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1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca

názov:
sídlo:
konajúci:
I O:Č
DI :Č
banka:
íslo ú tu akód bankyč č

refundácie: 7000208989/8180
íslo ú tu v tvare IBANč č :SK10 8180000000700020 8989

( alejď len "Správca ")

Tren ianskyč samosprávnykraj
Kdolnej stanici7282/20A,Tren ín,č 911 01,Slovenskárepublika
Ing.JaroslavBaška,predseda TSK
36126624
2021613275
Štátna pokladnica

1.2. Príjemca(Žiadatel')
názov: Hornonitrianskemúzeum v Prievidzi

sídlo: Košovská cesta9,971 01 Prievidza,Slovenskárepublika

konajúci: PhDr.Iveta Géczyová,riaditelka

I O:Č 34059130

DI :Č 2021447274

banka: eskoslovenskáČ obchodnábanka,a.s.

íslo ú tuč č (vrátane pred íslia)č akód banky

refundácie: 4015866374/7500

íslo ú tu v tvare IBAN:č č SK55 7500 0000 004015866374

( alejď len "Príjemca ").

1.3. Správca a Príjemca uzatvárajúvzmysle § 269 ods.2zákona .Č 513/1991Zb. Obchodnýzákonník
vznení neskoršíchpredpisov,vzmysle § 15 ods. 1zákona Č. 528/2008Z.z. opomoci apodpore
poskytovanejzfondov Európskehospolo enstvač av zmysle § 20 ods. 2zákona .Č 523/2004Z.z.
orozpo tovýchč pravidlách verejnej správy ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskoršíchpredpisovmedzisebou túto zmluvuoposkytnutí finan néhoč príspevkuzEurópskeho
fondu regionálnehorozvoja ( alejď len ERDF)azo štátnehorozpo tu Slovenskejč republiky( aleď jlen
štátny rozpo etč SR).

1.4. Poskytnutiefinan néhoč príspevkuzEurópskehofondu regionálnehorozvojaaštátneho rozpo tuč
Slovenskej republiky je realizované na základe strešného projektu "Fond mikroprojektov".
Podmienkyaúlohy Správcu vyplývajúcezo strešného projektu"Fond mikroprojektov"upravuje
"Zmluva oposkytnutífinan néhoč príspevku .Č Z2241 0620001 01","Zmluva oposkytnutífinan néhoč



príspevku zo štátneho rozpo tuč Slovenskej republiky Č. Z22410620001 01/ŠR"a"Dohoda
ospolupráci na projekte vrámciProgramucezhrani nejč spolupráceSlovenskárepublika- eskáČ
republika 2007-2013.Č 2009/0178".

1.5. Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh sa alejď ozna uječ aj ako "Zmluva".Správca aPríjemca sa
preú ely tejto Zmluvy ozna ujú alejč č ď spolo ne ajč ako "Zmluvnéstrany."

2. PREDMET A Ú ELZMLUVYČ

2.1. Predmetom tejtoZmluvy je úprava zmluvnýchpodmienok,práv apovinností medzi Správcom
aPríjemcom priposkytnutífinan néhoč príspevku( alejď aj "FP")zo stranySprávcuPríjemcovina
realizáciu aktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom Schválenej žiadosti oFP (Príloha .Č 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:Múzejnékrižovatky 2

Registra né íslo (Kódmikroprojektu)č č : SKlFMP/121016

( alejď aj .rnikroprojek )ť .

Cezhrani nýč partner:
názov:
sídlo:
konajúci:
I O:Č
DI :Č

Muzeum regionuValašsko,príspevková organizace
Hornínámestí2,75501 Vsetín, eská republikaČ
Ing. Tomáš Vitásek
00098574
CZ00098574

2.2. Ú elom tejtoZmluvyjespolufinancovanieč schválenéhomikroprojektuPríjemcu,ato poskytnutím
FP z prostriedkovERDF a štátneho rozpo tu SRpre:č

Opera nýč program: Program cezhrani nejč spolupráce Slovenská republika-eskáČ

republika 2007 - 2013

Spolufinancovanýfondom: Európsky fondregionálnehorozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhrani néhoč regiónu aspolupráce

Oblasťpodpory: 1.6 Fond mikroprojektov

2.3. Správca sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne FP Príjemcovi, ato vsúlade
sustanoveniamitejto Zmluvy,so všetkými dokumentmi,naktoré Zmluva odkazujenajmä so
Všeobecnými zmluvnými podmienkami, žiados ouť ofinan nýč príspevok, rozpo tomč
aharmonogramom mikroprojektu as platnými aú innýmič všeobecne záväznýmiprávnymi
predpismiSlovenskejrepublikyaprávnymi aktmi EurópskychSpolo enstievč ( alejď aj "právne
predpisy SR a ES").

2.4. Príjemca sazaväzuje mikroprojektrealizovaťriadne av as,č avšak najneskôrvtermíne fyzického
ukon enia realizácie aktivítč mikroprojektu,t.j. do 30.09.2014.

2.5. FP poskytnutývzmysle tejto Zmluvyje tvorený prostriedkamiERDF aprostriedkamištátneho
rozpo tu SRč .
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3. VÝDAVKY MIKROPROJEKTU, FINAN NÝČ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

3.1. Správca aPríjemca sadohodli,že výdavky mikroprojektusú rozdelenénasledovne:

Výdavok % EUR

Celkové oprávnenévýdavky 100 17960,00

Finan nýč príspevokzERDF 85 15266,00

Finan nýč príspevok zo 10 1796,00
štátnehorozpo tu SRč

Vlastnézdroje 5 898,00

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

3.3. Príjemcasa zaväzuje požiadaťo FP výlu neč na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkovna
realizáciu aktivítmikroprojektuaza splnenia podmienok stanovenýchZmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikone nú sumu finan néhoč č príspevku z ERDF a štátneho rozpo tu SRč
vpríslušnom pomere zo schválenýchdeklarovanýchoprávnenýchvýdavkov,pri omcelková výškač
finan néhoč príspevkuz ERDF aštátneho rozpo tu SR uvedenáč vbode 3.1. tohto lánku Zmluvyč
môže by  prekro ená najviac o1EUR a to lenz technických dôvodov nastrane Správcu.ť č

3.5. Vecné a asovéč vymedzenie oprávnených výdavkov vychádza zNariadenia Rady (ES) .č
1083/2006 a na jeho základe spracovanejPríru ky pre žiadatel'a.č

3.6.Rozhodným obdobím pre výdavkyje obdobie, ktoré za ínač d om splneniaň kritérií oprávnenosti
mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
vharmonogrameaktivítmikroprojektu.Záväzné termíny prepríjemcu súuvedené tu:

Dátum vzniku oprávnenýchvýdavkov 26.09.2013

Fyzické ukon enieč realizácie aktivítmikroprojektu 30.09.2014

Poslednýmožnýtermín úhrady oprávnenýchvýdavkov 30.10.2014

Kone nýč možný termín v prípade nutnostipredlženla 30.09.2014
realizácieaktivítmikroprojektu

3.7. Príjemcasa zaväzuje, že Závere núč správu predloží najneskôr do 30 kalendárnychdní od
Fyzického ukon eniač realizácie aktivít mikroprojektuuvedeného vbode 3.6 Zmluvy, ato do
termínu:

Popisovanéobdobie Posledný termínpredloženiaZávere nejč správy

20.01.2014- 30.09.2014 30.10.2014
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3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovi nebola priznaná aani nebude požadovať na realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchnazáklade tejtoZmluvy dotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovaniezozdrojov iných rozpo tovýchč kapitol
štátnehorozpo tu SRalebo R,č Č štátnych fondovSRalebo R,Č z iných verejných zdrojov,zdrojov
ES, Recykla néhoč fondu alebo inýchzdrojov poskytnutýchzo zahrani ia nazáklade medzinárodnejč
zmluvy.

3.9. Na kontroluavládny audit použitia FP, ukladanieavymáhanie sankcií za porušenie finan nejč
disciplínysa vz ahujeť režim upravenývprávnych predpisochSRa ES (najmä zákon .Č 523/2004
Z.z. orozpo tovýchč pravidláchverejnejsprávyvznení neskoršíchpredpisov,zákon .440/2000č
Z.z.o správach finan nejč kontroly vzneníneskorších predpisov,zákonČ. 502/2001 Z.z.ofinan nejč
kontrole avnútornom audite v zneníneskoršíchpredpisov).Príjemca sú asne berie navedomieč ,že
podpisom tejto Zmluvyje povinný dodržiavaťSystém finan néhoč riadeniaštrukturálnychfondov
aKohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013.

3.10. Príjemca berie navedomie,že ustanovením ods.3.1. tohto lánku nieje dotknuté právo Správcuč
vykonaťfinan núč opravu vzmysle lč .98 nariadeniaRady (ES)1083/2006,ktorým saustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sa zrušujenariadenie(ES) .Č 1260/1999 av zmysle§ 27 zákonaČ.

528/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskeho spolo enstva.č

3.11. Príjemca sa zaväzuje pri realizácii mikroprojektudosiahnuť stanovené indikátory výstupu
avýsledku aich dosiahnutie preukázatel'nedoložiť spolu so Závere nouč správouapri všetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku sú nasledovnéindikátory:

Indikátorvýstupu Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Po etč realizovanýchspolo nýchč
po etč O 1

múzejných výstav

Po etč typov produktov zameranýchna
po etč O 2

propaga né aprezenta né aktivityč č

Indikátorvýsledku Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Po etč vytvorenýchpartnerstiev po etč O 1

4. KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A KONTAKTNÉÚDAJE

4.1. Zmluvnéstranysa dohodli,že ichvzájomná komunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre svoju
záväznosťvyžaduje písomnúformu,vrámci ktorejsú Zmluvné strany povinné uvádzaťregistra néč
íslo mikroprojektuč (kód mikroprojektu)anázov mikroprojektupodl'a lánku 2bod 2.1.č tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú,žebudú prevzájomnú písomnú komunikáciupoužívaťpoštové adresy
uvedené v lánku 1tejto Zmluvyč .

5. ZÁVERE NÉČ USTANOVENIA

5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťd om jejň podpísaniaoprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrán a
ú innosč ť v nasledujúcideň po jej zverejnení podl'a platnej právnej úpravy od 1.1.2011v
Slovenskejrepublike.Zmluvnéstrany berú na vedomie,že akbynedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy vlehote do troch mesiacovod jej uzavretia,platí, že kuzavretiu zmluvy nedošlozo
zákona.
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5.2. Zmluva sauzatvára nadobu ur itú ajejč platnosťaú innosč ťkon íč uplynutím piatich rokov odod aň
Finan ného ukon enia realizácie aktivítč č mikroprojektus výnimkou lánku 10 odsek 8.č VZP, lánkuč
12 a lánkuč 16 VZP, ktorýchplatnosťaú innosč ť kon íč 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlží
vprípade ak nastanú skuto nostič uvedené v lánku 90 Nariadeniač Rady (ES)Č. 1083/2006 o asč
trvania týchto skuto nostíč .

5.3. Príjemca súhlasí so zverej ovanímň údajov uvedených vzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/I O,Č údaje omikroprojekte, predmeteavýške finan néhoč príspevku, ato podla
Zákona č 211/2000Z. z. o slobodnom prístupekinformáciám vznení neskoršíchpredpisov
aZákona Č. 122/2013 Z. z. oochrane osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých
zákonov.

5.4 Neoddelitel'nousú as ou tejtoZmluvy sú nasledujúceč ť prílohy:1. Všeobecné zmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutífinan néhoč príspevku,2. PredmetpodporyFP3. Rozpo etč mikroprojektu,
4. Harmonogramrealizácieaktivít mikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,žesa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámilasúhlasí, žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesúznáme žiadne okolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerovalebo oprávnenosťmikroprojektuna poskytnutieFPv zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostio FPpre mikroprojektuvedený v lánku 2Zmluvy.č

5.6. Príjemca vyhlasuje,ževšetky vyhláseniapripojené kžiadostio FPako ajzaslané Správcovipred
podpisom Zmluvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú ú innéč pri podpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Ak saakékol'vekustanovenietejto Zmluvystane neplatným vdôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvnéstrany sa v takom
prípade zaväzujú,akje to nutné,bezodkladnevzájomným rokovaním nahradiťneplatné zmluvné
ustanovenienovýmplatným ustanovením tak, aby zostal zachovaný ú elč Zmluvy aobsah
jednotlivýchustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktorévzniknú ztejto Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad aleboukon enieč
sú Zmluvné strany povinné prednostneriešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade, že sa vzájomné spory Zmluvnýchstrán vzniknutévsúvislosti splnením záväzkov
podlaZmluvy alebo v súvislostis ou nevyriešia,ň Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknuté zo Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukon enieč ,budú riešené
namiestne avecne príslušnom súde Slovenskejrepublikypodl'a právnehoporiadku Slovenskej
republiky.

5.9. Táto Zmluva je vyhotovenáv 4 rovnopisoch,pri om po podpiseč Zmluvy dostane Príjemca
1rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

5.10.Zmluvné strany vyhlasujú,že sitext tejto Zmluvy riadne adôsledne pre ítali,č jej obsahu aprávnym
ú inkomzč nej vyplývajúcimporozumeli,ich zmluvné prejavy sú dostato neč jasné, ur itéč a
zrozumitel'né,podpisujúceosoby sú oprávnenékpodpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju
podpísali.
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Prílohy:

Príloha .Č 1 Všeobecné zmluvné podmienky kZmluve o poskytnutífinan ného príspevkuč
PrílohaČ. 2 Predmetpodpory FP

Príloha .Č 3 Rozpo etč mikroprojektu

Príloha .Č 4 Harmonogram realizácieaktivítmikroprojektu

Ing.JaroslavBaška
predsedaTSK

Za Príjemcuv ?!.~~~:r!?:("""'Jd aň ?..~..~.~.~~)~.1L

:~:'~v6::F
riaditel'ka HM v Prievidzi

HORNOl'<TIRIA.l\JSKEMÚZEUM
VPRIEVID7J

K~V5ká cesta9
971 01 PR.TEV!DZA
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PrílohaČ. 1Zmluvy o poskytnutífínančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉPODMIENKYKZMLUVE O POSKYTNUTíFINAN NÉHOČ PRíSPEVKU

Tieto všeobecnézmluvnépodmienkyupravujúvzájomnépráva apovinnosti zmluvnýchstrán, ktorýmisú nastrane jednej
Správca FMP a nastrane druhejPríjemca tohto FP.

Pre ú ely týchto všeobecnýchč zmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvnépodmienky aleď j ozna ujúč ako "VZP",zmluva
oposkytnutí FPbez VZP aostatnýchpríloh sa alejď ozna uječ ako "zmluva oposkytnutiFP"a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa alejď ozna uječ ako "Zmluva".VZP súneoddeliteľnousú asč ťou zmluvy o poskytnutíFP.

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

Vzájomnépráva apovinnosti medzi Správcom aPríjemcom sa riadiaZmluvou,všetkýmidokumentmi,na ktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi predpismiSR a ES.Zmluvnéstranysa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudú alejď
riadiťProgramom cezhrani nejč spolupráceSlovenskárepublika- eská repubČ lika2007- 2013, Programovým manuálom
pre program cezhrani nejč spolupráce Slovenská republika - eskáČ republika 2007 - 2013, Príru kouč pre žiadatel'a,
Príru kouč pre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenskýchpartnerov ( alejď len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), príslušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFP a Systémom finan néhoč riadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie2007- 2013. Príjemcavyhlasuje,že sasobsahom uvedených dokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú uverejnenéna
internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

Splnenievšetkých povinnostíSprávcu jeSprávcapovinnýzabezpe ič ťna základeZmluvyoposkytnutí finan néhoč
príspevku č. Z2241062000101,Zmluvy oposkytnutí finan néhoč príspevku zo štátneho rozpo tuč Slovenskej
republiky .č Z2241062000101/ŠRana základe Dohody ospolupráci na projekte vrámci Programucezhrani nejč
spolupráceSlovenskárepublika- eskáČ  republika2007-2013Č. 2009/0178.

Splnenie všetkých povinností Príjemcu uvedených vZmluve je Príjemca povinný zabezpečiť aj vo ič Partnerom,ato
vzhl'adom na ú elč ,ktorý samátouto Zmluvou dosiahnuť.

LEGISLATíVAAVÝKLAD POJMOV
Základnýprávny rámecupravujúcivz ahyť medziSprávcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právne predpisyEurópskychspolo enstč ievaSlovenskejrepubliky

Zákon .Č 528/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskehospolo enstvač ;

Zákon .Č 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorýchzákonov
vznení neskoršíchpredpisov;

Zákon .Č 502/2001 Z.z.ofinan nejč kontrole a vnútornom audite ao zmene adoplneníniektorýchzákonov;

NariadenieRady (ES) .Č 1083/2006z 11. júla 2006,ktorým sa ustanovujúvšeobecnéustanoveniaoEurópskom
fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 1260/1999 vznenínariadeniaRady (ES)Č. 1341/2008;

NariadenieEurópskehoparlamentuaRady (ES) Č. 1080/2006z5. júla 2006 oEurópskom fonderegionálneho
rozvoja,aktorým sa zrušuje nariadenie(ES)Č. 1783/1999;

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

Pojmy askratky

Pojmyaskratky používanévo vzťahumedzi Správcom aPríjemcom na ú elyč Zmluvy,aknie je vZmluve osobitne
dohodnutéinak,sú najmä:

Aktivita- súhrn činnostírealizovanýchPríjemcom a/aleboPartnerom vrámciMikroprojektunato vy lenenýmč i
finan nýmič zdrojmi, ktoré prispievajú kdosiahnutiu konkrétnehovýsledku amajú definovaný výstup, ktorý
predstavujepridanú hodnotu pre Príjemcu a/alebo Partnerov a/alebo ciel'ovúskupinu/užívatel'ovvýsledkov
Mikroprojektunezávisle na realizáciiostatnýchaktivít.Aktivita je vymedzenáčasom,prostriedkamiavýdavkami.



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skuto nostič rozhodnejpre po ítanie lehotyč ;

Celkové oprávnené výdavky - oprávnené výdavky Príjemcu, ktoré súvisia výlu neč s realizáciou aktivít
mikroprojektuv rámci oprávnenéhoobdobia stanovenéhovZmluve oposkytnutí FP voforme nákladov a
výdavkov Príjemcu, schválené Regionálnymvýborom FMP pred podpisom tejto Zmluvy asú vsúlade
sPríru kouč pre žiadatel'a, Príru kouč pre príjemcu, Pravidlami oprávnenosti výdavkov, ametodickými
usmerneniami;

Certifika nýč orgán- orgán,ktorý vykonávacertifikáciuvýkazovvýdavkovažiadostí oplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskejkomisii, zodpovedáza vypracovanie žiadostí oplatbu na Európskukomisiu,príjem platieb
zEurópskej komisie,ako aj realizáciuplatieb ERDF Príjemcom.Úlohy certifika néhoč orgánu plní Ministerstvo
financiíSR.

De -ň d om sarozumie kalendáň rnydeň,pokial'v Zmluve nieje výslovne uvedené,že ideo pracovnýdeň;

Dokumentácia- akáko vekľ informáciaalebo súborinformácií,vtla enejč alebo elektronickejpodobe,týkajúce
sa a/alebo súvisiace smikroprojektom;

Dodávatel'mikroprojektu- subjekt, sktorým Príjemca uzatvoril zmluvu na dodanietovarov, uskuto nenieč
stavebnýchprác a poskytnutieslužieb na základe výsledku verejnéhoobstarávania;

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej
aregionálnejpolitikyES, ktorého cie om je prispievaľ ťkrozvoju najmenejrozvinutýchregiónovEurópskejúniea
územnejspolupráce;

Finan néč ukon enieč realizácie aktivít mikroprojektu - realizácia aktivít Mikroprojektu sa považuje
za finan neč ukon enúč d om odoslaniaň platby zERDF a ŠR Správcom na ú etč Príjemcu na základe
schválenéhoZoznamu deklarovanýchvýdavkovaŽ iadostioplatbu

Finan nýč príspevok(alebo aj"FP") - prostriedkyEÚ, finan nýč príspevokje poskytovanýPríjemcovíato pri
splnenípodmienokuvedenýchvZmluve;

Fond mikroprojektov- nástrojpre podporu aktivítmenšiehorozsahu (mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvoch strešnýchprojektovschválenýchvoblasti podpory1.6po as celého programovéhoč obdobia;

Fyzické ukon enieč realizácie aktivítmikroprojektu- je ukon enč ierealizácieaktivítmikroprojektuviazané na
dátum uskuto neniač poslednejaktivity mikroprojektuzostrany Príjemcu a/alebo Partnera;

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

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

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

Oblasť podpory- prostriedok,ktorým je vpriebehu nieko kýchľ rokov realizovanáprioritná os Programu,
tvorený skupinamitematickypríbuznýchaktivít,aktorý umož uje financovanieň projektov/mikroprojektov;

Orgán auditu- orgán funk neč nezávislýod Správcu aCertifika néhoč orgánu, ur enýč lenským štátom preč
každý opera nýč program,ktorýje zodpovednýza vykonávanie innostíč pod a lánku 62Nariadeniaľ č Rady (ES) .č
1083/2006,najmä vykonáva overovanieú innostič fungovaniasystému riadenia,kontroly aauditu vzorky operácií
podl'a medzinárodneuznávanýchaudítorskýchštandardov,príslušnej legislatívy ES anárodnej legislatívy.
Orgán Auditu sanachádza v lenskom štáte Správcuč ,aje ním MinisterstvofinanciíSR.

Prehlásenieooprávnenostivýdavkov- prehlásenie,ktoré vystavípríslušnýSprávcana základeZoznamu
deklarovanýchvýdavkov(vrátanepredloženýchú tovnýchč dokladovapodpornej dokumentácie)aZávere nejč
správy, vktorom potvrdí oprávnenosťpredloženýchvýdavkov. Slúži Správcovi- Vedúcemupartneroviako
podklad na vypracovanieŽiadostioplatbu za strešnýprojektFond mikroprojektov.

Oznámenieovysporiadaní finan nýchč vz ahovť - doklad,ktorý pozostávazformulára apríloh, na ktorého
základe príjemca potvrdzuje vráteniefinan nýchč prostriedkovvpríslušnom pomere na stanovenéú tyč ;

Partner- subjekt,ktorý sapodieľa narealizáciimikroprojektuvrámci Fondu mikroprojektov;

Pravidlá oprávnenosti výdavkov - dokument, ktorý stanovuje podmienky oprávnenosti výdavkov pre
Príjemcovsosídlom v SRpre Program avsúlade s právnymipredpismiEurópskehospolo enstvač aSlovenskej
republiky;
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Príjemca- orgán,organizáciaalebo právnickáosoba vystupujúcavmene projektovéhopartnerstva(Žiadatel'),
ktorejsúza ú elom realizácieč aktivítmikroprojektuposkytovanéprostriedkyERDF a prostriedkyŠR Slovenskej
republiky;

Prioritná os- jeden zhlavných zámerovstratégievPrograme,ktorý saskladá zoskupinynavzájom súvisiacich
operáciiskonkrétnymi,merateľnýmicie miľ ;

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

Príru kač pre žiadatel'a- dokument,ktorý poskytuježiadateľom ofinan nýč príspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny na to, aby mohli správne pripraviťžiadosťofinan nýč príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť predpokladyprejeho úspešnú realizáciu.

Program cezhrani nejč spolupráce Slovenská republika - eskáČ republika 2007 - 2013 (alebo aj
"Program")- je opera nýč program,ktorý bol schválenýrozhodnutím EurópskejkomisieČ. K(2007) 6604 zo
d a 21ň .12.2007;

Realizácia aktivít mikroprojektu- zah aŕň obdobie, vrámci ktorého Príjemca alalebo Partneri realizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektuaktoré za ínač termínom za atiač realizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluve aždo ukon eniač všetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchv Zmluve vtermínepodľa lánku 3bod 3č .7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálnadokumentácia- programovádokumentácia,ktorá tvorí neoddelitel'núsú asč ťstrešnéhoprojektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoria junasledovnédokumenty:Ž iadosťoFP, Príru ka pre správcuč ,štatútarokovací
poriadokRegionálnehovýboru,Príru ka pre žiadatelč 'a;

Regionálnyvýbor - orgán, ktorýje zriadený spolo neč eským aslovenským Správcom amá rozhodujúceč
slovo prischva ovaníľ žiadostíofinan nýč príspevokzFondu mikroprojektov;

Riadne- konanie,resp.nekonanievsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príru kouč
pre žiadatel'a,Príru kouč pre príjemcu,výzvou na predkladaniežiadostíoFP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
aSystémom finan néhoč riadeniaštrukturálnychfondov aKohézneho fondu na programovéobdobie 2007-
2013;

Schválenážiadosť oFP- žiadosť oFP, vrozsahu aobsahu ako bola schválená Regionálnymvýborom,
aktorá je uložená uSprávcu;

Schválenéoprávnenévýdavky- skuto neč vynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavkyPríjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisiavýlu neč srealizáciou aktivít mikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhovzmluve o poskytnutíFPvo forme nákladovavýdavkov Príjemcu;

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

Splneniekritéria oprávnenosti- Príjemca splníkritérium oprávnenostid om ukon eniaň č kontrolyŽiadostioFP
zhl'adiska oprávnenostiSprávcom za predpokladu,že Ž iadosťo FPsplnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

Správca- subjekt,ktorý na základeZmluvyoposkytnutí FP zabezpe uječ výkon správyFondu mikroprojektov,
výkon kontrolymikroprojektovapreplácaniefinan nýchč prostriedkovna ú etč príjemcu

Systém finan néhoč riadeniaštrukturálnychfondov aKohéznehofondu na programovéobdobie2007-
2013- dokumentupravujúcifinan néč riadenie štrukturálnychfondovaKohéznehofondu schválenývládou SR,
je uverejnenýna www.sk-cz.eu;

Štrukturálnefondy (aleboaj "ŠF") - nástroje štrukturálnejpolitikyES využívanéna dosiahnutieciel'ov politiky
ES.K štrukturálnym fondom patria Európskyfond regionálnehorozvoja aEurópskysociálny fond;

Ú tovnýč doklad- doklad definovanýv § 10 ods. 1zákona Č. 431/2002Z.z. oú tovníctveč vznení neskorších
predpisov;

V asč - konanievsúlade s asom plneniač ur enom vZmluve,č vprávnych predpisochSR a ES, vPrograme,
vPríru ke pre žč iadatel'a,vPríru ke pre prijemcuč ,vpríslušnej Výzve napredkladaniežiadostío FP av Systéme
finan néhoč riadenia štrukturálnychfondov aKohéznehofondu na programovéobdobie 2007- 2013;
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Vlastnézdroje- finan néč prostriedky,ktorýmisa Príjemcapodiel'a na financovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky,ktoré Príjemca získal ziného zdroja (okrem zdrojov
uvedených v lánku 3bod 3č .1.zmluvy oposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo príspevoktretejosoby.

Verejnéobstarávanie- postupyobstarávaniazákaziekna dodanietovarov,uskuto neč niestavebnýchpráca
poskytnutieslužieb tovarov,služieb astavebnýchprác v zmysle zákonaČ. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní
vznení neskoršíchpredpisov avo vz ahuť kPríjemcovi vsúvislosti svýberom dodávatel'a mikroprojektua
vprípade zákaziek,na ktoré sanevz ahť uje povinnosťpostupovaťvsúlade suvedenými právnymipredpismi,
postupmiuvedenýmivPríru ke pč re príjemcu;

Výzva na predkladaniežiadostí(alebo aj "Výzva") - východiskovýmetodickýaodborný podkladzo strany
Správcu,na základe ktorého Ž iadatel'vypracovávaapredkladá žiadosťoFP Správcovi;

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

Zoznam deklarovanýchvýdavkov- formulár,ktorýzasiela Príjemca príslušnémuSprávcovispolu spovinnými
prílohami,nazáklade ktorého je vystavenéPrehlásenie ooprávnenostivýdavkov;

Žiadosť ofinan nýč príspevok- dokument,ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných príloh, ktorým
žiadatel'ofinan nýč príspevok žiada o poskytnutie finan néč hopríspevku;

Žiadosť ovrátenie finan nýchč prostriedkov- doklad, ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných
príloh,nazáklade ktorého má Príjemca povinnosťvráti  fť inančné prostriedkyvpríslušnom pomere na stanovené
ú tyč .

lánok1Č VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

1. Príjemca sazaväzujedodržiavaťustanoveniaZmluvytak, aby bol mikroprojektrealizovanýriadne,včas av súlade
sjej podmienkamiapostupovaťpri realizáciiaktivítmikroprojektusodbornou starostlivos ou.ť

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohl'adu na osobu, ktorá
mikroprojektskuto neč  realizuje aje povinný zabezpe ič ťplnenie záväzkovztejto Zmluvy všetkýmiPartnermi.

3. Zmluvnéstrany sa dohodli,že akákol'vekzmena týkajúcasa Príjemcua/aleboPartneranajmä splynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmena právnejformy,predajpodniku alebo jeho astč i,transformáciaainé formy právnehonástupníctva,
ako aj akákol'vekzmena vlastníckychpomerov Príjemcua/alebo Partnerapo asč platnostiaú innosč ti Zmluvy sa
považuje za podstatnú zmenu mikroprojektu,ktoráopráv uň je Správcu odtejtoZmluvy odstúpiť.

4. Príjemcasa zaväzuje, že vobdobí piatich rokov odo d aň  finan néč ho ukon eniač realizácieaktivít mikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektudefinovanejvčlánku 57 ods.1Nariadenia Rady (ES)č. 1083/2006,pokial'
Správca neur íčinak.

5. Zmluvné stranysavzájomne zaväzujú poskytovaťsi všetku potrebnú súčinnosťpri plnenízáväzkov ztejto Zmluvy.

lánok2Č OBSTARÁVANIESLUŽIEB,TOVAROVAPRÁC PRíJEMCOM

1. Príjemca máprávozabezpe ič ťodtretích osôb dodanie tovarov,uskutočneniestavebnýchprác a poskytnutieslužieb
potrebnýchpre realizáciu aktivítmikroprojektu.

2. Príjemcasa zaväzujezabezpe ič ťpostup prizadávanízákaziekna dodanie tovarov,uskutočneniestavebnýchprác
aposkytnutie služieb potrebnýchpre realizáciu aktivítmikroprojektuvsúlade so zákonomČ. 25/2006 Z.z.overejnom
obstarávaní ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, Príru kč ou pre žiadatel'a,
Príru kou pre príjemcuč .

3. Príjemca jepovinný poskytnúťSprávcovidokumentáciusúvisiacusverejným obstarávaním v rozsahualehotách
stanovenýchvPríru ke pre príjemcuč ,ak Správca neurčíinak.

4. Vprípade, ak Príjemcaneodstránialebo nezdôvodnínesúladvprocese verejnéhoobstarávania,Správcavýdavky
mikroprojektu,ktoré vzniklina základe takéhoto verejného obstarávania,vcelku aleboz astič uznáza neoprávnené.

5. Vprípade, že Príjemca zadáva zákazku snízkou hodnotou,podl'a zákonaČ. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní,je
povinný postupovaťpodl'a ustanoveníPríru ky pre žč iadatel'a aPríru ky pre príjemcuč .

6. Správcaoveruje dodržiavaniepravidielaprincípov verejnéhoobstarávaniavyplývajúcichzo Zmluvy oEurópskom
spolo eč nstvedefinovanýchpríslušnými právnymi aktmi ES a zákonom overejnom obstarávaní Príjemcom pri
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realizáciimikroprojektu. innos ouČ ť Správcu nieje dotknutá výlu ná akone ná zodpovednosč č ťPrijemcu za vykonanie
verejného obstarávaniapri dodržani všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základných principov
verejného obstarávaniaaZmluvy.

lánok3Č POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIE APREDLOllŤZÁVERE NÚ sPRÁvuČ

1. Príjemcaje povinný po fyzickom ukon eníč realizácieaktivít mikroprojektupredložiťSprávcoviZávere núč správu,
Zoznam deklarovanýchvýdavkovvsúlade so Zmluvou. PrílohouZoznamudeklarovanýchvýdavkovsú príslušné
ú tovné doklady a alšia podporná dokumentáciač ď Príjemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá.

2. Príjemca jepovinnýinformovaťSprávcu okonkrétnychtermínochkonania nosnýchaktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konaním akcie preú eč lmožnejkontroly na mieste.Tieto termíny súposkytovanéSprávcovie-mailom.

3. Príjemca jepovinnýna žiadosťSprávcubezodkladnepredložiťinformácieadokumentáciusúvisiacuscharakterom
apostavením Príjemcu,srealizáciou aktivít mikroprojektu,ú elom mikroprojektuč ,saktivitami PríjemcuaPartnerov
súvisiacimisú elom mikroprojektuč , svedením ú tovníctvač , ato aj mimo vyššie uvedenej Závere nejč správy a
termínovuvedených vtomto lánku VZP pocelú dobu udržatelč 'nostimikroprojektu.

4. Príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o za atíč aukon enč í akéhokol'veksúdneho,
exeku néhoč ,konkurznéhoalebo správnehokonania vo ič Príjemcovialalebo Partnerovi,ovstupe Príjemcualalebo
Partnera do likvidácieajej ukon eníč ,ovzniku a zániku okolnostívylu ujúcichč zodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podl'a lánku 12týchto VZPč ,prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako aj o iných skuto nostiachč ,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektua/alebo na povahu aú elč mikroprojektu
azaväzuje sa zaslaťSprávcovifotokópiu dokumentutýkajúcehosa takejto zmeny.

5. Príjemca jezodpovednýza presnosť,správnosť,pravdivosťaúplnosťvšetkých informáciíposkytovanýchSprávcovi.

lánok4Č PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Príjemca jepovinnýpo asč platnostiaú innostič Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú nazáklade Zmluvy
získa,resp.získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedenýchvtomto lánkuč
VZP. Príjemca je povinnýtúto povinnosťzabezpe ič ťusvojich partnerov,pokiaľ sú najeho aktivity uplat ovanéň
výdavky mikroprojektu.

2. Príjemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia voblasti informovaniaa publicity zamerané na verejnosťbudú
obsahovaťinformácie uvedené vprílohe .č4 Príru ky pre žiadatelč 'a.

3. Príjemcajepovinný používaťgrafickýštandard pre opatreniavoblasti informovaniaapublicity, ktorýje uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

4. Príjemcasúhlasí,aby hoSprávca zaradil do zoznamu Príjemcovpre ú elyč publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií vzozname Príjemcov: názov asídlo Príjemcu a
Partnerov;názov,ciele astru nýč opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivít mikroprojektu; as realizácieč aktivít
mikroprojektu; celkové náklady na mikroprojekt; výška poskytnutého finan néhoč príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografieavideozáznamyzmiesta realizácie aktivítmikroprojektu;predpokladanýkoniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodnutiaSprávcu. Príjemcaje povinný zabezpe ič ťsúhlas so zverejnením údajovpodl'a tohto odsekutohto
lánku VZP ajč zo strany Partnerov.

lánok5Č VLASTNíCTVO APOUŽITIEVÝSTUPOV

1. Príjemca sazaväzuje,žebude ma /zabezpeť čípo as platnostič aú innostič Zmluvyalebo po asobdobiač uvedeného
voVýzve na predkladaniežiadostíoFP, podl'a toho,ktoré obdobie budedlhšie:

a) vlastníckeprávo alebo iné právo kpozemkom a stavbám vzmysle § 139 ods. 1zákona Č. 50/1976 Zb.
oúzemnom plánovaníastavebnom poriadku(stavebnýzákon) opráv ujúceň realizáciuaktivít mikroprojektu
agarantujúcejeho udržate nosľ ťkmajetku, ktorý zhodnotía/alebonadobudnezprostriedkov FP alebojeho
asti,č akmáPríjemca sídlo v Slovenskejrepublike

podl'a toho, ktorú formu práva kmajetku zhodnotenémua/alebo nadobudnutémuzFPalebo jeho astič ur íč Výzva na
predkladaniežiadostíoFP, alebo ak Správca neur íčinak.
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2. Majetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho asč ti môže byť po asč platnosti aú ič nnosti Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, za aženýť akýmkol'vek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len
spredchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

3. Príjemca sazaväzujeposkytnúťSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolórovi,apríslušným orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenú prirealizáciialebo vsúvislostisrealizáciou aktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udel'uje Správcovi, príslušnémuNárodnémukontrolóroviapríslušným orgánom SR, R aES práČ vo na použitie
údajov ztejto Dokumentáciena ú elyč súvisiacestouto Zmluvou pri zohl'adneníautorskýchapriemyselnýchpráv
Príjemcu a/alebo Partnerov.

4. Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo
zjeho asč ti. Správca sú asneč ur íč podmienkytakéhotopoistenia.Nedodržanieuvedenejpovinnostisa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy.

Článok6 PREVOD A PRECHOD PRÁVA POVINNOSTí

1. Príjemca jeoprávnenýpreviesťpráva apovinnosti ztejto Zmluvy nainý subjekt len s predchádzajúcimpísomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemcajepovinný písomne informovaťSprávcu oskutočnosti,že dôjde kprechodu právapovinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladneako sadozvie omožnostivzniku tejtoskutočnostialebo vzniku tejtoskuto nosč ti.

3. Postúpenie pohl'adávky Príjemcu navyplatenie FPnatretiu osobu niejenazáklade dohody zmluvnýchstrán možné.

lánok7Č REALIZÁCIAMIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválenýmikroprojektvsúlade so Zmluvou, schválenouŽiados ouť ofinančný
príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukon eniač realizácie aktivít mikroprojektu
uvedený včlánku 3bod 3.6.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Správca jeoprávnenýpozastaviťposkytnutie FP v prípade:

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

b) podstatnéhoporušenia ZmluvyPríjemcom,pokial'Správca neodstúpilod Zmluvy,ato aždo doby odstránenia
tohto porušenia zostrany Príjemcu;

c) za ač tia trestného stíhania osôb konajúcichvmene Príjemcu a/alebo Partnerovza trestný čin súvisiaci
srealizáciou aktivítmikroprojektu.

3. Správcaoznámi PríjemcovipozastavenieposkytnutiaFP, pokial'budú splnenépodmienkypodl'a odseku2. tohto
článku VZP.Doru enč ím tohto oznámeniaPríjemcovinastávajú účinky pozastaveniaposkytnutiaFP.

4. AkPríjemca odstránizistené porušenia Zmluvy vzmysle odseku 2.tohto lánku VZPč ,je povinný bezodkladnedoru ič ť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeníZmluvy. Správcaoverí, ič došlo kodstráneniupredmetných
porušeníZmluvy av prípade,že nedostatkyboli Príjemcom odstránené,obnovíposkytnutie FP Príjemcovi.

Článok8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvujemožné meniť alebo doplňaťlen nazáklade vzájomnejdohodyoboch zmluvnýchstrán v zmysle defin ície
zmien uvedených vPríru ke pre príjemcuč .

2. Príjemca jepovinnýoznámiťSprávcovivšetky zmenyaskuto nosč ti, ktoré majúvplyvalebo súvisia splnením tejto
Zmluvyalebo sa akýmkol'vekspôsobom tejto Zmluvytýkajú alebo môžu týkať,ato aj vprípade, akmá Príjemca oč
i len pochybnosť ododržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich ztejto Zmluvy azáväzkov Partnerov, ato
bezodkladneod ichvzniku.

3. Zmluvné strany sadohodliasúhlasia,že v prípade,ak dôjde kzmene Programu,Príru ky pre žč iadatel'a,Príru kyč  pre
príjemcu alebo Systému finan néhoč riadenia štrukturálnychfondov aKohézneho fondu naprogramovéobdobie 2007
- 2013, Správcauverejnínovéznenie týchto dokumentovna svojich internetovýchstránkach.Vprípade, že dôjde
zároveň kzmene Zmluvy oznámi Príjemcovinové znenie zmenených lánkovč Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so
zmenou uvedenýchdokumentovsa považuje najmä konkludentnýprejav vôle Príjemcu spo ívajč úcivo vykonaní
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faktických a/alebo právnych úkonov,ktorýmipokra uje vzmluvnom vz ahu so Správcomč ť .Ide najmä o pokra ovanieč v
realizácii aktivít mikroprojektu,zaslanie Závere nejč správy, zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov, prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvný vz ahť medzi Správcom aPríjemcom riadi takto
zmenenýmidokumentmi.

lánokČ 9 UKON ENIEČ ZMLUVY

1. Riadneukon enieč zmluvnéhovz ahuť

Riadne ukon enieč zmluvnéhovz ahu zoZmluvyť nastane splnením záväzkovzmluvnýchstrán asú asneč uplynutím
doby,naktorú bola Zmluva uzatvorenápodl'a lánku 5bod 5č .2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadneukon enieč zmluvnéhovz ahuť

2.1 Mimoriadneukon enie zmluvnéhoč vz ahu zoZmluvy nastáva dohodou zmluvnýchť strán aleboodstúpením od
Zmluvy.

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

2.3 PorušenieZmluvy jepodstatné,ak strana porušujúcaZmluvu vedela v ase uzavretia Zmluvyč alebo vtomto
ač se bolorozumné predvídaťsprihliadnutím na ú elč Zmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za

ktorých bola Zmluva uzavretá,že druhá zmluvnástrana nebudemaťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušeníZmluvy alebo v prípade,aktak ustanovuje Zmluva.

2.4 Naú elyZmluvy sazapodstatné porušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmäč :

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

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

c) preukázanéporušenieprávnychpredpisovSR a ES v rámcirealizácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
s innos ouč ť Príjemcua/alebo Partnerov;

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

e) zastavenierealizácie aktivítmikroprojektuzdôvodov na strane Príjemcu a/alebo Partnera

o ak sa právoplatnýmrozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného inuč vsúvislosti sprocesom
hodnoteniaavýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnenávyhodnotenás ažnosť ťsmerujúca
kovplyv ovaniuň hodnotitel'ovalebo kzaujatosti, prípadneak takéto ovplyv ovanieň alebo porušovanie
skonštatujúaj bez s ažnostť ialebo podnetu na tooprávnenékontrolné orgány;

g) porušeniefinan nejč disciplínyvzmysle § 31 ods. 1zákona Č. 523/2004Z.z.orozpo tovýchč pravidlách
verejnejsprávy vzneníneskoršíchpredpisov;

h) poskytnutie nepravdivých azavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií vsúlade
spodmienkamiZmluvy zostrany Príjemcu;

i) porušenie,ktoréje považované za nezrovnalosťvzmysle lánkuč 2ods. 7Nariadenia Rady (ES) .Č
1083/2006,pokiaľSprávca stanoví,že takáto nezrovnalosťsa považuje zapodstatné porušenie Zmluvy;

j) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizáciena majetok Príjemcu, resp. zastavenie konkurzného
konaniapre nedostatokmajetku,vstup Prijemcudo likvidáciealeboza atie exeku néhoč č konaniavo ič
Príjemcovi;

k) akPríjemca nezabezpe íčplnenie povinnostíztejto Zmluvy zostrany Partnerov;

l) porušenie lánku 5bod5č .5.a5.6. zmluvy oposkytnutíFP;

m) akdôjde kuskuto nostič uvedenejv lánku 1odsekč 3., porušenie lánku 1odsek 4.č , lánku 3odsekč 5,
lánku 4č , lánku 6 odsek 1č ., lánku 10 odsek 1.č , lánku 12 odsek 1.č , lánku 12 odsek 6č . týchto VZP.
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2.5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonaníe takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera,na ktorýje
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera bez žiadostiotakýto súhlas.

2.6 Porušenie alšíchď povinností stanovených vZmluve alebo v právnych predpisov SR aES a/alebo
vdokumentoch,naktoré Zmluva odkazujeokrem prípadov,ktoré sa podl'aZmluvypovažujúza podstatné
porušenia,sú nepodstatným porušenim Zmluvy.

2.7 Vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvy jezmluvnástrana oprávnenáod Zmluvyodstúpiťokamžite,len oč
sa otomto porušenídozvedela.Vprípade nepodstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktoráje v omeškaní,nesplnísvoju povinnosťani vdodato nejč primeranejlehote,ktorá jej
nato bola poskytnutá.Aj vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvnástrana oprávnenápostupovať
ako pri nepodstatnomporušeníZmluvy. Vtomto prípadesa takéto porušenieZmluvy bude považovaťza
nepodstatnéporušenie Zmluvy.

2.8 Odstúpenieod Zmluvy je ú ínnéč d om doru eniaň č písomnéhooznámeniaoodstúpení od Zmluvy druhej
zmluvnejstrane.

2.9 Ak splneniu povinnostizmluvnejstrany bráni okolnosťvylu ujúcač zodpovednosť,je druhá zmluvnástrana
oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia(nezvratnýzánik predmetuZmluvy apod.) sa ustanoveniepredchádzajúcej
vety neuplatníazmluvné strany sú oprávnenéod Zmluvy odstúpiťokamžite.

2.10 Vprípade odstúpeniaod Zmluvy zostávajúzachovanétie práva Správcu,ktoré podl'asvojej povahy majú
platiťaj po skon eníč Zmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenieposkytnutejčiastkyFP, právo na náhradu
škody,ktorávznikla porušením Zmluvyapod.

2.11 Ak sa Príjemca dostane do omeškanias plnením tejto Zmluvy vdôsledku porušenia,resp. nesplnenia
povinnostizo strany Správcu,zmluvné strany súhlasia,ženejde o porušenie ZmluvyPríjemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIEFINAN NÝCH VZ AHOV A ZMLUVNÁ POKUTAČ Ť

1. Príjemca jepovinný:

a) vrátiťFPalebo jeho asč ť v prípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiť FPalebo jeho asč ť, ak porušilpovinnostiuvedenévZmluve aporušenie povinnostiznamenáporušenie
finan nejč disciplínypodl'a§ 31 ods. 1písmena a), b), cl,d) zákona .Č 523/2004Z.z. orozpo tovýchč pravidlách
verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonovvznení neskoršíchpredpisov,

c) ak to ur íč Správca, vrátiť FP alebo jeho asč ť, ak Príjemca a/alebo Partner porušil ustanoveniaprávnych
predpisovSR alebo ESa toto porušenieznamenánezrovnalosťpodl'a lánku 2odseku 7 Nariadeniač Rady (ES)

.Č 1083/2006anejde oporušenie finan neč j disciplíny podl'a odseku 1. písm. b) tohto lánkuč VZP alebo
ozmluvnú pokutu podľaodseku9. tohto lánku VZPč ;vzhľadom kskuto nostič ,že spôsobenienezrovnalostizo
strany Príjemcu sapovažuje zataké porušeniepodmienokposkytnutiaFP,sktorým sa spája povinnosťvrátenia
FPalebo jeho astič ,vprípade, ak Príjemca takýtoFPalebo jeho asč ťnevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto lánku VZP,č bude sa natoto porušeniepodmienokZmluvyaplikovaťustanoveniedruhejvety§ 31
ods. 7zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnejsprávy ao zmene adoplnení niektorých
zákonovvznení neskoršíchpredpisov,

d) ak tourčí Správca,vrátiťFPalebo jeho časť vprípade,ak nebolidosiahnutéhodnoty merateľnýchukazovate ovľ ,

e) vrátiť príjem zmikroprojektuvprípade, ak po asč realizácieaktivít mikroprojektua/alebo vpiatich rokoch od
Finan néhoč ukon eniač realizácieaktivít mikroprojektudošlo kvytvoreniu príjmu podl'a lánkuč 55 Nariadenia
Rady (ES) .Č 1083/2006 vznenínariadeniaRady (ES)Č. 1341/2008.

2. Akdôjde kodstúpeniuod Zmluvy,je Príjemca povinný vrátiťSprávcovíFPvyplatenýdodoby odstúpeniaod Zmluvy.

3. Vprípade vzniku povinnostivráteniapríjmu podl'a odseku1. písm. e) tohto lánkuč VZP jePríjemca povinnývrátiť
príjem do 31.januáraroku nasledujúcehopo roku,vktorom bol príjem vytvorený.Príjemca jepovinnýbezodkladne
(odkedysa o tejto skuto nostič dozvedel)požiadaťSprávcuooznámenie, akým spôsobom mátento príjem vrátiť.
Vprípade, že Príjemca príjem riadneav asč nevráti, Správcabude postupovaťrovnakoako vprípade povinnosti
vrátenia FPalebo jeho astč ivzniknutejpodl'a odseku 1.písm.a) až e)tohto lánku VZP.č
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4. PovinnosťvráteniaFPalebo jeho astč i (podlaodseku1. pism. a) až e) tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podľa poslednejvety odseku 3. tohto lč ánku VZP) ajeho rozsah ur íč Správca v"Žiadosti ovrátenie finančných
prostriedkov"( alejď len "ŽoVFP"),ktorúzašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

5. Správca vŽoVFP uvedie výšku FPalebojehočastiapríjmu, ktorú máPríjemca vrátiťazároveň určí ísč la ú tovč ,na
ktoré je Príjemcapovinnývrátenie FP alebojeho časti apríjmu vykonať. Vsúlade sods. 6. toho lánkč u Správca
vŽoVFP určíaj lehotu na vrátenie FP.

6. Príjemca jepovinnývrátiťFPalebo jeho časťa príjem vurčenejlehote,ato do 10dní od dátumu odoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vprípade, že si prijemcazásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sadohodli, že lehota navrátenie FP
alebo jeho astč i,resp. prijmu sapo íč ta od dátumu odoslaniaŽoVPF Správcom.Pokial'Príjemcanevráti FP alebo
jeho astič , resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správca oznámi túto skuto nosč ťRiadiacemuorgánu ..

7. Príjemcajepovinný vlehotedo7pracovných dní od uskuto nenč iavrátenia FPalebojeho astič alebo príjmu,ktoré sa
uskuto niloč formou platby naúčetoznámiťSprávcovitoto vrátenie natla iveč  "Oznámenieovysporiadanífinan nýchč
vz ahovť ".Prílohou "Oznámeniaovysporiadanífinan nýchč vz ahovť "je výpis zbankovéhoú tu preukazujúcič realizáciu
uskuto nenejč platby.

8. AkPríjemca zistívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,jepovinný túto nezrovnalosťbezodkladneoznámiť
Správcoviazároveň mu predložiťpríslušné dokumentytýkajúce satejto nezrovnalosti.Túto povinnosťmá Príjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sapredlži vprípade ak nastanúskuto nostič uvedenévčlánku 90 NariadeniaRady
(ES)č. 1083/2006 o asč  trvania týchto skuto nč ostí.

9. AksaPríjemca dostane doomeškaniasplnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejko vekľ povinnostispojenejs informovaním apublicitou;

c) povinnostiposkytnúťsú ič nnosťSprávcovi;

Správcaje oprávnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vo výške 0,1 %zo sumy celkovýchoprávnených
výdavkov uvedenej v lč ánku 3bod 3.1. Zmluvy oposkytnutí FPza každý aj začatý deň omeškania.Vprípade
porušenia viac akojedného zbodov a),b), c) tohto odseku,výška zmluvnejpokuty saspo ítč a.

lánokČ 11 Ú TOVNíCTVOČ AUCHOVÁVANIEÚ TOVNEJČ DOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorýje ú tovnou jednotkouč pocta zákona .Č 431/2002Z.z. oú tovníctveč vznení neskoršíchpredpisov,je
povinný vrámcisvojho ú tovníctvač ú tovač ťoskuto nostiachč týkajúcichsa mikroprojektu:

a)v analytickej evidencii ana analytických ú tochč včlenení podla jednotlivých projektov, ak ú tujč e vsústave
podvojnéhoúčtovníctva,

b)v ú tovnýchč knihách podľa § 15 zákona Č. 431/2002 Z.z. o ú tovn íctveč so slovným a íselným ozna en ímč č
mikroprojektuvú tovných zápisochč ,ak ú tuje vsúsč tave jednoduchéhoú toč vníctva.

c) tak,aby navšetkých dokladochtýkajúcichsa príjmov avýdavkovmikroprojektubolo jednozna neč uvedené,že sa
vz ahuť jú kpríslušnémumikroprojektu.

2. Príjemca jepovinný uchovávaťaochra ovaň ťúčtovnú dokumentáciua alšiu dokumenď táciutýkajúcu sa mikroprojektu
vsúlade so zákonomČ. 431/2002Z.z. oú toč vnictve vplatnom znení a lč . 90 nariadeniaRady (ES) .Č 1083/2006
a v lehote uvedenejv lč ánku 17 VZP.

3. Naú ely certifikač čnéhooverovaniaje Príjemcapovinnýna požiadaniepredložiťCertifika némč uorgánu ním určené
ú tovné záznamyč ,vpísomnej forme av elektronickejforme,akPríjemca vedie účtovné záznamy,vtechnickej forme
podľa§ 31 ods.2písm. b) zákonaČ. 431/2002Z.z. oú tovníctveč vznení neskoršíchpredpisov.Túto povinnosťmá
Príjemcapo dobu, po ktorúje povinný viesť auchovávať účtovnú dokumentáciualebo inú dokumentáciupodla
odseku 2.tohto lánku VZPč .

lánokČ 12 KONTROLA/AUDIT/OVERENIENA MIESTE

1. Príjemcasa zaväzuje,že umožní výkon kontroly/auditu/overenianamieste zostrany oprávnenýchosôb navýkon
kontroly/auditu/overenianamieste v zmysle príslušnýchprávnychpredpisovSR a ESa tejto Zmluvy. Príjemca je
po asč výkonu kontroly/auditu/overenianamieste povinný najmä preukázaťoprávnenosťvynaloženýchvýdavkova
dodržanie podmienokposkytnutiaFP v zmysle Zmluvy.
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2. Príjemca jepovinnýzabezpe ič ťprítomnosťosôb zodpovednýchza realizáciuaktivítmikroprojektu,vytvoriťprimerané
podmienkyna riadne av asnéč vykonaniekontroly/auditu/overeniana miesteazdržať sa konania,ktoré bymohlo
ohroziťza atie ariadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overeniač na mieste.

3. Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overeniana mieste môžu vykonaťkontrolu/audit/overeniena mieste u
PríjemcuaPartnerov kedyko vekľ od podpisutejto Zmluvyaždo 31.12.2021.Uvedenádoba sapredlži vprípade ak
nastanú skuto nostič uvedenév lánku 90 Nariadeniač Rady (ES) .č 1083/2006o as trvania týchto skuto nostíč č .

4. Oprávnenéosoby navýkon kontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené:

a) vstupovaťdo objektov,zariadení,prevádzok,na pozemkyado iných priestorovPríjemcu a/aleboPartnera,ak to
súvisís predmetom kontroly/audítu/overeniana mieste,

b) požadovaťod Príjemcu, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dát na
pamä ovýchť médiách,vzorky výrobkovalebo inédokladypotrebnépre výkon kontroly/auditu/overeniana mieste
a alšieď doklady súvisiace smikroprojektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste,

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

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

5. Oprávnenéosoby navýkon kontroly/auditu/overenianamieste súnajmä:

a) Správca anímpoverenéosoby,

b) príslušníNárodníkontrolóri,

c) Národnýorgán,

d) Najvyššíkontrolnýúrad SR,príslušnáSpráva finan nejč kontroly,Certifika nýč orgán animipoverenéosoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgányanimi poverenéosoby,

o splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisie aEurópskehodvora audítorov,

g) osobyprizvané orgánmiuvedenýmivpísm. a) až0v súlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSR a ES.

6. Príjemca jepovinnýbezodkladneprijaťopatreniana nápravunedostatkov,zistenýchkontrolou/auditom/overenímna
miestevzmysle správy zkontroly/auditu/overeniana mieste vlehote stanovenejoprávnenýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste. Prijemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste informáciuosplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkovv
termíne stanovenom oprávnenouosobou vzmysle ods.5. tohto lánkuč .

lánokČ 13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A PO íTANIEČ LEHÔT

1. Zmluvnéstranysa dohodli,že ichvzájomnákomunikáciasúvisiacastouto Zmluvousi pre svoju záväznosťvyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvnéstrany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskuto ovačň ťprostredníctvomdoporu enejč
zásielky.Vprípade, že si zmluvnástrananeprevezmezásielku,zasielanúdoporu enouč poštou a uloženúna pošte,
piaty de  od uloženň iana pošte sabude považovaťzade  doru eniaň č zásielky,aj ke  sa adresátď oobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokial'nemožno zásielku doru ič ť adresátovi azásielka nebola uložená na pošte, zásielka
sa považujeza doru enú momentomč  jejvráteniaodosielatel'ovi.Ustanovenietohto odsekusa nevz ahujeť na lč . 10
odsek 6.

3. Zmluvnéstrany si zároveňdohodli ako mimoriadnyspôsobdoru ovaniač písomnýchzásielokdoru ovanieč osobne
alebo prostredníctvomkuriéra; takéto doru enieč Správcovi je možné výlu neč vúradných hodinách podatel'ne
Správcu zverejnenýchverejneprístupným spôsobom.

4. Príjemca jezodpovednýzariadne ozna enč iepoštovejschránkynaú ely písomnejč komunikáciezmluvnýchstrán.

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

6. Ak Správca ur íč elektronickúformu komunikácieprostredníctvomemailu, zmluvnéstrany sa zaväzujú vzájomne
písomne oznámiťsvoje emailovéadresy,ktoré budú vrámcitejto formy komunikáciezáväznepoužívať.

7. Zmluvnéstrany sa zaväzujú,že vzájomnákomunikáciabude prebiehaťvslovenskom jazyku.
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8. Pre po ítanieč lehôt platí, žedo plynutia lehoty sa nezapo ítavač deň, ke  došloď kskuto nostič ur ujúcejč za iatokč
lehoty.

9. Lehoty ur ené pod atýžd ov,č ľ ň mesiacovaleborokov kon ia uplynutím tohod a,č ň ktorý sasvojím ozna ením zhodujesč
d om,ň ke  došlo kskuto nostiď č ur ujúcejč za iatokč lehoty,a ak hov mesiaciniet,posledným d om mesiacaň .Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu,nede u alebo sviatok,ľ jeposledným d om lehoty najbližšíň nasledujúcipracovný deň.

10. Lehota jedodržaná, ak sa poslednýde  lehotyň podanieodovzdáorgánu,ktorý má povinnosťho doru ič ťalebo sa
odošle e-mailom.

lánokČ 14 Ú TY PRíJEMCUČ

1. Správca zabezpe ičposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena ú etč vedenývEUR. ísloú tuPríjemcu (vrátaneČ č
pred íslia)č akód bankyje uvedené v lánku 1ods.č 1.2.zmluvy o poskytnutíFP.

2. Príjemcaje povinný udržiavať ú etč Príjemcu otvorený anesmie ho zrušiť až do doby Finan néhoč ukon eniač
realizácie aktivítmikroprojektu.

3. Príjemca môže realizovať úhrady oprávnenýchvýdavkov aj ziných ú tovč otvorených Príjemcom pri dodržaní
podmienokexistencie ú tuč Príjemcu ur enéhoč na príjem FP arealizácie aktivít mikroprojektuprostredníctvom
rozpo tu.č Príjemcaje povinný oznámiťSprávcovi identifikáciutýchto ú tovč najneskôrpri predloženíZávere nejč
správy.

lánokČ 15 PLATBY

1. Správca poskytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemca sazaväzuje predložiťpríslušnémuSprávcoviZoznam deklarovanýchvýdavkovspolu sú tovnýmič dokladmi
a alšou podpornou dokumentáciouď na kontrolu vsúlade s lánkom 3 VZPč .Vprípade nedostatkovSprávca dožiada
Príjemcu,na doplnenieZoznamudeklarovanýchvýdavkov,resp. jeho príloh tak, aby mohol vystaviťPrehlásenie
ooprávnenosti výdavkov najneskôr do 110 kalendárnychdní od doru eniač Zoznamu deklarovanýchvýdavkov
Správcovi.

3. Po vykonaníkontroly pod a predchádzajúcehoľ odseku tohto lánku VZPč ,Správca vystavíPrehlásenie ooprávnenosti
výdavkov a Schválený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehláseniaooprávnenosti výdavkov aSchváleného
zoznamuvýdavkovzašle SprávcaPríjemcovi,jeden originálarchivujeajeden predkladána schválenieNárodnému
kontrolóroviako podklad kZoznamu deklarovanýchvýdavkovza strešný projektFond mikroprojektov.

4. Správca zabezpe íčposkytnutieplatby systémom refundácie výhradne nazáklade Schválenéhozoznamu
deklarovanýchvýdavkov a Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

5. Príjemcajepovinnývpredkladanom Zozname deklarovanýchvýdavkovuvádzaťvýlu ne výdavky,č ktoré zodpovedajú
podmienkam oprávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedáza pravosť,správnosťakompletnosťúdajovuvedených
vZozname deklarovanýchvýdavkov.Vprípade, že nazáklade nepravýchalebo nesprávnychúdajov uvedených
vZOV dôjde kvyplateniu platby, pôjde oporušenie finan nejč disciplínyvzmysle § 31 zákona .č 523/2004Z.z.
orozpo tovýchč pravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov.

6. Príjemcovivznikne nárok na vyplatenie príslušnejplatby až v momente schváleniaŽiadostioplatbu za strešný
projektFond mikroprojektov.Nárok Príjemcuna vyplateniepríslušnejplatby vzniká len v rozsahu,vakom Správca
posúdioprávnenosťvýdavkovmikroprojektu.

lánokČ 16 UCHOVÁVANIEDOKUMENTOV

1. Príjemca je povinný uchovávať dokumentáciu kmikroprojektu do 31.12.2021 ado tejto doby strpieť výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste zo strany oprávnenýchosôb vzmysle lánkuč 12 VZP. Uvedenádoba sapredlži
vprípade ak nastanú skuto nostič uvedené v lánkuč 90 NariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006o asč trvania týchto
skuto nostíč .Povinnosťpod a tohto lánku VZPje Príjemca povinný zabezpe iľ č č ťaj zo strany Partnerov.
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Príloha Č. 2k Zmluve oposkytnutí finan nč ého príspevku

Predmetpodpory FP

1. Ciele mikroprojektu

Hlavný ciel' Posilneniestabilitypartnerstvamúzejníkov,výmena skúsenostívo viacerých
oblastiachmúzejnej innostič asú asne sa na rtávajúč č možnosti alšeď j
spolupráce,podporujúcejkomunikáciumedzimúzejnýmiustanoviz amň i,
odborníkmivoblasti verejnejamiestnejsamosprávyidobrovol'níkmi,
usilujúcimiozdarné pôsobenievoblasti ochranykultúrnehodedi stvač .
Realizáciaplánovanýchaktivít(uskuto nenč iespolo nejč výstavy,vydanie
katalógu knejazostaveniespolo néhoč propaga no-prezenta néhoč č materiálu
participujúcichmúzeí)podporírast informovanostiširokejverejnostio
múzejnýchustanovizniachafondochvich správe,prispeje kzatraktívneniu
oboch partnerskýchregiónovaoživí rastturizmu aaktívnehocestovného
ruchu.

Specifickýciel'1 Vytvoreniestabilnýchcezhrani nýchč partnerskýchvz ahovť medzislovenskými
a eskýmič múzejníkmisposilnením vybratýchodborných innostíč
(nadobúdanie,vedecké zhodnocovaniezverenýchmuzeáliíaich prezentácia)

Specifickýciel'2 Posilnenietechnickéhozabezpe eniač múzejných innostíč zavedením
inovatívnychprvkov priprezenta nýchč apropaga nýchč aktivitách.

Specifickýciel'3 Skvalitneniepodmienokna aktívny dialóg múzea s návštevníckouverejnos ouť .

2. Aktivity

Popis aktivít

1. Výstavazo zbierok
Múzea regiónu
Valašskoa
Hornonitrianskeho
múzea vPrievidzi

Zostavenielibreta a scenára výstavy,prezentujúcejtradíciu výrobyohýbaného
nábytku firmou Thonetvoblasti Vsetínska(s pôvodnoutovár ouň vKory anochč
ne aď lekoUherskéhoHradiš a,ť ktorá za ala svýrobou vč roku 1857,potom
založením alšeď jfabriky v roku 1861 v Bystricipod Hostýnem naVsetínsku,v
roku 1868 v Halenkoveanapokon vroku 1869 priamo voVsetíne)ana hornej
Nitre (firma Thonetvybudovalatováre  vroku 1867voVel'kých Uherciach)ň s
inštaláciouvpriestorochHornonitrianskehomúzea v Prievidzipri príležitosti
Medzinárodnéhod a mň úzeí.Prisamotnejinštaláciibude použitýpriestorový
mobiliáratiež klipy na plošné exponáty.Sú as ouč ť výstavybude plošný
dotykovýpo íta  s interaktívnym programom,č č špeciálnepripraveným pre túto
formu prezentáciesmožnos ouť vyhl'adania doplnkovýchinformáciío
vystavenýchexponátoch,históriivýroby ohýbanéhonábytku a tiež o skladbe
prezentovanýchzbierokvmúzeách vPrievidziavo Vsetíne.Vrámci projektu
obstaranétechnickézariadeniebude v alšom obdobíď poskytovaťinformácie
návštevníckejverejnostisodkazmina realizovanéprojektymúzea,jednotlivých
partnerovaich poslanie priochranekultúrnehodedi stvač .Je samozrejmos oť u,
že bude propagovaťaj samotnýOpera nýč program cezhrani nejč spolupráce,
Fond mikroprojektovavšetkýchpodporovatel'ov.
Termín:1-9/2014

2. Slávnostné
otvorenievýstavy
ohýbanéhonábytku

Vernisážvýstavyprezentujúcejmuzeálie zfondovmúzeívo Vsetíne av
Prievidzi,dokladujúcevýrobu ohýbanéhonábytku -stoli iekč ,kresiel,
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zo zbierok Múzea servírovacíchstolíkov,vešiakov,kolísok ainých druhov interiérovýchdoplnkov,
regiónu Valašskoa spozvaním hostí-zástupcovzria ovateď l'ovoboch partnerov, alejď odborníkov
Hornonitrianskeho zmúzeí na oboch stranáchhranice,ale ajpodporovatel'ovapriaznivcov.V
múzea vPrievidzi scenárivernisáženebude chýbaťodbornýpríhovorautorovvýstavy,vystúpenia

hostí,kultúrnyprogram aprezentáciaOpera néhoč programucezhrani nejč
spolupráce,Fondu mikroprojektov,vrámci ktorého je realizovanáaj samotná
aktivita,avšetkýchpodporovatel'ov.
Termín:5/2014

3. Katalóg kvýstave Zostavenietextovej astič ohistórii firmy Thonetna územíVsetín ska a hornej
zo zbierok Múzea Nitry odpo iatkovč až posú asnosč ťs poukázaním na skladbu výrobkovaich
regiónu Valašskoa využitie v domácnostiachapri zaria ovaníď interiérovhotelov,kanceláriíainých
Hornonitrianskeho objektov.Vskladbe katalógu nevyhnutnebudú ma zastúpenieť obrazové
múzea vPrievidzi dokladyvystavenýchexponátovs ich charakteristikouvzaužívanejforme.

Grafické spracovanieatla  katalógu kuvedenejč výstave zostavenejzdokladov
vzbierkachoboch múzeívcelkovom náklade 200 kusov v rozsahu 40strán vo
formáte A5 v brožovanejväzbe avo farebnom prevedenísa predpokladá
dodávatel'ským spôsobom.
Termín:2·8/2014

4. Propaga néč Výsledkom prípravyavydania spolo néhoč prezenta no-propaga néhoč č
materiály materiálu obochmúzeíbudúnielen základnéinformácieoparticipujúcich
participujúcichmúzeí múzeách,ale sú asneč bude definovanáskladba múzejnýchfondovso
na projekte špecifikovaním najvýznamnejšíchdokladovkdejinám prírody a spolo nostič v

regióne Valašskaav oblastihorného Ponitria.Vydanie súboru múzejných
tla ovín združenýchč vspolo nom obale vovelč 'kosticca 210x110 sa
predpokladávnáklade 1000 kusov.
Termín:2·8/2014

5. Propagácia Príprava informa nýchč letákov s obsahom textovoriešenom mikroprojektes
projektu uvedením všetkýchpovinnýchnáležitostíprogramu, alejď vymenovaním ciel'ov,

participujúcichriešitel'ov ivýške podporymikroprojektu,grafické spracovaniea
tla  voforme letáka (formátu A4 s dvomič zlomamivcelkom náklade 200 kusov.
Sú as ouč ť propagácieprojektu sastane ajsamostojnýprenosnýbanerso
zodpovedajúcimináležitos amiť . alšieformy propagácieĎ sa zvažujú
prostredníctvom webovýchstránokpartnerov.
Termín:1·9/2014

6. Pracovné Rozpracovanieharmonogramuplnenia projektu,plánovanieapríprava
stretnutia jednotlivýchaktivít,rozdelenieúloh,stanoveniepostupu,finan néč krytie aktivít,
realizátorovprojektu zabezpe ovanieč procesu verejnéhoobstarávania,procespostupu realizácie
akoordinátora projektu,spracovaniehodnotiacichmateriálov.Forma stretnutímôže byť

osobná alebo ajelektronickoukomunikáciou.
Termín:2/2014,4/2014,9/2014

Inštitucionálnaa Ciel'om vybratýchaktivítvrámci projektu je vytvoreniepevných partnerských
technická kontaktovnielen medzirealizátormiprojektu,ale predpokladávzájomnú
udržate nosľ ť spoluprácumedzizainteresovanýmisubjektmiaz toho vychádzajúcaj medzi

múzejnýmiodborníkmi.Sú asne sastáva podnetom ajč na priame osobné

I kontaktymúzejnýchodborníkovatieto partnerstváotvárajúperspektívyv
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horizonteminimálnepiatich rokov v alšejď spoluprácirealizáciourozsahom
menšíchúloh voviacerýchoblastiach,po núcč výmenouskúseností,cez
prípravuarealizáciurozmanitýchvýstavno-prezenta nýchč podujatína pôde
partnerovažpo riešeniespolo nýchč vedecko-výskumnýchúloh.výstupy
samotnéhoprojektupredpokladajúšíreniepoznatkovu alšíchď cietových
skupín od odborníkovaž povšetkyvekovékategórienávštevníckejverejnosti,
ktorú majú osloviťaj alšď ie výstupyprojektu- prezenta no-propagač čnýmateriál
i katalógrealizovanejvýstavy.Technikazaobstaranákprojektusa predpokladá
využívaťako informa nýč zdrojpri prezenta nýchč aktivitáchmúzeaa
sprostredkovaterpoznatkovainformáciíosamotnom projekteajeho
realizátoroch.

3. Ciel'ové skupiny

odbornízamestnancimúzeí
zástupcoviaverejnejamiestnejsamosprávy
široká návštevníckaverejnosť
zástupcoviasubjektovcestovnéhoruchu
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Rozpo etč mikroprojektuvEUR
-----_. ------------ - -- - -- - ---- -- - - - - -

Výdaje na aktivity žadatele
Výdaje naaktivity

Celkovévýdaje mikroprojektu
pŕeshraničnihopartnera

Nmv kapitoly Výdaje ce/kem Výdaje ce/kem Celkové výdaje %zCZV
1. Osobnívýdaje 3563,25 0,00 3563,25 19,84
2. Vécné výdaje 3918,75 418,00 4336,75 24,15
3. Externlslulby 1255,00 1705,00 2960,00 16,48

4.Výdaje na publicitu 6985,00 0,00 6985,00 38,89
5. Investi níč výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatnívýdaje 115,00 0,00 115,00 0,64
7. Celkové zoUsobilé VÝdaie 15837,00 2123,00 17 960,00 100,00
(-) Piijmy IiF

Im 0,00 0,00 0,00

8. Celkové upravené zpusobilé
16537,00 3463.00 17960,00

Ivýdaje
1(+)NezpiJsobilé výdaje 0,00

9. Celkové výdaje Ili! w" 15837,00 , I 2123,00 " 17960,00 , l'

Rozpo etč projektuproFond mikroprojektú

ROZPO ETČ PROJEKTU PRO FOND MIKROPROJEKTU Projekt celkem

Výdaj M6rná jednotka Po etč jednotek
Jednotková

Náklady (v EUR)
cena (v EUR)

1. Osobni VÝdale 356325

1.1 Hrubé rnzdv a platy

1.1.1 Hrubá mzda oroiektového manažéra osobohodina 175 6,50 1137,50

1.2 Odvody sociálního azdravotního poilšténí placené zaméstnavatelem 0,00

1.2.1 Odvodv zo mzdv oroiektového manažéra osobohodina 175 2,29 400,75
1.2.2 Odvodv z dohodvza prácu asistenta oroiektového manažéra osobohodina 150 2,1 315,00

1.2.3 Odvody zdohody zaprácu finan néhoč manažéra osobohodina 100 2,10 210,00

1.3 Jiné

1.3.1 Dohoda zaprácu asistenta projektového manažéra osobohodina 150 6,00 900,00
1.3.2 Dohoda zaprácu finan néhoč manažéra osobohodina 100 6,00 600,00

2. V6cné VÝdaie 433675

2.1 Materiál vč. PHM

2.1.1 Výstavnícky mobiliár -kubusy kus 30 35,00 1050,00

2.1.2 Vvstavnlckv mobiliár -klipy kus 10 30,00 300,00

2.1.3 Drobný výstavnícky materiál (náter.hmoty, skoby, klince, silon, textilia ap.) oroiekt 1 455,00 455,00

2.1.4 Administrácia oroiektu (kancelársky papier, obaly, šanony acod.) proiekt 1 153,75 153,75

2.1.5 Pohonné hmoty pri služobných cestách km 1500 0,10 150,00

2.2 Samostatné movité véci -DHIM, DNHIM

2.3 Cestovní náhrady die zákona

2.3.1 Cestovné náhrady pre realizátorov proiektu osoby 8 30,00 240,00

2.4 Pronájem

2.5 Nákup použitého zaľ izeni

2.6 Nákup HW aSW

2.6.1 Dotvkovv po ítač č koroorarnu výstavy kus 1 700,00 700,00

2.6.2 Notebook spríslušenstvom kus 1 700,00 700,00

2.7 Režiiní vvdaie (voda, teplo, plyn, enerqie)

2.8 Prepravné

2.8.1 Prevoz výstavných exponátov zo Vsetína do Prievidze km 270 0,90 243,00

2.9 Honoráre

2.10 Ubvtování

2.10.1 Ubytovanie ú asč tníkov vernisáže za eskúč stranu osobv 7 25,00 175,00

2.11 Stravné

2.11.1 Ob erstvenč ie na vernisáži výstavy osoby 50 3,40 170,00

2.12 Jiné

3. ExternJ slulbv í 2960 OO
3.1 Posudky (technické, finan níč , oo.)

3.2 Poplatky za právní a notáŕské služby

3.3 Poradenství akonzultace
3.4 Jiné

3.4.1 Poistenie exponátov výstavy projekt 1 300,00 300,00

3.4.2 Honorár za textové podklady do prez.-prop. materiálov múzeí osobohodina 30 8,00 240,00

3.4.3 Honorár za obrazové podklady do orez-oroo. materiálov múzeí osobohodina 30 8,00 240,00

3.4.4 Honorár za iazvkové preklady osobohodina 30 7,00 210,00

3.4.5 Honorár za jazykové korektúry ( esč .) osobohodina 15 7,00 105,00

3.4.6 Honorár za iazvkové korektúry (slov.) osobohodina 15 7,00 105,00

3.4.7 Honorár za prípravu arealizáciu výstavy osobohodina 40 7,00 280,00

3.4.8 Honorár za zostavenie interaktívneho oočíta ovéč ho proqrarnu osobohodina 70 9,00 630,00

3.4.9 Honorár za zostavenie doplnkov kvýstave osobohodina 15 6,00 90,00

3.4.10 Honorár za qrafické spracovanie katalóqu, prop.-prez. materiálov osobohodina 50 8,00 400,00

3.4.11 Honorár za koordináciu projektu na eskejč strane osobohodina 60 6,00 360,00



Príloha Č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

4. Výdaje na publicitu 6985,00
4.1 Informační tabule, pamétní desky ai. souviseiící soroíektern

4.1.1 Informa nýč baner (prenosný, sarnostoinv) kus 1 85,00 85,00
4.1.2 Informačný leták o proiekte kus 200 1,50 300,00
4.1.3 Tlač katalóau kus 200 5,00 1000,00
4.1.4 Tlač oroa-crezentačného materiálu múzeí kus 1000 5,60 5600,00
4.2 Jiné

5. Investlfn! výdaje ~
""

5.1 Stavební výdaje I I
5.2 Samostatné movité veci -HIM I I
6. Ostatn! výdaje -upresnlt ~ 115,00

6.1 Poštovné kus I 50 I 0,50 25,00
6.2 Kopírovacie služby (vä šič e formáty, kopírovanie kus I 60 I 1,50 90,00

7, Celkové ZDúsobilé VÝdale 1796000
8a. Príjmy mikroproiektu I I 0,00

8b. Príjmy mikroprojektu -dovýše vlastního spolufinancování I I 0,00

9. Celkové upravené zPusobllé výdaje I I 17960,00

10. Nezpusobllé VÝdaje 0,00

11. Celkové výdaje projektu 1796000



tlIUHu.

PrílohaČ. 4k Zmluve o poskytnutí

Termínrealizácie:20.01.2014-30.09.2014

l. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Výstava zo zbierokMúzea regiónuValašskoa
x x x x x x x x x

Hornonítrianskehomúzea v Prievidzi

Slávnostnéotvorenie výstavy ohýbaného nábytku
zozbierok Múzea regiónu Valašskoa x
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Prezenta no-propaga néč čmateriály
x x x x x x x

participujúcichmúzeina projekte

Propagáciaprojektu x x x x x x x x x

Pracovné stretnutiarealizátorovprojektua -
koordinátora

x x x
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