegionálni autoli, súčasni autoi krásnei titeratúry, ako
aj knihy s temalikou
históĺie, geognfre, kuilúmeho a priĺodného dedičsfua patnerských regilnov a v Širšomneradte stovenskej a Českej
SÚbory knih budÚ k dispozĺcii v knižniciach čilateĺom nielen počas tvania proiektu, ate aj v nastedujúcich
slanovenej doby udrŽalelnosti' Ahiútou chcene posilnit'aj polenciál cestovného ruchu a záujen spoanävať
a hislorické bohatstvo padnerského ÍegiÓnu, Na aHivite sa budÚ poĺlie(aťobaja cezhnničnl padneĺi, pwkto,tý
pĺipravi akivitu po o,ganizačnej a obsahovei stránke' Rozpočtové p1loŽky (cesŕoynénáklady' cateing na podujatiach,

dielo pre autoÍav, nákup krásnei a náučnej literatÚry

Méiltelný ukalatol;
Mšmá jednotka:

Partneft aktivné

slovenskom a českom jazyk') sa doýkajú aj českého

apojenĺ4o společných atd'Mit

Počet

tlýchozĺ hodnotal

N/A

Cílová hodnota:

NlA

Doba

ĺ1/2019 .1012020

rPaŕngľipodĺlojÍcĺse na aklivitč:
Typ aktivĺty:

Konkótnícíl:

místnÍeh a regionálnÍch aktérú

Frojektová aktĺvita:
Popis proj'ektové aktivity:

Méiltqlný ukazatel:
Mämá jednotka:

Schozlhodnota:
Cilová hodnota:

Doba

Kód a název

MärnáJednotka Cĺlová hodnota

POl10 Partneŕi aktivné zapojenĺ do společných aktivil počet

2
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Pľĺznakrlzilĺa

Relevance k HP

N/A

N/A

8.t.ĺ Společná pŕÍprava
Slovenský paĺtner oslovil českéhopaĺtnera v marci 2018 s nävrhom na cezhraničnú spotupräcu prostrednĺctvom mailu,
bol promptne akceptovaný a näsledne sne pipravovali a vzäjomne konzuftovali obsahové zameranie projeftu,

návrh

iednotlivé aktiviý a ich možnúrealizáciu. Dňa 21.ô,2018 sa uskúočnilo spoločné stretnúie v Kmove, kde bota
podpĺsaná Zmluva o partnersŕye a vzéljomnej spolupráci, v ktorej abidve strany dek|arovati záujem o výmenu skÚsenostĺ
z knižnično'informačnejprácea spoločnejpaĺticipácii na projelĺtoch cezhnničnejspotupráce, zameraných na rozvĺjanie

ANO

a uspokojovanie kulturnych a čitatefskýah potieb obyvateľov oboch mlesŕ' Na následnom stretnutí paĺtnei
konkretizovali plánované aWivity, harmonagram projelrtu a úlohy čIenov projektového tĺmu' Zäpĺsyzo spoločných
iednani tvoia povinnÚ prĺlohu žiadostĺ.akrem toho paftneri kamunikovalitelefonicky
spolupráce boĺa podpísanie Žiadostio poskýnutĺ NFP z Fondu malých projektov.

a mailom. Vyústením tejto

B.l.2 spo|ečná realizace

Na projekte sa budú aktivne podieľat'obidvaia partnei. V rámci aktivity Vydanie spotačnejpublikácie obaja paftnei
pipravia textovú a obrazovú čast'do literámeho itineráru, dodajú texý regionálnych autorov, budú realizovať

ANO

prezentáciu publikäcie a literámy večer v svojich knĺžniciach. Aktiviý s regionálnou tematikou pre deti (hodiny
regionálnejýchovy, čitateľskédielne, výtvamé dielne, literáma-vedomostnú súťažKniŽný vševedko) budú reaĺizované
v obidvoch kniŽniciach. Projel<tový tim zároveň pipravĺ textové a obrazové prezentácie o svojich regiÓnoch a vypracuje
otázky s odpoveďami do vedomostného laĺzu, usktltočni spoločné stretnutie slovenskych a českých detĺ. V rámci

aktivĺý Kreslo pre hosťa obaja par'tnerizabezpečia regionátne osobnosŕia zrealizujú podujatia vo svojich kniŽniciach.
AWvity Fotografický plenér sa zúčastnia slovenskĺ a česki fotognfi, výstupom at<tiviý budú
ýstavy v obidvoch
knĺžniciach a vydanie závesného kalendára, KorÍ zĺskaiú obaia

pailnei'

8.ĺ.3 9polečný perconál
Riadenie pro1eldu bude zabezpečenéintemými zamestnancami ŽiadateÍa a paĺtnera. Tieto pozĺcie
budú hradené z prostiedkov projeWu' Projelrtoý tĺn zabezpečí vecnú a finančnúĺmplenentáciu projeWu y súlade s
uzatvorenou Zmluvou o poskýnuti NFP a bude ho tvoĺiť: Veduci projektový manaŽér (Žiadateľ), Projektový manaŽér 1
(paĺtner), Projektový manažér 2 (Žiadateľ), Realizátor aúivĺt1 (žiadateĺ),Reatizátor aftivĺt 2 (Žiadateť). Projekloý tĺm

ANO

bude úzko spolupracovať prostrednÍcfuom neustálej komunikácie, mailovej, telefonickej a osobnej na stretnutiach
projektového tinu. okrem projekového timu budú do realizácie ailivĺt zapolení ďalší pracovnĺci kniŽníc, predovšetkým
z oddelenia detskej literatúry.
P-ersonál na s/ovenskel sŕra ne má bohaté slĺÚsenosŕi s realĺzáciou projeftov cezhraničnej spolupráce s Poľskou a
&skou republikou, pridanú hodnotu spolupráce predstavuje prenos know how českému paĺtnerovi v prÍprave, realÍzacii

a vyhodnocovaní projel<tov podporených

z europskych

fondov.

V rámci projeKu dôjde k vyfuoreniu a upevneniu

cezhraničnéhopaftneĺsfua medzi oravskou kniŽnicou A. Habovštiaka v Dolnom
a Méstskou knihovnou Kmov. Plánovanými kuttúmymia spoločenskými aWivitami, podporujúcimiidentitu a tradĺcie, chceme
vzájomnó spoznávanie sa komunĺt, kultúmu
ýmenu, prehlbovanie povedomia o vlastnom paftnerskom regióne,
ich kultúmo-histoickéhopotenciálu, tvorbu nových umeleckých hodnôt' PN cieľovej skuplne deti prispeje k prekonávaniu
jazykovej baiéry' Výmena odbomých skÚsenosŕĺ medzi pracovnĺkni knižnĺcpovedie
k skvalitneniu poskýovaných
sluŽieb'

dialog le jedným z najeťeldĺvnejšĺchspósobov vzájomného zbliŽovania a integrácie spo/očensŕieu. obojstranné poznanie a
kuftúry hlbŕóľe oboch národov sa sŕane ýchodiskoým predpokladom pre rozvoj dobých susedskýcň vzt'ahov
a bude
ubsťk zintenzĺvneniu spolupráce aj v ďalšĺch oblastiach Života oboch konunit.
na clloYé

p koncipovaný
prcjektu

tak,

aby jaho Ústupy a Úsled4y boli vyuŽĺvanécieĺovými skupinami v obidvoch pihraničných regiinoch,
sa podieľať na cezhraničnejintegrácii, spoznávani sa, výváranÍ kontaWov, vzájomnej

p aWívnym spÓsolom

intentdivite cieľových cezhraničných skupín. Veková kategóia detĺbude mať možnost' ziskaťn0ve poznatky
0 ľudouých tradĺciách,
a prírodnýcll hodnotách paftnerského regiónu, spoznávat'jazyk susedného národa, prejavit' vlastnú fuoivosť,
piame kontal(ty. Dospeli účastnicial<tivĺt I šlršlaverejnost' sa na stretnúiaeh a literámych
večeroch vzájomne zoznann s
osobnosŕämia ich tvorbou, podporĺ sa kreativila účastnikovaktivít pn fuorbe nových umeleckých produWov (literáme
fotografia), poskýne sa nožnost' ich prezentácie na
ýstaväch a podujatiach. Prolekt na efel<tĺvny dosah na zbližovanie sa
komunĺt a rczvo| priamych cezhraničných vzt'ahov cieĺových skupin.

Finanční
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Finančnéprostriedky budÚ využivané v súlade s rozpočtom projektu. tch správne a riadne čerpanie bude koordinované a kontra|ované
projektovým tĺmom. PoloŽky v rozpočet sú definované v nadväznosti na jednotlivé aWivĺty projel<tu' Výdavky sú plánované efefiĺvne a
hospodáme, rozpočet neobsahuje cenova nadštandardné potožky' Poskýnutý finančný prĺspevok bude

mať

piany

dopad na oboch

stranách hranice, Íinančnýpodiel na aktiviý cezhraničného paftnera predstavuje 34,41 % celkových výdavkov projeWu a zahŕňa
1/3

výdavky, ýdavky na cesloyné a ubytovanie, výdavky na ertemé sluŽby, vydané materiáty zĺska český patner v rozsahu
podiel je uvedený v podrobnom

aŽ 12 z celého nákladu,

Obaja partnei majú svoje sídlo a pasobia na územi regiónov NUTS lll,lrtoré sú oprávnenými územiamia vzt'ahuje sa na ne podpora
žiadateľ oravská knižnica A. Habovštiaka má svoje sĺdlo v Žitinskom kraji, Méstská knihovna Kmov v Moravskostezskom kraji'
Všetky adivĺty pro1ektu sa budú realizovat' na oprávnenom úzenĺ,zodpovedajú cieľom programu - zvyšujúkvatitatĺvnu úroveň

z

spolupráce miestnych a regionálnych aldérov, komuniý na obidvoch stranách hranice budú na affiĺvitách paĺlicipovat'a z
ýstupov proieffiu profitovať. Paĺtnerov sĺce delí určitá geografická vzdialenosť, ate na atĺtĺvÍtyprojet<tu nebude mať negat'ivny dosah,
obaja partnei už v procese prĺpravy projelttu prejavili vysoký záujem na realizácii cezhraničnej spotupráce.
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llĺĺ:lĺ'!:''

iIi:k

,:,

;,:;l1ĺ!ĺ,l,::'t.

ii', );

!;:)ili;!|,))rii|'\'!:i0ľ..l'ji.i]j].ĺ'.]/.J4Ji.j',.

PoŽadovaná částka na

6 080'00 €

PoŽadovaná částka na

378'00 €

FoŽadovaná částka na

ĺ1157'00€

kapitolu:

Poädovaná čácť(a na

5 440'00

PoŽadovaná částka na rozpočtovou

0,00

€

€

300'00 €

Podilv
rozpolet
PoŽadovaná

čásíĺa

PoŽadovaná čásť<a

z ERDF

5070 a

z národniho financovánĺ

fiax.
v

Výše spoluúčasti Žadatele (vlastnĺ zdroie)

Částka v

7o

EUR

€

í00'00%

23 355'00

85,00%

19 85í,75

10,00%

2 335'50

5,00%

11ô7]5C

€

€

oravcká kniŽnica Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíng

100,00%

23 355,00

Mčstská knihovna Krnov

34,47%

8 036,00

Cáatka celkem
v EUR
Celkový rozpočet malého pĺojektu:

23 355,00

str. 1Ll13

Podil celkem v
100,00%

7o

spolufinancovánl ze zdroJú EU (EFRR):

19 851,75

Vlashĺ zdrole spolufinancovánĺ (soukromé):

85,00%
o,00%

Spolufinancovánĺ ze zdrojú státnĺho rozpočtu:

2 335,50

LO,0A%o

Spolufinancovánĺ z rozpočtu kľaJe:

I

5,000/o

167,75

Spoluft nancovánĺ z rozpočtu obce/mésh:

0,00o/o

Jiné veŕejnézdroj,el

0,00%

CELKEM

a
tr

a
a
n
E

!

El

1 Podrobný rozpočet malého pro1ektu

3 Doklad o jmenovánĺ statutárnĺho zástupce organizace,

kteý podepisuje Žádost o NFP * Žadatel/hlavnĺ pŕeshraničnĺ

partner
4 Zplnomocnéni k zastupovánĺ
5 Výpis z rejstŕĺku trestú

6a Čestne pľohlášenĺ- ČR Žadateté
6b Čestne prohlášenĺ _ SR Žadatele

7 Podkĺady pro posouzení finančnĺhozdraví Žadatele (e{i relevantni)

El

9 Pŕĺpľavamalého projektu

D

't0a Vyjádŕenĺ pŕĺslušnéhoorgánu
k Územim Natuľa 2000

n
n

tr

n

8 Dohoda o spolupráci partneľú

10b Vyjádŕeni piĺsluŠnéhoorgánu k územĺm Natura 2000

- ČR Žadatele
- SR Žadatele

fie_li relevantnĺ)
fie_li relevantní)

Pŕílohy poŽadované pŕĺľealĺzaci stavebních investĺc v rámci malého projektu
1'l Doklady prokazujĺcĺ vlastnické právo k nemovitostem
12 Doklady k povoĺení stavby

-

-

katastrálnĺ mapa fie-li relevantnĺ)

doklad o zahájeni ŕizenĺfieJi relevantnĺ)

13 Technická dokumentace včetnéfotodokumentace stávaiíciho stavu (e-lirelevantnĺ)
14 Fotodokumentace stavebnĺho objektu (je-li relevantnĺ)

Dalšĺvolitelné pŕĺlohy

n

Povinnč dokládaná pŕíloha

tr

'l5 Elekkonická veĺze
Žádosti, rozpočlu a pŕiloh na CD ľesp. DVD, flash disk

D

700,00%

2a ldentifikace žadatele /partnera (ceštĺŽadatelé/paľtneŕi)fieJi relevantnĺ)
2b ldentifikace Žadatele / partnera (slovenštĺ Žadatelélpartneŕi) (je_li relevantnĺ)

E
E

a

23 35s,00

Dalšĺpŕílohy

nĺŽe podepsaný Žadatel čestnéprohlašuji, Že:

'

veškeľéinformace obsaŽené v Žádosti o nenávľatný finančni prispčvek a všech jejích pŕĺlohách jsou
úplné,pravdive a správne,

str.
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malý proiekt je v souladu s pÍincipy podpory rovnosti muŽúv a Žen a nediskrimĺnace podle článku 7 naŕĺzeníEvropského

parlamentu a Rady (EU) č. 130312013 ze 17' prosince 2013' kterým sa stanovl spoĺečná ustanovenĺ o Evropském fondu pro regĺonálnĺ
rozvoj, Evropském sociálnĺm fondu, Fondu soudrŽnosti' Evropském zemódélském fondu pro rozvoj vankova a Evropském námoľnim a

rybáiském fondu a kteým sa stanovĺ obecná ustanovenĺ o Evropském fondu pro regionálnĺ ľozvoj, Evľopském sociálnĺm fondu,
Fondu soudrŽnosti a Evropském námoľnim a rybáľském fondu, a kteým se rušĺnaľizeníRady (ES) č. 108312006 (dále jen ,,obecné
naŕĺzenĺ')a v souladu s principem udrätelného rozvoje podle článku 8 obecného naŕizeni,

'

.

zabezpečĺm finančnĺprostiedky na spolufinancovánĺ malého projektu tak, aby nebyla ohroŽena jeho implementace,

na zpúsobilévýdaje uvedené v malém projektu neŽádám o jinou pomoc, resp. poädovánĺjinépomoci je v souladu s pravidly
kumulace stanovenými v pľĺslušnýchprávnicÝl pŕedpisech o poskytovánĺ stätnípodpory a na tyto výdaje v minulosti nebyĺ poskytnut
pŕispévek z veŕejných prostŕedkú ani z Recyklačniho fondu,

.

splňuji podminky poskybtuti pŕĺspévkuuvedené v pŕislušne výzvč,

r

jsem si včdom skuteÔnosti, Že na NFP nenĺ právni nárok,

.

.jsem si védom zodpovédnosti za pľedloŽenĺ neÚplných a nesprávných údajú, piičemžberu na védomi, Že prokázánĺ opaku je

spojeno s rizikem moŽných následkú v rámci ŕizenĺ o Žädosti o NFP ďnebo implementace malého pro1ektu {napŕ' moŽnost
ukončeni smluvniho vztahu, vznik nezpúsobilých výdajú).

ji se neprodĺenépisemné informovat Spľávce FMP o všech zménách, kteĺésa týkajĺ uvedených Údajú a skutečnostĺ.

Pľo ČR Žadatele: Souhlasĺm se správou, zpľacovánĺm a uchovávanĺm vŠech uvedených osobnĺch údajúvv souladu se zák.
101l200a Sb o ochrané osobnĺch Údajú a o zménénékteýď zákonú v platném znénĺpro úóely ĺmplementace pŕĺsluŠného
programu
a za současnlho respektovánĺ ochrany osobnosti a osobnĺch údajúvyjadiujĺ souhlas sjejich zveŕejnénĺm'

SR Žadatele: Souhlasĺm se správou, zpracovánim a uchovávanim všech uvedených osobnlch Údajúv v souladu se zák. č. 1812018
o ochrané osobnich údajú a o zméné a doplneni nčkteých zákonú v plaÍróm znónl pro Účely implementace plĺslušnéhoprogramu
spolupráce a za soucasného respektovánĺ ochrany osobnosti a osobnich údaiúvyjadfujĺ souhĺas s jejĺci zveŕejnénĺm.'Spracúvanie
osobných údajov u Správcu - HcP/ŽsK je vykonávané v zmysle naľiadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 201 6/679 o ochrane
oslb pri spracúvanĺ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto Údajov (ďalej len
v sÚlade so zákonom NR sR č'
"GDPR"),
1Bl2018Z.z. o ochrane osobných Údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osÔb v Žilinskom samosprávnom kraji,

Titul' jméno a pŤĺimenĺstatutámĺho orgánu
Žadďele, titul za jménem:

Podpis:

Mĺsto podpisu:

Datum podpisu

f.

Peter Huba

Tĺtul' jméno a píĺjmenĺstatutárního orgánu
hlavního pleshľaničnlhopaÍtnore, titul za jmónem:

Dolný Kubĺn

Podpis:

Jakub Mruz

Místo podpĺsu:

Kĺnov

str. 13113

1.ĺ0.20í9

Datum podpisu:

1.10.2019

Název malého proiektu:
Zadatel

Antona Habovštiaka v oolnom Kubĺne

K dvzvy:

PÍocent:

P.č.

Pracomi pozice

26,03%

Součet:

6 080,00

í 200'00
z loho aktivtty

pÍac.pomér/Ú

Popis

vugk

Akĺivila

Jednodĺa

Počet

jednďď

Cena za jednotku

Celkem

pÍo
ďĺeshnaničnĺ

paítneÍy

Dohoda o pfacovnej činnosti V rozsahu 120 hodin pocas "ĺ2
mesiacov, mesačn rozsah hodĺn podľa potĺeby, hodinová
suma vrátane povinn ch odvodov a prĺspevkov. VPM bude

zabezpečovaťriadnu a správnu realizáciu MP ako celku,
kooĺdinovať projektov tim' plánovať, oľganizovď,
zabezpečovať a konĺrolovať realizácĺu aktivĺt, zabezpecovať
povinn pub|icitu, vyhodnocovať obsahovu a vecnr] stránku
realizácie projektu, vrátane vypracovania záveÍečne| správy,

Ved
1.1

ci

pqektov

manaŽér

dohoda

komunikovať so Správcom, pĺipravovať podklady pre vydanie
propagačn ch materiáĺov, zabezpečovaťadministráciu a
ĺotodokumentáciu pĺojeklu.

hod

120

12

1 440,00

hod

120

12

1 440,00

hod

100

lz

I 200,00

Riadenie
MP.
publicita

Dohoda o pĺacovnej činnosti v rozsahu 120 hodĺn pocas 12
mesiacov, mesačn rozsah hodĺn podÍa potreby, hodinová
suma Vrátane povinn ch odvodov a prĺspevkov' PM1

zodpovďá za ekonomick časťpĺojektu, správne a riadne
čerpanie íinančn ch prostĺiedkov, ŕadenie a koniľolu
íinančnch tokov v MP, vyĺičtovanie nákladov, verejné
obstarávanie extem ch sluŽieb a nákupu vybavenia'
aĺchivácĺu originálov uč1ovn'ch dokladov, Vyhotovovanie
zmlÚv, vedenie prehľadu čerpania rozpočtu, Vypracovanie

v davkov, kontrolu podkladov pre
spracovanie Zoznamu deklaĺovan ch Vtdavkov, pripravu
vŠetk ch zmien rozpočtu píojektu, zodpovedá za íadne
Zoznamu deklaĺovan ch

Pqektov manaŽér
1.2

1

dohoda

vy čtovaqie nákladov a V'nosov pÍojektu.

Riadenie

MP

Dohoda o pracovnei činnosti v rozsahu 100 hodin pocas ĺ2
mesiacov, mesačn rozsah hodin podra potreby, hodinová

Pĺojektov manaŽéĺ
l.J

2

dohoda

suma Wátane povinn ch odvodov a prispevkov. PM2
zabezpečĺ implementäciu projektu na strane cezhraničného
paĺtnera: riadi MP v zmysle schváleného harmonogľamu,
komunikuje s VPM, zÚčast uie sa na sketnutiach
ľealizaČnéhotĺmu, zabezpečuje povĺnnri publicitu, realizäciu

Riadenie

aktivit, administráciu MP, je zodpovedn za pripravu dokladov
pre kontíolu realizácie MP za česku stranu.

publicita

MP,

't 200,00

Dohoda o pracovnej činnosti V rozsahu 100 hodln pocäs ĺ2
mesiacov, mesačĺlĺozsah hodin podla potreby, hodinová
suma vĺátane povinn ch odvodov a prĺspevkov' RA1
pripravuje, organizuje a realizuje Čiastkovéaktivity pĺojeklu v
sučinnosti s priamymi uŽirateÍmi, vĺátane zaistenia povinnej
publicity. RA1 je zodpovedn za realizácíu aktivity K14 a K15,

zabezpeči komunikáciu s členmi liteľámeho klubu a
literámymi tvoÍcami v Dolnom Kubĺne a Kmove pri priprave

1.4

Realizátor aKjvĺt 1

hod

ĺ00

10

1

hod

100

10

ĺ 000'00

Procenť

1,62t0

000,00

vydania spoločnej publikácĺe Lĺterárny itinerár oĺavy a
Slezska, prĺpravi po obsahovei skánke a bude modeĺovať
sláVnostné prezentácie publikácĺe a besedy v rámci aktivity
Kreslo pre hosťa, bude realizovď čiastkové aktivity v rámci

dohoda

lpoločnéhostretnuĺia slovensk ch a česk ch deli.

K14. K'ĺ5

Dohoda o pracovnej činnostĺv rozsahu 100 hodĺn pocas 12
mesiacov, rĺresačnrozsah hodin podla pokeby, hodinová

dohoda

1.5

Realizátor aktivii 2

suma Vrátane povinn ch odvodov a prĺsp vkov. RA2
prĺpravuje, organizuje a realizuje čiastkové aktivity projektu v
s činnosli s pľiamymi uŽivaleÍmi, vrátane zaĺstenia povinnei
publicĺty. RA2 je zodpovedn za realizáciu aKivĺty K08 a K14,
zabezpďi komunikáciu so Školamia pedagÓgmi, pripravi po
obsahove'j sbánke a bude realizovať hodĺny ĺegionálnej
i/ chovy' itatelské dĺelne a rĺtvarné dielne' bude realizovať
čiastkové aktivity v Émci spoločného stretnutia slovensk ch a

esk ď' detí, oľganĺzačne zabezpďĺ ĺealizáciu aKivitv K08.

Kĺ4. K08

So

et:

378,00

ĺ20'00
z toho aldÍvity

P'č'

Název pdozky

Popis

Akliviĺa

Cestovné náklady (stretnutie projektového

Spotrebované pohonné

tĺmu a ĺealizácia aktivity Vydanie spoločnej

hmoty, osobné auto, trasa

publikácie
2.7

Jednotka

prezentácia publikácie a
lileĺámy veceľ v knižnici v Kmove)

Doln Kubin _ Kmov

_

km

a späť,

:ca 500 km, 3 osoby

Počot

Cena za

jednotek

iednďku

Cdkem

paÍheíY

500

0,12

60,00

500

0,12

60,00

Riadenie
|\TP,

K15

Spotrebované pohonné

2.2

Cestovné náklady (slretnutie pÍoiektového

hmoty, o6obné auto, trasa

timu a realizácia aktivity Kreslo pÍe hosťa

Doln Kubĺn _ Kmov

ĺ v kniŽniciv Kmove)

km

cca 500 km, 4 osoby

a späť,

Riadenie
MP, K14

pto
pŕeshraničnl

Cestovné náhĺady na
zahraničnrj cestu do ČR, 3
osoby projektového timu _

Cestovné náklady (stľetnutie projektového
tĺmu a ĺealizácia aktivity
2.3

Keslo

strďnutie limu, ĺealizácia

pre hosťa

ĺvknižnici vKmove)

osoba

aktivity Kĺeslo pre hosťa 'l v

Riadenie

knižnici v Kmove

MP, K14

3

13

39,00

500

0,12

60,00

3

'ĺ3

39,00

500

0,12

60,00

60,00

500

0,12

60,00

60,00

Procent:

47.770/o

Spotľebované pohonné
Cestovné náklady (stretnutie pfoiektového

hmoty, osobné auto, trasa

timu a realizácia aktivity Kreslo pre hosťa
2.4

2vkniŽnicivKrnove)

Doln Kubĺn _ Kmov

a späť,

lca 500 km, 4 osoby

km

Riadenie
MP, K14

Cestovné náhrady na
zahraničnu cestu do ČR' 3
osoby proiektového timu Cestovné náklady (sÍetnutie projektoveho

stĺetnutie tĺmu, Í ealizácia

timu a realĺzácia aKivity Kreslo pre hmťa
2.5

2vkniŽnici vKmove)

osoba

aklivily Kľeslo pre hosťa 2 v

Rĺadenie

knižnici v Kmove

MP, K14

Spotrebované pohonné
Cestovné náklady (stretnutie projektového

hmoty' osobné auto' trasa
Kmov _

tĺmu a realizácia aktivity Kreslo pre hosťa

2.6

3vkniŽnici vD.Kubine)

(m

Doln Kubĺn a späť, Riadenie

ma 500 km

|\ĺP' K14

Spotrebované pohonné
Cestovné náklady (stretnutie pĺojeklového

hmoty, osobné auto, tĺasa
Kmov _ Doln Kubĺn a späť, Riadenie
cca 500 km
[4P, K14

timu a realizácia aKivĺty Kreslo pre hosťa

2.7

4vkniŽnici vD.Kubine)

km

Součet:

1

ĺ 157.00

5 616,00
z toho aktivity

P.č'

N&ev pďožky

Jďnolka

Popĺs

Aldivita

Počet

Cnnaza

jednotek

jednoťĺl

2

ĺ10

2m,00

110,00

400

4,8

ĺ 920'00

960,00

Celkem

pm
pfushranĺ&'ĺ

2 ks informačn ch panelov

pre Žiadateľa a HCP
3.1

lnformačn banneĺ

kus

_

zabezpečenie publicity na
aKivitách
Publikácia

_

Zabezpečen
ie povinnej
publicity

literámy itineľár

Oravy a Slezska, literáme
práce regionálnych autorov,
rozmeÍ cca 165x235mm' 4@

la' väzba broŽovaná, tlač
plnoíaĺebná, cca 200 strán,
vrďane graÍického
3.2

Vvdanĺe sooločnei oublikácie

kus

spracovania

K15

Cateĺing pre návštevnikov na

slávnoshej prezentácii
spolďnej publikácie Literámy
Catering na prezentácii na slávnostnej
pĺezentácii spoločnej publikácie LÍteĺárny

Slexka (v rámci aklivity
Vydanie soolďĺei oublikácie)

itinerár oravy a Slezska v

itineráĺ oravy a
3.3

80

4

320,00

160,00

1

650

650,00

650,00

16

30

480,00

480,00

16

14

u4,úe

224,A0

ĺ

550

knižniciach v Kmove a
Dolnom Kubĺne, 2 pdujatia x
osoba

40 osÔb

K15

Preprava česk'ch učastnĺkov
na prezentáciu spolďne'j

publikácie a poznávaciu

exkuzu na trase Kmov

-

Doln Kubin

os

a späť, 16

b

(pĺacovnici Mčstské knihovny
Kmov' regionálni liteĺámi
3.4

Cestovné náklady (aktivita Vydanie
spolďnej publikácie, Poznávacia exkuzia) komolet

tvorcovia), cca 500 km,
mikrobus, vräane stoiného

K15, K08

Ubytovanie pre Česk ch
častnĺkovna prezentácii
spoločnej publikácie a
poznávacej exkuzii' 16

os b

(pracovnĺci Méstské knihovny

Náklady na ubytovanĺe (aktivita Vydanie
3.5

Kmov, regionálni literámi

spolďnei publikácie, Poznávacia exkuzĺa) rsoba

lvoÍcovia)

K15. K08

Stravné pre česk!'ch
častnikov na prezentácii

spločnej publikácie a
poznávacej exunií, 1 osoba:
'l x večera, 1 x ratiajky, 'l x
obed, spolu 1 osoba stravné
14 Eur, spolu pre 16 os b
(pracovnici Méstské knihovny
3.6

Stravné na aKivite (aKivĺta Vydanie
spolďnej publikácie, Poznávacia exkuzia) komplet

Kmov' regionálni literárni
tvorcovia)

K15, K08

Pľeprava slovensk'ch
Účastnikov mikrobusom na

trme Doln Kubĺn - Kmov a
späť' 'ĺ9 osÔb' cca 5@ km,

Cestovné náklady (aktiviĺa Poznávacia
exkuzia pracovnĺkov oravskej kniŽnice do
3.7
i

kniŽnice v Kmove)

komplet

vrátane stojného

K08

550,00

.

Vydanie propagačn ch
mateíiálov s povinnou
pubĺicitou - magnetiek s

použitim motívov z
v tvarn ch pľacdeti: 1000
ks, rozmer cca 80x60 mm,
magnetická

Vydanie propagain ch materiálov _
magnetĺek (v rámci Aktivity s ĺegionálnou
3.8

tematikou pre deti)

f

1000

0,35

350,00

150,00

1000

0,15

't50,00

60,00

1000

0,18

180,00

80,00

1000

0,6

600,00

240,00

lia, plnofarebná

tlač 4 motĺvy x 250 ks,

vrátane grafického
kus

spracovania.

K14

Vydanie propagačn ch
maleľiálov s povinnou
publicitou

_

malé kalendáĺiky

s pouŽitĺm motivov

z

ľtvam ch pÉcdetĺ: 1 0@
ks, rozmer cca 100x120mm,
tlač plnoŤarebná obojstranná,

3.9

Vydanie propagačn ch mateĺĺálov _
mal ch kalendárikov (v rámciAktivity s
ĺegionálnou tematikou pre deti)

1 lom, 4 motĺvy x 250 kusov,

vrálane gĺďckého
kus

spľacovanĺa

K14

Vydanie propagačn ch
materiálov s povinnou
pub|icitou

_

záloŽky s

pouŽitim motĺvov

z

v' tvam 'ch prác deti: 1 000

Vydanie prop4ačn ch mďeriálov

záloŽek
3.10

ks, rozmer cca 220x80mm,

tlai plnoÍarebná, 4 motĺvy x

_

(v rámciAKivity s ĺegionálnou
tematikou pre deti)

250 kusov, vĺátane
kus

grďckého spracovanĺa

K14

Vydanie propagačn ch
materiálov s povinnou
publicitou -

puätim

pexso s
z

motĺvov

v tvam ch prác deti: 'l 000
ks, ĺozmer cca M0 x 310
mm' tlač plnofaľebná,

Vydanie propaga n 'ch materiálov _
pexesa (v rámci Aktivľty s regionálnou
3.11

d

temalikou pre deti)

vrátane grďckého

kus

spracovania

K14

Kvizová hra (hracie karty
a obal krabička): 150 ks,
hracie karty: Íoaner cca

80x1o0 mm' flač plnoÍarebná
obojstranná' obal: rozmer
cca 90 x 125 x 30 mm,
kartÓn' tlač plnďarebná'

150

I

1ä0,00

400,00

1

770

n0,00

770,00

vrátane gĺafického

3.L2

Vydanie kvĺzovej hry (v rámci Aktivity s
regionálnou tematikou pĺe deti)

spracovania (obal, 50 x
hracia kaĺta s rozdielnym
kus

Kĺ4

cbsahom)

Preprava čmk ch Účashĺkov
mikrobusom na trme Kmov Kubín (1. de
DK na aKivitu), Doln
_

or. Podzámok
a späť (2.

de

_

-

oravského hĺadu a
v Zuberci), Doln
_

Terchová

návšteva

_

'

Knov (3'

M zea Juraja

v Terchovej, odtiaľ

domov do Kmova),

pre12os b(10

deti a 2 dospelé

osoby
Gestovné náklady (v ĺámci AKĺvity s
ĺegĺonálnou tematikou pre deti _ spolďné
3.13

stÍetnuĺie slovensk ch a

čgk ch

detĺ)

česk sprievod), spolu

650 km, vÉtanestojného
počas celého trvania 3_
komDlet

Kĺ4

Prepĺava slovensk'ch
(tčastnĺkov mikrobusom na
trase Doln Kubĺn - oravsk

Podámok-Zubeĺecaspäť
(2.

de

aklivity - návšteva

oĺavskéhohradu a skanzenu
v Zubercí)'

Doln Kubĺn _

1

300

s0,00

46

6

276,00

144,00

46

5

?30,00

120,00

Terchová a späť (3. de
návšĺeva Mtizea Junja
Jánošika v Teĺchovej, odtiaľ
doprava domov do Dolného

Kubĺna), preprava pre 14
csÓb (10 slov. detĺ, 4 dospelé

Cestovné náklady (v rámci Aktivity s

osobyslovensk sprievod),

regionálnou tematikou pre deti - spolďné

3.74

stľetnutie slovensk ch a česk ch deti)

spolu oca 250 km, vrátane
komplet

stojného počas 2 dni

Kt4

Stravné - večera 1. a 2. de
aktiviĺy, 10 slovensk ch a

ĺ0

česk ch deti' 2 dospelé
oaoby česk' sprievod''l
stravné na aktivite (V rámci Aktivity s
3.15

rEionálnou tematikou pre deti _ spoĺocné
stretnutie slovensk ch a českĺ'ch deti)
osoba

osoba zdravotn 'dozoÍ,
skavnä jednotka: 1 osoba x 6
Eur, spolu 46 večerĺ
_

ĺa ajky,

K14

vrátane

režimu a balenej
2. a 3.
10

de

slovensk ch a

aktĺvity,

10

česk ch

2 dospelé osoby Óesk

ĺ osoba zdravotn,
SÍavné na aktivite (v rámciAktivity s
_ spolďné
stľetnutie slovensk ch a Óesk ch detĺ) osoba

regionálnou tematikou pĺe deti

3.16

*

sravná jednotka:

1

x 5 Euĺ' spolu 46

K14

Stravné - obed,2. deli

ĺ0 slovensklch a 10
česk ch detĺ, 2 dospelé
aktivity,

osoby
Sbavné na aHivite (v rámciAKivity s
regionálnou tematikou pre deti _ spoločné

3.r7

stretnqtie slovensk ch a česk ch detĺ)

osoba

česk spĺievod, 'l

osoba zdravotni' dozor,
stÍavná jednolka na ĺ osobu
6 Eur, spolu 23 obedov

23

o

138,00

72,00c

23

6

138,00

72,00

12

5

60,00

60,00

20

3,5

70,00

35,00

b

7

42,00

14,00

20

2

40,00

10,00

b

4

24,00

8,00

20

1,3

26,00

13,00

b

2

ĺ2'00

4,00

Kĺ4

Stramé _ obed,

3. de
aKivity, 10 slovensk ch a 10

česlĺchdetĺ' 2 dospelé
osoby
Stravné na aKivite (v rámci Aktivity s
strelnutie slovensk ch a česk ch detí)

1

osoba zdravoln dozor,

regionálnou tematikou pre deti - spoločné

3.18

česk sprievod,

stravná jednotka na 1 osobu

osoba

6 Eur, spolu 23 obedov

K14

Stĺavné- obcerstvenie pre

Slĺavnéna aktivite (v rámciAktiv$ s
ĺegionálnou lematikou pre deti - spoločné
3.19

stÍetnutie slovensk'ch a česk ch detí)

csoba

oavsk hrad (v ĺámciAktivity s
regionálnou tematikou pre deti - spolďĺlé
stretnutĺe slovensk ch a česk ch deti)
osoba

Vstupné na

3.20

oavsk hĺad (v rámciAKivity s
rEionálnou tematikou pre deti_ spolo né

Vstupné na

K14

oĺavsk hrad pre

20 slovensk ch a česk ch

dti

K14

Vstupné na oravsk'hrad pre

Vstupné na

3"2t

ch častnĺkovna
spiatďnej ceste, 'ĺ0 detĺ' 2
csoby česk sprievod
Ďesk

dospel ch (česk dozor,
projeKov tĺm)
6

osoba

K14

Aktĺvity s regionálnou temďkou pre deti -

Vstupné do skanzenu pĺe 20

spoločné stretnulie slovensk ch a česk ch

3.22

ťc(vPllg vv.^o'l.gllu

Y

Ĺuugl!| (Y lolllul

csoba

cospel ch (česk dozor,

spoločnéstretnutie slovensk ch a česk ch
detD

osoba

Vstupné ĺĺoMlizea Juraja Jánošika (v
rámcĺAktĺvity s regĺonálnou tematikou pre
deti

3.24

_

spolďné stľetnutie slovensk'ch a
česk ch det0

Kĺ4

M zea Juraja
Jánošika v Terctovej pre 20
osoba

slovensk ch a česk ch detĺ
Vstupné do

deti - spoločnéstretnutie slovensk ch a

česk ch deti)

proieKovĺ'tim)
Vstupné do

Vstupné do M zea Juĺaja Jánošika (v
rámci Aklivity s regionálnou tematikou pre
? t(

K14

Vstupné do skanzenu pre 6

Aktivity s regionálnou tematikou pre deli -

3.23

slovensk ch a česk ch detĺ

NOba

K14

M zea Juraja

Jánošika v Terchovej pre 6
dospel ch (česk'dozor,
pÍojektov tim)

K't4

Zmluva o dĺelo _ realizátoĺ
aktivĺt 3' 4' 5' 6 (4 ľudovĺ
umelci - peÍnikáÍka, čipkárka,

rezbár' keramikárka),
Zmluvy o dielo - realizátoÍ aktivĺt 3, 4, 5,6
(v ÉmciAktivity s regionálnou tematikou
a česk ch detĺ)

70

280,00

3

40

120,00

1

100

100,m

2

150

300,00

10

20

200,00

4

120

180,00

dĺelne, 1 osoba: 5 hodin x 14
Eur, (spolu I osoba: 70 Eur),

pre deti - spoločnéstretnutie slovensk ch

3.26

4

pľiprava a realizácia tvorivej

osoba

spolu 4 osoby x 70 Eur

K'ĺ4

Zmluva o dielo - realizátoľ
aktivit 7, 8, 9 (hodnotiaca
komisia

-

vyhodnotenie

medlnárodnej v,tvamej

Zmluvy o dielo

_

s

ľealizátor aktivĺt 7, 8, 9 (v

ľámci Aktivity s rEionálnou tematikou pre

3.27

10 Eur (spolu 1 osoba 40

osoba

delD

Zmluva o dtelo _ ĺealizátor aktivit 10 (v
rámcĺAklivity s regionálnou temďkou pre
deti

3.28

_

spoločnéstretnutie slovensk ch a
esk ch detĺ)

ťaŽe, '| osoba:4 hodiny x

EuÔ, spolu 3 mobY x 40 Eur

Zmluva o dielo

(14

- realizátor

aKivit 10 (zdravotn dozorna
aklivite)' 'ĺ osoba, 20 hodin x
osoba

5 Eur

K14

Zmluva o dielo - ĺealizátor

Zmluva o dielo

_

realizátor aklivlt

,'l2 (v
rámci AKivity s ľegionálnou tematikou pĺe
deť _ spoločnéstĺetnutie slovensk ch a
3.29

aklivit

1 1

cesk 'ch deti)

1 1,

12 (sprievod a

dozor pĺe ceské deti),

1

300,00

osoba: 30 hodin x 5 Eur),

gsoba

K14

spolu 2 osoby x 150 Eur

Ceny pre víťazovvo
v tvamej suťaŽi' mladšía

3.30

Ceny pre viťazov (v rámci Akt|vity s
regionálnou tematikou pĺe deti)

staršĺčastnici, spolu
osoba

mb

10

Kt4

Zmluvy o dielo

_

ĺealĺzátor 13,

14, 15, 16 (4 autori,

realizŕria aktivity Kreslo pre
hosťa 1, 2' 3, 4), pľiprava a
realizácia besedy, vrálane
všeth.ch ďalšĺch náhrad,

1

osoba 10 hodin x 12 Eur
3.31

Zmluva o dielo _ realizátoĺ aktjvit 13, 14,
15' 16 (aKivita Kres|o ore hosťa 1. 2. 3.4) osoba

(splu

1 osoba 120 Euľ)'

spolu 4 osoby x ĺ20 Eur

K'l4

300,00

Catering pĺe ričasln íkov
(šĺroká verejnosť a čitatelia
kniŽnic v Dolnom Kubĺne a
Kmove) na aktĺVite rceslo pÍe

120

hosťa 1, 2 v Oravskej kniŽnici

3

360,00

100

100,00

180,00

v Dolnom Kubine a Kreslo
pre hosťa 3, 4 v Méstské

Catering na podujati (aktivita Kreslo pre
3.32

hosťa)

3.33

Propagácia projektu v masmediálnych
prostĺĺedkoch

knihovnč Kĺnov, spolu: 4

os b

osoba

podujalia x 30

(omplet

Propagäcia projeku v
masmediáĺnych prostiedkoch Povinná
.povinná publicita MP
cublicita

K14

Caterĺng pĺe 19 osob,
pracovnikov oÍ. kniŽnice
3.34

Caterinq (Aktivita Poznávacia exkuzia)

počas exkuzie v kniŽnici v
Kmove

osoba

1

ĺ9

247,Nt

13

K08
Procent:

23,80/o

Součel:

5 440.00

'l 100.00
z t*lo aklivĺty

P'č.

Název poĺoŽky

Jďno&a

Popis

Ahivita

Počet

C,enazg

iednotek

jednotku

Celkem

pľ0
pfushraniční

paíÍlery
Mobilná nastaviteľnä ĺipchart
tabuľa, rozmery dosky

4.r

tematikou pre deli )

't

170

170,00

40

8

320,00

1

550

550,00

105x 8cm (pouŽitiepri

Flipchart (v ĺámci Aktivity s regionálnou
kus

aktĺvitách pre deti)

K14

Plas'tové klip rámy, veľkosť

A2,42x60cm, pouŽitie
4.2

Plastové klip rámy (v rámcĺAKivity s
regionálnou tematĺkou pĺe deti)

tĺstave detsk'ch v,tvarn ch
kus

Rĺ4

prác
Hracie koleso

- v

drevenom

ráme upevnene koleso s
farebnou pollačou, určenou
na vzdelávacie a

4.3

Hracie koleso (v rámciAktivity s
ĺegionálnou tematikou pre ĺleti)

spoločenské hry' priemer
kus

mĺn. 60 cm

K14

v kresov, f aĺĺeb,
pasteĺiek' ozdobn'ch
Nákup

samolepiek a pod., ktoré
Maleľĺál na tvorivé dielne
4.4

(V

rámciAktivity

s regi9nálnou tematikou pre detj)

1

250

1

1500

1

1

'I

500

500,00

1

6s0

650,00

Procent:

0,007o

250,00

100,00

500,00

500,00

I 500,00

500,00

budti pouŽité v ĺámci
komplet

vjĺtvan 'ch dielnĺ

K14

Nákup ĺileľat ry pre deti v
slovenskom jazyku pre
kniŽnicu v Kmove a v českom
iazyku pre kniŽnicu v D.
Kubine za učelom ľealizácie
čitateÍsk ch dielni a
spoznávanĺ jazyka a ĺiteratriry
susedného národa, spolu cca
100 ks, z toho cca 30 ks knih

Knihy (v rámciAktivity s regionálnou
4.5

tematikou pre deti)

1

pre kniŽnicu v Krnove v

komplet

slovenskom jazyku

Kl4

Nákup literatury pre dospel ch
v slovenskom jazyku pľe

kniŽnicu v Kmove a v českom
jazyku pre kniŽnicu v D.
Kubine za učelom rozŠirenia
ponuky kniŽného Íondu,
spoznáVanie lileÍatury

500

susedného národa a
ĺealizáciu aktivity Kreslo pre
hosťa, spolu cca 100 ks, z
toho cca 30 ks knĺh pre

4.6

Knihy

kniŽnicu v Krnove v
{v rámciAktivity Kľeslo pre hosťa)

komplet

slovenskom iazyku

Foloapaĺát
4.7

Fotoaparát

kus

K14

_

Íotodokumenlácia aktivit
počas cslei realizácie MP

Riadenie

MP

Notebook s min.
parametrami: 4GB

RAM/5OOGB HDD.
uhlopĺiečka:15'6"' 4 jadrá'
pevny disky 128 GB, licencia

operačnéhosystému Win
pouŽitie

4.8

Notebook

kus

pďas celej

realizácie MP

_

Riadenie

MP
Součet:

0,00

0,00

P.č'

Nfuev poloŽĺy

Pops

JďrrcÚ(a

Počet

Alďvita

tednoteft

zbho aKivity

Cqtazg

celkeÍn

jednotru

pďlneÍv

5.1

0,00

5.2

0,00
Procent:

P..

pÍo
pĺeshnanĺfui

Název poloŽky

Jednoľĺa

Poĺ'ls

Aktivita

1'28oÄ

Součet

300,00

0,00
z toho akľvity

Po&t

Cena za

Jednoek

Iednofru

Celkeĺn

pĺ10

pŤeshranĺäli
paÍtneÍy

Kancelársky papier,
papier na tlač pozvánok,
plagátov. tonery,
6.1

Kancelárske potreby

komplet

300

1

300,00

zakladačeapod._počas Riadenie
realizácie celého proiektu tvtP, Kl4

6.2

0.00
Procenl:

0,00%

Součtt

0.00

0.00

zbho
P,č.

NázeY pdožky

Popis

Jednotka

Počet

Aklivita

jednotek

Cena za

Celkem

jďndku

aktivity

pÍo
pľeshľaničnl
paÍtneÍy

7.\

0,00

7.2

0.m

celkem
z ERDF

Procent:
50

zERDF
spoluÍlnancovánĺ re státnĺho rozpočtu sR!
vlasfuiĺ
na

nad

vlastnĺho

Součeĺ:

23 355,00
19 85ĺ

Pĺocenl:

85.0070

Cfuť<a:

1S 851,75

Pĺocent

í0.00%

Čásĺka:

2 335.50

Pĺocenť

5.000/o

cástka:

1 167,75

Procent

5.0070

Čfolka:

1 167,75

Procenť

U.41o/"

Soufut

I 036,00

Pmcenh

23.29o/

Součet:

5 440,00

Pľocent

76.71%

Sou et

17 915,00

ERDF
Pŕiimy malého proiektu
z toho

100.00%

Pĺocent:

20000 EUR

Pmcent

0.00%

Celkem:

0,00

Procenť

0,00%

Celkem:

0.00

I

036,00

3

(
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