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zMLUvA o PosKYTNuľí rueruÁvRATNÉHo FINANčNÉHo PRísPEvKu
z FoNDU MALÝCH PRoJEKToV

číslo zľvlLuvY: SK/FM P l Ĺr'b l ot'l o23' z

Táto zmluva je uzatvorená medzi:

1. zMtUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ/ Správca
názov: Žilinský samosprávny kraj

sídlo: Komenského 48, o1109, Žilina, Slovenská republika

lčo: 37808427

Dlč: Żo2L626695

konajúci: lng. Erika Jurinová, predsedníčka

(d'alej len,,Správca")

1.2.Konečný utivateÍ I Žiadateľ
názov: Mesto Turzovka

sídlo: Stred 178, 023 54 Turzovka

štát: Slovenská republika

konajúci: JUDr. Ľubomír Golis

tčo: 003 143 31

Dlč: 202 055 33 15

banka: Prima banka

SWIFT: KOMASK2X

IBAN: sK5o56mmffi'Ż0/6lL7ú2

(d'alej len ,,Konečný užívateľ")

1.3 Správca a Konečný užívateľ uzatvárajú v zmysle s 269 ods. 2zákona č. 513/1991Zb. obchodný

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 5 25 zákona č,. 292lzoL4 7' z. o príspevku

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení

niektoných zákonov (d'alej aj ako ,,Zákon o EšlF") a v zmysle 5 20 ods. 2 zákona č.523/2oo4Z'z'

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoných zákonov medzi

sebou Zmluvu o poskytnutí neňávratného finančného príspevku vrátane jej všetkých príloh

(d,alej ako ,,Zmluva"|. Ďalej sa vzťahy medzi Správcom a Konečným užívateľom riadia

príslušnými národnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

r.4. Konečný užívateľ je svojim pôvodom subjektom práva Slovenskej republiky



2 PREDMET n Účrl ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom

a Konečným užívateľom prĺ poskytnutí nenávratného finančného príspevku (d'alej aj ako ,,NFP")

zo strany Správcu Konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktonŕ je predmetom

Schválenej žĺadostĺ o NFP:

Názov malého projektu: Spoznávaime sa navzájom

2.L

Akronym: Spoznávajme sa

Kód malého projektu: SK/FMP/1lb /ot/o23

PouŽitý systém financovania : refundácia

(d'alej aj,,malý projekt").

Hlavný cezhraničný partner:

názov: Region Beskydy

sídlo: Náměstí Svobody 6, Fnýdek-Místek, 738 01

štát: Česká republika

lČo: 70632073

z.2. Účelom tejto Zmluvy je realizácia a udržateľnosť schváleného malého projektu Konečného

užívateľa v rámcĺ projektu s názvom ,,Fond malých projektů" kód projektu v |TMS2014+:

304000J9L5, a to poskytnutím NFP z:

Program spolupráce: tnterreg V-A Slovenská repubtika - česká republika1

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regĺonálneho rozvoja

Prioritná os: 3.Rozvoj miestnych iniciatív

lnvestičná priorita: 5. Podpora právne a admĺnistratívnej spolupráce a spolupráce
medzi občanmĺ a ĺnštitúciami (].1b)

Špecifĺcký cĺeľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce
miestnych a regionálnych aktérov

Žiadosť o NFP bola schválená Regionálnym výborom dňa 3I.07.2ot8, oznámenie o schválení

žiadosti o NFP s podmienkou bolo Správcom vydané dňa 2]..9'2018.

2.3. Správca sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Konečnému užívateľovi, a to

v súlade so schválenou Žiadosťou o NFP, resp. oznámením o schválení žiadosti o NFP,

s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkýmĺ dokumentmĺ, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnýmĺ

1schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. c(2015)4080 zo dňa 11'06.2015

so
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a účinnými všeobecne záväznými právnymĺ predpismi Slovenskej republiky a právnymi

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

2.4' Konečný užívateľ sa zaväzuje malý projekt realízovať riadne a včas, v termínoch v zmysle bodu

3.4.

2.5. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkamĺ Európskeho fondu

regionálneho rozvoja (d'alej aj ako ,,EFRR") a v prípade Konečného užívateľa 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 časti týkajúcej sa EFRR do času ich

refundácie zo strany Európskej komisie.

3. RozPočET MALÉHo PRoJEKTU

3.1. Rozpočet malého projektu Konečného užívateľa je členený nasledovne:

EUR

14 956,00

t27Ĺ2,60

1495,60

747,8O

0,00

%

1.00,00

85,00

10,00

5,00

0,00

Rozpočet matého projektu KÚ zo SR

Celkové oprávnené výdavky

Finančný príspevok z EFRR, maximálna
výška

Štátny rozpočet SR, maximálna výška

Vlastné zdroje, minimálna výška

Príjmy malého projektu

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít malého projektu po odpočítaní
predpokladaných príjmov predstavujú sumu 14 956,00 EUR (slovom štrnásťtisíc

deväťstopäťdesiatšesť eur ),

b) Správca poskytne Konečnému uŽívateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do

výšky 12 7Ĺ2,60 EUR (slovom dvanásťtisíc sedmestodvanásť EUR a šesťdesiat centov

) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizácĺu aktivít malého projektu,

c) Správca poskytne Konečnému užívateľovi zo SR nenávratný finančný príspevok maximálne
do výšky 1495,60 EUR (slovom tisíc štyrístodeväťdesiatpäť EUR a šesťdesiat centov ) zo
štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít malého projektu,

d) Konečný užívateľ zabezpečívlastné zdroje financovania malého projektu vo výške 747,8o
EUR (slovom sedemstoštyridsaťsedem EUR a osemdesiat 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 finančného príspevku bude poskytnutá
v prislúchajúcom pomere z overených oprávnených výdavkov, avšak celková výška
nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.L. 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 užívateľ sa zaväzuje požiadať o NFP výlučne na Celkové oprávnené výdavky na
realizáciu aktĺvít malého projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou a
dokumentmĺ, na ktoré odkazuje.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom po dni podania Žiadosti

o NFP u príslušného Správcu.

Záväznétermíny pre Konečného užívateľa sú

Zmluvné strany sa dohodli, že:

a) Konečný uŽívateľ, pokiaľ realizuje investičný malý projekt, bude predkladať Správu o

udržateľnosti malého projektu v termínoch ročného výročia finančného ukončenia malého

projektu.
b) 

-Konečný 
užívateľ, pokiaľ realizuje neinvestičný malý projekt, bude predkladať Správu o

udržateľnosti malého projektu len na základe výzvy Správcu v termínoch ročného výročia

finančného ukončenia malého projektu.

Konečný užívateľvyhlasuje, Že jemu, niektorému z partnerov alebo partnerom spoločne nebola

v minulosti priznaná dotjcia, príspevok alebo ĺná forma pomoci na malý projékt uvedený v čl' 2

ods. 2.L tejto zmluvy, a zároveň vyhlasuje, že ani nebudú tieto subjekty spoločne alebo

jednotlivo požadovať na realizáciu oprávnených aktivít malého projektu financovaných na

základe tejto Zmluvy, dotáciu, príspevok alebo inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité

financovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapĺtol štátneho rozpočtu SR alebo rozpočtu

českej republiky (d'aĚj ako ,,čR"), štátnych fondov SR alebo čR, z in'ich verejných zdrojov,

.ĺ.io" rů, n".yri.čného fondu alebo iných zdrojov poskytnutých z inej krajiny, ako SR alebo

Čn na zatlade 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 odstúpiť od Zmluvy a Konečný užívateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť

v súlade s článkom IovzP.

Na kontrolu a vládny audit použitia NFP, ukladanie a vymáhanie sankciíza porušenie finančnej

disciplíny sa vzťahuje režim upravený v príslušných právnych predpisoch SR a Európskej únie'

Konečný užívateľ súčasne berie na vedomie, že podpĺsom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať

všetku programovú dokumentáciu, ako aj dokumentáciu vydanú Správcom prĺ realizácií

projektu s názvom ,,Fond malých projektů" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg

V-A SK-CZ.

Konečný užívateľ berie na vedomie, že ustanovením ods' 3.1-. tohto článku nie je dotknuté

právo Správcu, Riadiaceho orgánu, Centra pro regionální rozvoj české republiky, Certifikačného

orgánu alebo orgánu auditu vytonať fĺnančnú opravu v zmysle čl' 143 nariadenia Európskeho

pailamentu Rady(EÚ) t3o3l2oL3 a v zmysle 5 40 a nasl. Zákona o eŠlr.

Konečný užívateľ sa zaväzuje, že zabezpečí plnenie povinností partnerov prostredníctvom

samostatnej zmluvy (Dohody o spolupráci partnerov na malom projekte), ktorá upravuje práva

a povinnosti medzi Konečným užívateľom a partnerom vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo jej

piĺlor,. Konečný užívateľ zodpovedá za zabezpečenie včasnej a správnej realizácĺe celého

malého projektu aj zo strany partnerov' Konečný užívateľ je tiež zodpovedný za akékoľvek

opatrenia partnerov, ktoré by viedli k porušeniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a Dohody

o spolupráci partnerov na malom projekte.

Ň
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L.7.20t8

3L.L.20L9
Dátum zahájenia fyzickei realizácie malého projektu

Dátum fyzického ukončenia realizácie aktivít malého projektu

Postedný možný termín predloženia Záverečnej spráW
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zM LUVNÝCH STRÁN

Komunikácía zmluvných strán je upravená vo Všeobecných zmluvných podmienkach čl. 14 -
*ä''"ina.'' zmluvných strán a počítanie lehôt'

5. zÁvrnrčľÉ USTANoVENIA

5J. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcĺm po dnijej zverejnenĺa na webovej stránke Správcu'

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie zabezpečí Správca na svojej webovej stránke.

Ak Zmluva nĺe je zverejnená na webovej stránke Správcu do siedmich dní odo dňa uzavretia,

Konečný užívateľ je oprávnený zverejniť Zmluvu v súlade s s5a zákona č. 2lll20oo Z'z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení nĺektoých zákonov v znení

neskorších predpisov' Ak Konečný užívateľ podá návrh na zverejnenĺe Zmluvy v obchodnom

vestníku, je povĺnný o podaní návrhu bezodkladne informovať Správcu. Zmluvné strany sú

povinné vzájomne sa ĺnformovať 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 žĺadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu

sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č' 2ll/z0oo Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za

súčasného rešpektovania ochrany osobnosti aosobných údajov vyjadrujú súhlas sjej
zverejnením'

5.3. Správca týmto v súlade s článkom 13 Narĺadenia EP a Rady (EÚ) č' 2076/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (d'alej len

ako ,,Narĺadenie GDPR") oboznamuje konečného užívateľa, že počas implementácie projektu

s názvom ,,Fond malých projektů", Kód Žiadosti |TMS2014+:NFP304000J915, spracúva
poskytnuté osobné údaje v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osÔb v

Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovom sídle Žsr
htto://www.zilinskazuoa.sk/sk/zasadv-soracuva nia-osobnvch-uda iov-fvzickvch-osob-zilinskom-
samospravnom-kraii/. Účel spracúvania, právny základ, kategórĺe osobných údajov, dotknuté
osoby, príjemcovia osobných údajov a doba uchovávania osobných údajov sú uvedené
v Zázname o spracovateľských čĺnnostiach v ŽSK, ktorý je možné nájsť na webovom sídle ŽSK

www.zilinskazupa.sk v záložke GDPR.

5.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí dňom uplynutia doby

udržateľnosti malého projektu s výnimkou:

a. článku L0,12 a 17 YZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Správcom a Konečným

užívateľom na základe Zmluvy, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru2028;

b' tých ustanovení Zmluvy, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenĺa

povínností vyplývajúcich pre Konečného užívateľa (o' i. z článkov Io, 12 a 17 VZP),
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s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou

a účinnosťou predmetných článkov:

l. platnosť a účinnosť článku t7 vzP končí uplynutím 10 rokov od overenia Záverečnej

správy a

ll. platnosť a účinnosť článku Lo vzP vsúvislosti svymáhaním neoprávnenej štátnej

pomoci končí uplynutím 10 rokov od overenia Záverečnej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až b) tohto

odseku sa predíži (bez potreby vyhotovovania osobĺtného dodatku k Zmluve, t. j. len na základe

oznámenia Správcu Konečnému užívateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy. Konečný užívateľ týmto vyhlasuje,

že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu

viazaný.

5.6. Konečný užívateľ je povinný poskytnúť Správcovi podpisové vzory osôb oprávnených

podpisovať Záverečnú správu vrátane príloh v mene Konečného užívateľa (štatutárny orgán,

prípadne iná oprávnená osoba). Konečný užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Správcovi

zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť Správcovi nové podpisové vzory.

5'7. Konečný užívateľvyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili

jeho oprávnenosĹ oprávnenosť partnerov alebo oprávnenosť malého projektu na poskytnutie

NFP v zmysle podmĺenok, ktoré viedli k schváleniu Žĺadosti o NFP pre malý projekt.

Nepravdivosť tohto vyhlásenia Konečného užívateľa sa povaŽuje za podstatné porušenie

Zmluvy a Konečný užívateľ je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VzP.

5.8. Konečný užívateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané

Správcovi pred podpisom tejto Zmluvy sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvoreníZmluvy v

nezmenenej forme. Nepravdĺvosť tohto vyhlásenia Konečného užívateľa sa považuje za

podstatné porušenie Zmluvy a Konečný užívateľ je povinný vrátiť ĺĺrp alebo jeho časť v súlade s

článkom 10 VZP.

5.9. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi

predpismi sR, ČR, a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom

prípade zaväzujlj bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie

novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlĺvých

' ustanovenítejtoZmluvy.

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

aj počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Porušenie podmĺenok poskytnutia nenávratného

finančného príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy a Konečný užívateľ je

povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť v súIade s článkom 10 VZP.

5.11. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo

ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami

a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán Vzniknuté v súvislosti s plnením

záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislostĺ s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia,

že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie,

budú riešené na miestne a Vecne príslušnom súde, ktonim je na základe dohody Zmluvných

strán príslušný súd podľa sídla Správcu, pričom rozhodným právnym poriadkom na rĺešenie

takýchto sporov je právny poriadok Slovenskej republĺky' V prípade, ak by počas platnosti tejto

Zmluvy prišlo k zániku tohto súdu napríklad v dôsledku organizačných zmien v súdnictve, má

právo voľby rozhodného súdu Správca. Konečný užívateľ sa zaväzuje túto voľbu súdu Správcu

rešpektovať.
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5.12. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Konečný
užívateľ 1 rovnopĺs, a 2 rovnopisy dostane Správca.

5.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy rĺadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a

právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, obsah Zmluvy vyjadruje slobodnú vôľu strán
dohody, pričom ich prejavy slobodnej vôle sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,
podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2 Žiadosť o poskytnutie NFP

Príloha č. 3 Detailný rozpočet projektu schválený RV

1 2 t'10v. 2010

Za Správcu v Žiline, dňa ......'.....

Podpĺs:
1

Žĺlinský sam kraj

lng. Erika predsedníčka

Za Konečného užívateľa v
-7- j

/k L'ĺĺ'ĺ'uĺ-,
, dňa /c /,, ź,ť

Podpis:

Mesto Turzovka

JUDr. Ľubomír ts

Dátum platnostiZm Ąa .ĄĄ u ĄL

Dátum účinnosti Zmluvy: .........
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Príloha č. L Zmluvy o poskytnutínenávratného finančného príspevku

ĺĺĺrUVNÉ PoDMIENKY K ZMLUVE o PosKYTNUTí NENÁvRATNÉHO FINANčNÉHo
Llv'y- - - 

PRíSPEVKU z FoNDU MAtÝcH PRoJEKTov

e zm uvn e pod m te nky upravu Ju vzájomne p rava a povt nnosti zm uvných str án,

ne jedn ej Sp ravca N FP a na stran e d ruhe Ko necn Ý uztvateľtohto N F P
sú na stra

týchto všeobecných zm uvnyc h pod m eno k sa všeobecn e zm uvn e pod mte n ky d'a eJ

ako vzP" zm luva o po skytn ut N F P z FM P bez vzP a ostatných príloh sa d'a le oznacuje

zml poskyt utí N FP FM P vzP stat e rílohy d'a le
,rZml

o pos kytnutí N FP a uva o n z a o n p sa
uva

sťou oskytnutí
ko ,7Ííluva vzP su neod de ite lhou suca zm luvy o p N FP

a

Ak by niektoré ustanovenia VZP boli V rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnut

íri'nou"nl' zmluvy o poskytnutí NFP'

í NFP, platia

Vzáiomnépráva a povinnosti medzi Správcom a Konečným užívatelbm sa riadia Zmluvou, všetkými

oo*ń.n,'i, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi sR, ČR a EÚ. Zmluvné strany sa

Jol,'oall, ž.e práva a povinnosti zmluvných strán sa zároveň riadia programom spolupráce

Ĺi.rr.g V-A Slovenská republika - Česká republika a regionálnou dokumentáciou FMP (Príručkou

pre žĺadatel'a a konečného užívateľa, oprávnenosťou výdavkov...), Výzvou na predkladanie žiadostí

o NFP z FMP, schválenou žiadosťou o NFP resp. oznámením o schválení NFP, Systémom

finančného riadenia európskych štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 20L4 _ 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 užívatelä uvedených v Zmluve je Konečný užívatel'
povinný zabezpečiť aj 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 realĺzáciou aktivít malého projektu upravuje Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte.

tEGlstATíVA A VÝKuD PoJMoV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Správcom a Konečným užívatelbm tvoria
najmä:

Právne predpisv Európskei únie:

- Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. L3o3/ŻoL3 zo 77. 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 všeobecné ustanovenia o Európskom

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom

námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Es) č.1083/2006 (d'alej aj

len ako,,všeobecné nariadenie")
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutínenávratného finančného príspevku

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. L3oI/2oL3 zo L7. decembra 2013 o Európskom fonde

regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa lnvestovanie do rastu a

zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (Es) č. 1080/2006

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. LŻgg/zoI3 zo 77 decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na

podporu ciela Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 48L/Żo74zo 4' marcaŻoI4 ktorým sa dopíňa nariadenie EP a Rady

(EÚ) č. I2gg/2oL3, pokial' ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na

programy spolupráce

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65L/2oL4 zo 77 ' jÚna ŻOI4 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za

zlučitelhé s vnútorným trhom podľa článkov Lo7 a L08 zmluvy

Rozhodnutie Komisie č. c(2o13) 9527 z 19. decembra 201"3 o stanovení a schválení usmernení

o určenífinančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci

zdiel'aného hospodárenia prĺ nedodržaní pravidiel verejného obstarávania.

Skratky

cKo - Centrálny koordinačný orgán

ČR _ Česká republika

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

EP - Európsky parlament

rŠlr - európske štrukturálne a investičné fondy

FMP _ Fond malých projektov

HcP - Hlavný cezhraničný partner

NFP - nenávratný finančný príspevok

ov7- _ okolnosť vylučujúca zodpoved nosť

Po - programové obdobie

Ro - riadiaci orgán

RV _ regionálny výbor

sMV - Spoločný monitorovacívýbor

STS _Spoločný technický sekretariát

SR _ Slovenská republika

Vo - verejné obstarávanie

vzP _všeobecné zmluvné podmienky

Z. z.lZb' - Zbierka zákonov/Zbierka

ZDv _ zoznam deklarovaných výdavkov

7S _Łáverečná správa

ŹoV_žiadosťovrátenie

ce
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutínenávratného finančného príspevku

Poimv

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Správcom a Konečným užívatelbm na účely

zmluw, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- Aktivita - súhrn činností realizovaných Konečným užívatelbm a partnermi v rámci malého

; Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo

i výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý

predstavuje pridanú hodnotu pre Konečného užívatel'a a/alebo cielbvú skupinu užívatelbv

výsledkov malého projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít;

_ Bezodkladne - najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku skutočnosti rozhodnej pre

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy stanovuje odlišná lehota

platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v článku 4 Zmluvy

o poskytnutí NFP;

š.O - Celkové oprávnené výdavky - výdavky, ktorých maxĺmálna výška vyplýva zo schválenia

Regionálneho výboru, ktorým bola schválená žiadosť o 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, zákonnostĺ, 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 plníúlohy certifikačného orgánu

Ministerstvo financií SR;

- overovanie _ Správca overuje správnost', zákonnosĹ oprávnenosť a overitel'nosť výdavkov,

výsledkom z overenia je Prehlásenie o oprávnenosti výdavkov;

- Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň; pokial' nie je v Zmluve výslovne uvedené, že ide

orÖ 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 Konečného užívatel'a dodávku tovarov,
uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť realizácie 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 (aIebo aj ,,EFRR") - jeden z hlavných nástrojov
štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu podpory, ktorej cielbm je
posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych
rozdielov v Únii prostredníctvom udržatel'ného rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia
regionálnych hospodárstiev vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a
zaostávajúcich 

región ov.;
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutínenávratného finančného príspevku

Európske štrukturátne a investičné fondy alebo EštF - spoločné označenie pre Európsky fond

regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky polhohospodársky fond

pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Finančné ukončenie matého projektu - nastáva dňom pripísania zodpovedajúcej výšky NFP na

účet konečného užívateľa

Finančné ukončenie realizácie malého projektu - nastáva najneskôr do 30 dní od fyzického

ukončenia aktivít malého projektu

Fond malých projektov _ nástroj na podporu aktivít menšieho rozsahu na regionálnej úrovni

na základe schváteného a realizovaného strešného projektu s názvom Fond malých projektů,

ktorý je súčasťou programu 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 Konečného užívateľa alebo Partnera. Realizácia aktivít malého projektu sa považuje za

ukončenú v kalendárny deň, kedy Konečný užívateľ splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovaliAktivity malého projektu,

b) predmet malého projektu bol riadne dodaný Konečnému užívateIbvi, Konečný

užívateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania.

Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:

i) preberacím/odovzdávacím protokotom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je

predmetom malého projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná 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

užívateľom a uvedenie predmetu malého projektu do užívania (ak je to s ohľadom na

Pred met Projektu relevantné),

ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom bez vád a nedorobkov, ktoré

majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť a ktoré sú podpísané, ak je predmetom

malého projektu stavba a následným predložením kolaudačného rozhodnutia. Ak je

predmetom malého projektu stavba podliehajúca kolaudačnému rozhodnutiu, je

konečný užívatel' povinný preukázať Správcovi vydanie právoplatného

kolaudačného 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 Konečnému užívateľovi,

alebo bol so súhlasom Konečného užívatel'a sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo

v schválenej Žiadosti o NFP

Konečný užívateľ - Subjekt, ktorému Správca poskytol finančnú podporu na realizáciu malého

projektu v rámci Fondu malých projektov;

ldentifikačné a kontaktné údaje _ sú najmä názov, sídlo, lČo, DlČ, emailové adresy, meno

a priezvisko štatutára
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Príloha č. 1- Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

. .yvą oÍ€žiadatel'a a konečného užívatel'a - predstavuje komplexný metodický návod pre
,.''!^"^iZir' 

a konečného užívatel'a pri podaní žiadosti a realizácií malého projektu a je platná

'r'i*rn*r,len v kontexte d'alších záväzných dokumentov.

úerateľnéukazovatele 
rnalého projektu _záväzná kvantifikácia výstupov a cielbv, ktoré majú

,"} ao'i'ľ'nuté realizáciou aktivít malého projektu. Merateľné ukazovatele sú priradené k

I*'rrrr;, malého projektu a v zásade zodpovedajú výstupu malého projektu' Meratel'né

ukazovatele malého projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu,

u rLo' boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP.

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - tvoria ho prostriedky EÚ (EFRR), a prostriedky

iiJtn.llo rozpočtu SR1' Suma finančných prostriedkov ktorá bude poskytnutá konečnému

užívatelbvi na realizáciu malého projektu vychádzajúca zo schválenej Žiadosti o NFP, podl'a

podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe schválenej záverečnej správy;

Neoprávnené vtýdavky - 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, nesúvĺsia s
činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie MP, alebo sú v rozpore s inými
podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku L3 vzP alebo v oprávnenosti
výdavkov), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi
predpismisR, ČR a právnymi aktmi eÚ.
Nezrovnalosť- akékolVek porušenie práva Únĺe 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
zúčastňujúceho sa na vykonávaní EšlF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na
rozpočet Ún ie zaťažen ím všeobecného rozpočtu N eoprávneným výdavkom;
okolnosť vylučujúca zodpovednosť aIebo ovz - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle,
konania alebo opomenutĺa 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 nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, ked'bola
Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych
pomerov.
V zmysle uvedeného udalos{ ktorá má bytoVZ, musíspÍňaťvšetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo
záväzku po 1určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy
povinnosť dlžníka zanikne, s ohl'adom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má
trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musí byt nezávislá od vôle Zmluvnej
strany, ktorá vznĺk takejto udalosti nevie ovplyvnit',
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutínenávratného finančného príspevku

(iiil musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez

ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné uda|osti alebo d'alšie oko!nosti

vis maior,

(ivl neodvrátiteľnosĹ vdôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať' ž.e

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonaĹ alebo odvrátiť

alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú oYZtrvá,

(v} nepredvídateľnosĹ ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana

nemohla pri uzavretí Zmluvy predpokladať.,že ktakejto prekážke dôjde, pričom

sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z národných všeobecne-záväzných
právnych predpisov alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byt

každému známe.

(vĺ} Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti,

ktorej táto prekážka bráni.

7a oYZ sa považuje aj uzatvorenie štátnej pokladnice. Za oVZ sa nepovažuje plynutie

lehôt v rozsahu, ako vypl'ývajú z právnych predpisov SR, čR a právnych aktov EÚ;

orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej

správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

časová oprávnenosť v'ýdavkov - začína dňom nasledujúcim po dni podania Žiadosti o NFP u

príslušného Správcu (tzn. V prípade podania na pošte je rozhodujúcim dňom dátum
na poštovnej pečiatke alebo dátum predania kuriérnej službe). Časová oprávnenosť uidavkov
končí posledným 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 účtovných dokladov a podpornej

dokumentácie) a Záverečnej správy, v ktorej potvrdí spôsobilosť predloŽených výdavkov.

Hlavný cezhraničný partner/Partner _ subjekt, ktorý sa podieľa na reaIizácii malého projektu
v rámci FMP na základe Dohody o spolupráci partnerov na malom projekte.

Program spoIupráce tnterreg V_A Stovenská republika - česká republika (alebo aj,,Program")

- je program spolupráce, ktorý bol schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č.

c(2015)4080 zo dňa 1L. 06. 2015;

Programová dokumentácia - akákolVek informácia alebo súbor informácií v tlačenej alebo
elektronickej 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.

Matý 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 uŽívateľ/

alebo Partneri realizujú jednotlivé aktivity malého projektu a ktoré začína termínom 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 poskytnutíNFP;
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Príloha č' 1Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Riadne - uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi

oredpismi sR, ČR a právnymi aktmi EÚ a s Výzvou a jej prílohami, Príručkou pre žiadateľa

a ronečnéno užívateľa Príručkou oprávnenosťvýdavkov a Regionálnou dokumentáciou.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Regionálnym

výborom, resp. oznámením Správcu o schválení žiadosti o NFP a ktorá je uložená u Správcu;

1právca - subjekt, ktoný na základe Zmluvy o NFP realizuje projekt FMP (výkon správy FMP,

overovanie malých projektov a preplácanie finančných prostriedkov na účet Konečného

uŽívatela); v ČR - Region Bílé Karpaty, v SR - Žilinský samosprávny kraj.

Regionálna dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií v tlačenej alebo
elektronickej podobe, týkajúca sa alebo súvisiaca s malým projektom (napr. Príručka pre
Žiadateľa a konečného užívatel'a, 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 výbor - orgán zriadený Správcami, ktorý je určený hlavne k prejednávaniu
a schvaľovaniu ma|ých projektov realizovaných v rámci FMP.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2o2o alebo Systém
finančného rladenla - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn
pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa
finančné plánovanie 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 komĺsii; pre účely Zmluvy
o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na
webovom sídle Ministerstva financií SR;

Účtovný doklad - doklad definovaný v 5 10 ods. 1 zákona č' 43L/2oo2 7. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov v sRl / 5 11 odst. 1 zákona ć,. 563/Lgg1 Sb. o účetnictví v ČR.
V súvislosti s postúpením pohl'adávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného
nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj
doklad preukazujúci vykonanie započítania'

Udržatelhosť malého projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného malého
projektu definovaných prostredníctvom meratelhých ukazovateľov malého projektu počas
stanoveného obdobia (obdobia udržatelhosti malého projektu) ako aj dodržanie ostatných
podmienok vyplývajúcich z čl. 7]. všeobecného nariadenia. obdobie udržatelhosti malého
projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni,
v ktorom došlo k poskytnutiu záverečnej platby Konečnému užívatelbvi; obdobie udržatelhosti
malého projektu trvá pre účely tejto Zmluvy 5 rokov po finančnom ukončení realizácie malého
projektu;

Projektoví manažéri malých projektov u Správcov (PM) overujú hospodárnosĹ efektívnos{
účelnosť a účinnosť vynaložených výdavkov' Ďalej overujú že spolufinancované produkty a
služby boli dodané a že výdavky, ktoré koneční užívatelia vykázali, boli skutočne zaplaten é, aže
boli v súlade s platnými právnymi predpismi' Na stanovenej vzorke malých projektov podl'a
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

analýzy rizík prevádzajú overenie na mieste. Toto overenie môžu previesť aj u ktoréhokoľvek

d'alšieho malého projektu.

Verejné obstarávanie _ postupy výberu zákaziek na dodávku tovarov, realizáciu stavebných

prác a poskytnutí služieb v zmysle zákona v SR v zmysle zákona č. 343/2oL5 z' z'

Zákon o verejnom obstarávan í, l v zmysle ć. L34l2oL6 Sb. o zadávání veřejných zakázek

;;i;1;J. 
'nánĺ 

v ČR v súvislosti s výberom dodávateľa malého projektu a v prípade zákaziek'

na ktoré sa nevzťahuje povinnosť postupovať v súlade s uvedenými právnymi predpismi a s

postupmi uvedenýmiv príručke pre žiadateľov a konečných užívateľov a jej prílohách;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany

Správcu, na základe ktorého Konečný užívateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil

žiadosť o NFP Správcovi;

Záverečná správa - komptexná správa o postupe realizácie celého MP a o jeho udržaní'

spracovaná konečným užívateľom predložená príslušnému Správcovi, ktorý ju overuje a

schvaľuje;

Zoznam deklarovaných v,ýdavkov - formulár, ktoný zasiela Konečný užívateľ 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 užívateľ

povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty'

článok 1 všEoBEcNÉ PoVtNNosTl

1.1 Konečný užívateľ 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 užívateľ zodpovedá Správcovi za realizáciu aktivít malého projektu v celom

rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá malý projekt skutočne realizuje a je povinný

zabezpečiť plnenie záväzkov z tejto Zmluvy všetkými Partnermi. Konečný užívateľ

zodpovedá Správcovi v celom rozsahu za to, že malý projekt bude zo strany Konečného

' užívateľa a partnerov zrealizovaný riadne a včas'

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správcu je

akákoľvek zmena týkajúca sa Konečného užívateľa a/alebo Partnera najmä splynutie,

zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia

a iné formy právneho nástupníctva Konečného užívateľa a/alebo Partnera počas platnosti

a účinnosti Zmluvy sa považuje za závaŽnú zmenu malého projektu, ktorá oprávňuje

Správcu od tejto Zmluvy odstúpiť'

L.4 Konečný užívateľ sa zaväzuje , Že v období piatich rokov odo dňa poskytnutia záverečnej

platby na jeho účet nedôjde k podstatnej zmene malého projektu definovanej v článku 71

ods. 1 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. L3o3/ŻoLg, pokiaľ Regionálny výbor alebo Správca

neurčí inak.

1.5 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení

záväzkov z tejto Zmluvy. Vprípade, ak má Zmluvná strana zato, že druhá Zmluvná strana

neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju vyzvať na nápravu, ak je

I



Príloha č. L Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

takáto náprava z hl'adiska ustanovení tejto Zmluvy a platného právneho poriadku možná.

Zm]uvné strany sa zaväzujú riešiť sporné situácie, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení tejto

Zmluw, primárne dohodou alebo mechanizmami, ktoré Zmluvným stranám poskytuje táto

1mluva, platné právne predpisy a regionálna dokumentácia, ktorou sa riadia vzájomné
práva a povinnosti Zmluvných strán vzmysle ustanovení tejto Zmluvy. Ustanoveniami
tohto bodu Zmluvy nie je dotknuté právo Zmluvnej strany na odstúpenie od zmluvy
v zmysle ustanovenítejto Zm!uvy.

őánor2 oBSTARÁVANIE stUŽlEB, ToVARoV A PRÁc KoNEčNÝM uŽívareľorvl

2.7 Konečný užívateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodanie tovarov, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít malého 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 regionálnou dokumentáciou (Príručkou pre
žiadateľov a konečných užívateľov, oprávnenosťou výdavkov) zákonmi platnými v danej
krajine, smernicami a nariadeniami EÚ.

2.3 Konečný užívateľ je povinný poskytnúť príslušnému Správcovi dokumentáciu súvisiacu s
verejným obstarávaním v rozsahu a lehotách stanovených v Príručke pre žiadatel'a
a konečného užívateľa a v oprávnenostivýdavkov, ak Správca neurčí inak.

Ż.4 V prípade ak Konečný užívateľ neodstráni nesúlad v procese verejného obstarávania,
Správca výdavky malého projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného
obstarávania, vcelku alebo z časti uzná za neoprávnené.

článok 3 PoVlNNosŤ PosKYToVAŤ lĺuronrvlÁctE A PREDKLADAŤ zÁvĺnečruÚ spnÁvu

3. 1 Konečný užívatel' je povinný predložiť príslušnému Správcovi záverečnú správu malého
projektu do 30 dní od fyzického ukončenia realizácie aktivít ma!ého projektu.

3'2 Vrámci Záverečnej správy je Konečný užívatel'povinný monitorovať aj obdobie pred
podpisom Zmluvy, ktoré začína dňom 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.

3. 3 U malých projektoch sú sledované iba príjmy, ktoré vzniknú v priebehu jeho realizácie.
Príjmy môžu byt použité ako zdroj vlastných prostriedkov na spolufinancovanie konečným
užívatelbm' Pokial' skutočne preukázané prljmy presahujú výšku vlastného podielu
spolufinancovania konečného užívatel'a, znižuje sa celkový príspevok z NFP o čiastku, o
ktorú príjmy výšku vlastného spolufinancovania prekračujú.

3. ą V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávnostív Záverečnej správe je

Konečný užívatel'povinný v lehote určenej Správcom, tieto nedostatky v Záverečnej správe
odstrániť. Pokial' je Záverečná správa neúplná, je Konečný užívatel'povinný v lehote určenej
Správcom, Záverečnú správu 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

3.6

3.7

3.8

3.9

PríIoha č. 1Zmluvy o poskytnutínenávratného finančného príspevku

Konečný užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť predloženie Záverečnej správy a Zoznamu

deklarovaných uýdavkov. Prílohou Záverečnej správy sú aj príslušné účtovné doklady

a d,alšia podporná dokumentácia najneskôr do 30 dní od fyzického ukončenia aktivít

malého projektu. V prípade omeškania s predložením Záverečnej správy dlhším ako 60

kalendárnych dní môže Správca odstúpiť od zmluvy'

Správca vykoná overenie dokumentov predložených podľa predchádzajúceho odseku tohto

článku VzP. Ak zistí neúplnosť alebo nedostatky v predložených dokumentoch, Vyzve

Konečného užívateľa, aby v stanovenej lehote nedostatky odstránil, resp' predloženú

dokumentáciu doplnil. Počas lehoty podľa predchádzajúcej vety sa lehota na výkon

overovania podľa nasledujúceho odseku tohto článku VZP prerušuje. Po vykonaníoverenia

Správca deklarované rnýďavky schváli, schváli v zníženej sume alebo neschváli a zašle

Konečnému užívateľovi Prehlásenie o oprávnenosti výdavkovl /návrh správy z overenia

ZDV a určí Konečnému užívateľovitermín na podanie námietok (vyjadrenia) voči zisteniam

pri overovaní. Na zákIade námietok (vyjadrenia) konečného uŽívateľa Správca vypracuje

správu z overenia ZDV, Prehlásenie o oprávnenostivýdavkov.

V prípade neúplnosti doložených podkladov bude konečný užívateľSprávcom 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 užívateľvšetky požadované podklady nedodá, odošle Správca do ]-0 kalendárnych

dní druhú rnýzvu k doplneniu podkladov s termínom doručenia do 10 kalendárnych dní od

dátumu odoslania druhej výzw. Pokiaľ ani v tejto lehote nebudú potrebné doklady

Správcovi predložené, budú u malého projektu uznané iba výdaje riadne doložené bez

možnosti d'alšieho dokladovania. V prípade, te doložené Wdaje nebudú odpovedať

minimálnej výške stanovenej podpory, Správca odstúpi od Zmluvy' V prípade, že konečný

užívateľ bude v omeškaní s predtožením uvedených dokladov, skracujú sa jeho lehoty pre

.doplnenie o dobu omeškania. Vprípade Wzvy na doplnenie sa pozastavuje lehota na

overenie spôsobilosti všetkých výdajov u Správcu. Po uplynutí uvedených lehôt ukončí

Správca overenie MP do 1-5 kalendárnych dní. Celková doba kontroly MP zo strany Správcu

by nemala presiahnuť 120 kalendárnych dní'

Konečný užívateľ je povinný na žiadosť Správcu bezodkladne predložiť informácie

a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Konečného užívateľa a Partnerov,

s realizáciou aktivít malého projektu, účelom malého projektu, s aktivitami Konečného

užívateľa a Partnerov súvisiacimi s účelom malého projektu, s vedením účtovníctva, a to aj

mimo vyššie uvedenej Záverečnej správy a termínov uvedených v tomto článku VZP, aj po

celú dobu udržateľnosti malého projektu'

Konečný užívateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí a ukončení

akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči

Konečnému užívateľovi a/alebo Partnerovi, o Vstupe Konečného užívatel'a a/alebo Partnera

do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosd

o všetkých zisteniách oprávnených osôb podl'a článku L2 týchto VZP, prípadne iných

kontrolných orgánov, o akejkolVek zmene Dohody o spolupráci partnerov uzavretej medzi

Konečným užívateľom a Partnermi, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu

mať vplyv na realizáciu aktivít malého projektu a/alebo na povahu a účel maIého projektu

a zaväzuje sa zaslať Správcovi fotokópiu dokumentu týkajúceho sa takejto zmeny.
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3,10

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Konečný užívateľ je zodpovedný za presnos{ správnos{ pravdivosť a úplnosť všetkých

informácií poskytova ných Správcovi.

4 PUBttclTA A tNFoRMoVANosŤ

Konečný užívateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy 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.

Konečný užívateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity

zamerané na verejnosť budú rešpektovať požiadavky v zmysle Príručky pre žiadateľov

a konečných užívateľov

Konečný užívatel' je povinný používať grafický štandard pre opatrenia v oblasti
informovania a publicity, ktorý mu poskytne Správca a je uverejnený na webovom sídle

Správcov. Konečný užívateľ súhlasí, aby ho Správca zaradil do zoznamu konečných
užívateľov pre účely publicity a informovanosti. Konečný užívatel' zároveň súhlasí so
zverejnením nasledujúcich informácií V zozname konečných užívatelbv: názov a sídlo
Konečného užívatel'a a Partnerov; názov, ciele a stručný opis malého projektu; miesto
realizácie aktĺvít malého projektu; čas realizácie aktivít malého projektu; celkové náklady
na malý projekt; výška poskytnutého finančného príspevku; merateľné ukazovatele malého
projektu; fotografie a video, zábery z miesta realizácie aktivít malého projektu, pri

zohľadnení autorských práv Konečného užívate!'a alebo Partnerov; predpokladaný koniec
realizácie aktivít malého projektu. Konečný užívateľ súhlasí so zverejnením uvedených
údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Správcu. Konečný užívatel' je povinný
zabezpečiť súhlas so zverejnením údajov podľa tohto odseku tohto článku VZP aj zo strany
Partnerov.

őánor

4.1

4.2

4.3

článok 5 VLAsTNícľVo A PoUŽtilE vÝsľupov
5'1 Konečný užívatel'sa zaväzuje, že bude mať'/zabezpečí počas doby uvedenej v čl. 1 ods. 1.4

VZP alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP:

a) vlastnícke právo alebo ĺné 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, pokĺal' má Konečný
užívatel7Partner sídlo v Českej republike;

b) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle 5 139 ods. 1 zákona
č. 50/L976 Zb. 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
žiadostí o NFP alebo ak Správca neurčí inak.

5.z Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byt počas doby
uvedenej v čl. 1 ods. 1.4 VZP prevedený na tretiu osobu, za'ť.ažený akýmkolVek právom
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5.3

PríIoha č' 1Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom

Správcu.

Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha rnýkonu

rozhodnutia v zmysIe 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.

Konečný užívateľsa zaväzuje poskytnúť Správcovi a príslušným orgánom sR, ČR a EÚ všetku

Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvisIosti s realizáciou aktivít malého
projektu, a týmto zároveň udeľuje Správcovi a príslušným orgánom sR, ČR a EÚ právo na

použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení

autorských a priemyselných práv Konečného užívateľa a/alebo Partnerov'

Konečnému užívateľovi sa odporúča poistiť majetok nadobudnutý/alebo zhodnotený z NFP,

pre prípad straty, zničenia, odcudzenia. V takom prípade vzniká konečnému užívateľovi
povinnosť zabezpečiť obdobný majetok z vlastných zdrojov.

5.4

5.5

č!ánok s PREVoD A PRECHoD PRÁV A PovlNNosTí

6.1 Konečný užívateľje oprávnený previesťpráva a povinnostiztejto Zmluvy na inýsubjekt len

s predchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

6'2 Konečný užívateľ je povinný písomne informovať Správcu o skutočnosti, Ž.e 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 pohľadávky Konečného užívateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na

základe dohody zm!uvných strán možné.

článok z REALlzÁcn AKTNíT MALÉHo PRoJEKTU

7.L Konečný užívateľ je povinný zrealizovať schválený malý projekt v súlade so Zmluvou

a schválenou Žĺadosťou o nenávratný finančný príspevok a dodržať termín fyzického
ukončenia realizácie aktivít malého projektu uvedený v článku 3 bod 3.4. Zmluvy

o poskytnutí NFP.

7.2 Konečný užívateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít malého projektu, ak realizácii

aktivít malého projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednos{ a to po dobu trvania tejto

okolnosti. Doba realizácie aktivít malého projektu sa tým automaticky predíži o čas trvania
okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Vznik okolnosti vylučujúcej zodpovednosť ako aj o jej

zánik je Konečný užívatel' povinný bezodkladne oznámiť Správcovi. Doručením tohto
oznámenia Správcovi nastávajú účinky pozastavenia realizácie aktivít malého projektu,

pokial' boli splnené podmienky podl'a tohto odseku. Predlženie realizácie aktivít malého
projektu podl'a tohto odseku je možné najneskôr do 30.6.2023.

7 '3 Správca je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:

a) podstatného porušenia Zmluvy Konečným užívatelbm podl'a čl' 9 ods. 2.3 vzP, a to až

do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Konečného užívatel'a;
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Príloha č. 1Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

rl nepodstatného 
porušenia Zmluvy Konečným užívatelbm podľa čl. 9 ods. 2.6 vzP,

u' 
ookiar Správca neodstúpil od Zmluvy, ato až do doby odstránenia tohto porušenia zo
'sÜanY Kon ečného užívate ľa;

.l začatia trestného stíhania osôb konajúcich V mene Konečného užívateľa a/alebovt 
Partnerov za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít malého projektu.

Správca oznámi Konečnému užívateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú

splnené podmienky podľa odseku 3. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia

rbnečnému užívateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania N FP.

7.s Ak Konečný užívatel' odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle odseku 3. tohto článku

VZP, je povinný bezodkladne doručiťSprávcovi oznámenie o odstránenízistených porušení

ąmlwy. Správca overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade,

že nedostatky boli Konečným užívateľom odstránené, obnoví poskytovanie NFP

Konečném u užívateľovi.

čHnok g ZMENA ZMLUVY

8. 1 Zmluvu je možné meniť alebo aopírať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných
strán, v zmysle definície zmien uvedených v Príručke pre žiadatelbv a konečných užívatelbv
pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byt vykonané Vo forme písomného
a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľv Zmluve nie je uvedené inak.

8'2 Konečný užívateľ 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 užívateľ čo i len pochybnosť
o dodržiavaní svojich 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
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'a a/alebo Partnera a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok
definovaných v Zmluve, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v oprávnenosti
výdavkov, v Príručke pre žiadatelbv a konečných užívateľov a d'alej v prípade odstránenia
chýb v písaní, počítaní a 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 doručené druhej 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 účinného znenia a nie je potrebné, aby za týmto účelom uzatvorili zmluvné
strany dodatok k Zmluve.

článok 9 UKoNčENIE ZMLUVY

9.L Riadne ukončenie zmluvného vzťahu
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9.2

Prílohač.1Zmluvyoposkytnutínenávratnéhofinančnéhopríspevku

9.1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov

zmluvnýchstránasúčasneuplynutímdoby,naktorúbolaZmluvauzatvorenápodľačlánku
5 bod 5.4 zmluvy o poskytnutí NFP'

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

g.2.L Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva

a) dohodou zmluvných strán alebo

b) odstúpením od Zmluvy'

g.2.ŻodZmluvymôžeKonečnýužívateľaleboSprávcaodstúpiťvprípadochpodstatného
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 ĺÚ'

g.2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia

Zmluvy alebo v tomto čase bolo ,o.u'ne predvidať s prihliadnutím na účel Zmluvy' ktorý

vyplynut z jej obsahu alebo z okolností, za Ĺtorých bola Zmluva uzavretá' že druhá zmluvná

strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo

v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva'

g.2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo stranY Konečného užívateľa

považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Konečného užívateľa' ktoré zásadne

zmenia podmienky plnenia Zmluvy a malého projektu a súčasne nejde o okolnosti

vylučujúce zodpovednosť;

b) preukázané porušenie právnych predpisov sR, ČR a EÚ v rámci realizácie aktivít

maléhoprojettusúvisiacichsčinnosťouKonečnéhoužívateľa;

c) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej rea]izácie aktivít malého

projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností' ktoré Konečnému užívateľovi

vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania' nesplnenie

aspoň50%hodnotymerateľnýchukazovateľovmaléhoprojektupoukončení
realizácie aktivít malého pro;árcu alebo iné závaŽné porušenie zmluvných

povinností);

d) zastavenie realizácie aktivít malého projektu z dôvodov na strane Konečného

užívateľa a/alebo Partnera a toto zastavenie realizácie aktivít malého projektu sa

netýka dôvodov uvedených v článku 7 týchto VZP;

e)aksaprávoplatnýmrozsudkomsúdupreukážespáchanietrestnéhočinuvsúvislosti
sprocesomhodnoteniaavýberumalýchprojektov,aleboakbudeako
opodstatnená vyhodnotená sťajnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo

k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez

sťažnostialebopodnetunatooprávnenékontrolnéorgány;

f) porušenie finančnej disciptíny v zmysle 5 31' ods' 1 zákona ć' 523l2oo4 Z'z'

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v SR1' v

zmysle zilLlŻooo Sb v ČR;

g) úmyselné poskytnutie

neposkytovanie informác
nepravdivých a zavádzajúcich informácií' resp'

ií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Konečného

užívateľa a/alebo Partnerov;
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\\J

h) závaŽné porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 36
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1'303/2073 a Správca stanoví, že
takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

i) vyhlásenie konkurzu na majetok Konečného užívatel'a a/alebo Partnera, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Konečného
užívatel'a a/alebo Partnera do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči
Konečnému užívatelbvi a/alebo Partnerovi;

j) ak Konečný užívatel' nezabezpečí plnenie povinností z tejto Zmluvy zo strany
Partnerov;

k) ak dôjde

- ku skutočnosti uvedenej v článku r (vŠeogEcNÉ PoVlNNosTl) ods. 1.3 VZP,

- k porušeniu článku 1 (VšEoBECNÉ PoVlNNoSTl) odsekL'4vzP,
_ k porušeniu článku 3 (PoVlNNosŤ PosKYToVAŤ lNFoRMÁclE A PREDKLADAŤ
zÁveneČĺĺÚ SPRÁVU)odsek 3.5 alebo odsek 3.8vzP,

- k porušeniu článku 4 (PUBLlclTA A lNFoRMoVANoŤ)VZP,

- k porušeniu článku 6 (PREVoD A PRECHoD PRÁV A PoVlNNoSTĺ) odsek 6.LvzP,

- k porušeniu článku 10 (VYSPoR|ADANlE FlNANČNÝCH VZŤAHoV)odsek Lo.Iv1P,

- k porušeniu článku 12 (KONTROLA/AUDlT/ KONTROLA NA MlEsTE) odsek L2.1
alebo odsek L2.6VZP.

9.2'5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanĺe takého úkonu zo strany Konečného
užívatel'a a/alebo Partnera, na ktorý je potrebný predchádzajljci písomný súhlas Správcu
v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany
Konečného užívatel'a a/alebo Partnera bez žĺadosti o takýto súhlas.

9'2'6 Porušenie d'alších povinností 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 porušením Zmluvy.

9.2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy
odstúpiť s 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. Vtomto prípade sa
takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy'

9.2.8 odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpeníod Zmluvy druhej zmluvnej strane'

9.2'9 Ak splneniu povinnostĺ zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednos{ je
druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len 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'

#<ł
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g.2.Lo V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Správcu, ktoré podľa

svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie
poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy a pod.

g.2'L7 Ak sa Konečný užívateľ 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 užívateľom.

článok t0 VYsPoRlADANlE FtNAručľĺÝcľ VzŤAHoV

10. ]. Konečný užívateľ je povinný:

a) Konečný užívateľ je povinný vrátiť celú sumu prostriedkov poskytnutých omylom,

b) vrátiť NFP alebo jeho časĹ ak Konečný užívateľ porušil ustanovenia všeobecne

záväzných právnych predpisov sR, ČR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie

znamená Nezrovnatosť podľa článku 2 odseku 36 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č.

L3o3/2oI3 (najmä použitie NFP alebo jeho časti V rozpore s určeným účelom alebo

nad rámec oprávnenia, čím dôjde k vyššiemu čerpaniu NFP alebo jeho časti atd'.);

c) vrátiť NFP alebo jeho časĹ ak Konečný užívateľ porušil (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 (Príručkou pre žiadateľov a konečných

užívateľov, oprávnenosťou výdavkov) zákonmi platnými v danej krajine, smernicami

a nariadeniami EU, a to podľa sídla Konečného užívatel'a; výšku vrátenia určí Správca

na základe Rozhodnutia Európskej komisie c(2013) 9527 zL9.L2.Ż}L3 o stanovení a

schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na

výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel

verejného obstarávania;
d) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo ak došlo

k zániku Zmluvy z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy;

e) 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 nady (eÚ) č'

L3O3/20t3;
f) ak to určí Správca, vrátiť NFP alebo jeho časĹ ak Konečný užívateľ po ukončení

realizácie aktivít malého projektu nedosiahol hodnotu Meratelhých ukazovatelbv
malého projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujú cou 20 %o

oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Meratelhých
ukazovatelbv malého projektu vo vzťahu k tým Aktivitám, ktoré prispievajú

k dosia hnutiu zn ižovan ého M eratelhého u kazovatel'a malého projektu.

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

10. 3 Ak nie je NFP alebo jeho časťvrátený z dôvodov uvedených v ods. 1tohto čl. VZP iniciatívne
zo strany Konečného užívatel'a, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Správca

v Žiadosti o vrátenie (,,ŻoV"|, ktorú zašle Konečnému užívatelbvi písomne. Správca v ŽoV

uvedie výšku NFP, ktorú má Konečný užívatel'vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutínenávratného finančného príspevku

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 zas]ať Konečnému užívateľovlŻoV, 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 podľa ods. 5 tohto čl.

Konečný užívateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 30 dní odo dňa
doručenia ŽoV Konečnému užívateľovi.

Konečný užívateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet Správcu.

Ak Konečný užívateľ zĺstí Nezrovnalosť súvisiacu s malým projektom, zaväzuje sa
a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Správcovi,
b) predložiť Správcovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podl'a ods. 4 až 6 tohto čl.; ustanovenia
týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Konečný užívatel' do 3L.I2.2028. Táto doba sa predíži ak nastanú

skutočnosti uvedené v článku 14O Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. t3o3l2oL3, a to o čas
trva nia týchto skutočností.

Lo'7 Ak Konečný užívateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty príslušný záväzok
Konečného užívateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Správcovi sa považujú za
nevysporiadané.

č!ánok tt ÚČľovĺuícĺVo A UcHoVÁVANtE ÚČľovĺĺel DoKUMENTÁcIE

11.1' Ak má Konečný užívateľsídlo v Slovenskej republike a je účtovnou jednotkou podl'a zákona č.

43L/2o02 7. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, je povinný v rámci svojho
účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa malého projektu:

a) v analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podl'a jednotlivých malých
projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa
jednotlivých malých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podl'a

jednotlivých malých projektov (s 31 ods. 2 písm' b) zákona ć. 43Ll2oo27. z o účtovníctve
v znení neskorších predpisov), ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

b) v účtovných knihách podl'a 5 15 zákona č' a3L/Żoo2Z' z. o účtovníctve vplatnom znení
so slovným a číselným označením malého projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje
v sústave jednoduchého účtovníctva.

t1.2' Ak má Konečný užívatel' sídlo v Slovenskej republike a nie je účtovnou jednotkou podl'a

zákona č.43l/2oo2Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku,
záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v 5 2 ods' 4 zákona č' 43L/20o2 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa malého projektu v účtovných
knihách podľa 5 15 ods. 1 zákona č. 437/2002 7. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a

číselným označením malého 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. 43L/Żoo2Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných

zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania'

L1.3. Ak má Konečný užívateľ sídlo na území Českej republiky a je povinný viesť účtovníctvo alebo

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

aby

a. príslušné doklady vzťahujúce sa k malému projektu spĺňali náležitosti účtovného

dokladu v zmysle právnych predpisov Českej republiky upravujúcich účtovníctvo,

b. príslušné záznamy boIi správne, úplné, preukázatelhé, zrozumitelhé, vedené v

písomnej forme alebo v technickej forme chronologicky a spôsobom zaručujúcim

trvalosť údajov,

c. uskutočnené príjmy a výdavky boli vedené analyticky vo vzťahu k malému projektu,

ku ktorému sa viažu, t.j. že na dokladoch musí byt jednoznačne uvedené, ku

ktorému malému projektu sa vzťahujú

11.4. Konečný užívateľ je povinný uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu, resp. evidenciu

podl'a tohto článku vzP a inú dokumentáciu týkajúcu sa malého projektu v súlade

so zákonom ć. 43L/Żoo2 Z. z. o účtovníctve V platnom znení v SR, a č. 563/1991 Sb. o

účetnictví v ČR (at< má Konečný užívateľ sídlo na území Českej republiky, je povinný

uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
.v.preoplsml ĺ-eskej republiky). Túto povinnosť má Konečný užívateľv lehote uvedenej v článku

L7 vzP a v súlade s čl. 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. L3o3/ŻoL3.

Táto doba sa predíži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. L3o3ĺ2oL3 o čas trvania týchto skutočností.

článok 12 KoNTRoLA/AUDIT/oVEREN|E NA MlEsTE

L2.1'. Konečný užívateľ sa zaväzuje, že Správcovi poskytne súčinnosť a umoŽní výkon

kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon

kontroly/auditu/overenia na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov sR, ČR a EÚ

a tejto Zmluvy' Konečný užívateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overenia na mieste

povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok
' poskytnutia NFP v zmYsle ZmluvY.

L2.2. Konečný užívateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít

malého projektu a za vedenie účtovníctva malého projektu, vytvoriť primerané podmienky

na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overenia na mieste a zdržať sa konania, ktoré

by mohlo ohroziťzačatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overenia na mieste.

L2.3. oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste môžu vykonať

kontrolu/audit/overenie na mieste u Konečného užívateľa kedykolVek od podpisu tejto

Zmluvy až do 3L.7Ż'zo28. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené

v článku 140 N riaden a Euró nskeho oarlamentu a Radv (EÚ) č. 73o3lŻo13 o čas trvania

týchto skutočností.

IŻ'4. oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mĺeste sú oprávnené:

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov

Konečného užívatel'a, ak to súvisí s predmetom kontrolv/auditu/overenia na mieste,

lLt

1B



Ę{

c'a-ri

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutínenávratného finančného príspevku

b) požadovať od Konečného užívatel'a, 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 mieste,

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

d) vyhotovovať kópĺe údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audĺtu/overenia
na mieste.

I2,5' oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na m]este sú najmä:

a) Správca a ním poverené osoby,

b) príslušné útvary prvostupňovej kontroly

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

d) Certifikačný orgán,

e) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm' a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi sR, ČR a eÚ.

12.6. Konečný užívatel'je povinný bezodkladne prijaťopatrenia 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 rg oPRÁVNENÉ vÝołvrv
13.1 oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít

malého projektu a ktoré spĺRajĺ nasledujúce podmienky:

a) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu malého projektu;

b) spĺĺajĺ podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy a Príručky
oprávnenosťvýdavkov v rámcĺ Fondu malých projektov;

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

d) sú podložené účtovnými dokladmi podl'a čl. 11týchtoVĹP a v zmysle zákona č. 43u2oo2
7.z' o účtovníctve v znení neskorších predpisov v SR a č,. 563/L99L Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů v ČR a vo vzťahu k Partnerom so sídlom v ČR v zmysle zákona
a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné
preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých
Konečnému užívatelbvi v súvislosti s realizáciou aktivít malého projektu;

e) navzájom sa časovo a Vecne neprekrývajú a nie sú duplicitne financované z iných
verejných zdrojov;

I
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Príloha č. 1Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

f) vznikli v oprávnenom období podl'a článku 3 bod 3'4 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti

s malým projektom;

g)vprípadeprác,tovarovaslužiebodtretíchsubjektovboliobstaranépod.ľ...!:.'.Y.'':
v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi sR' cR

a EÚ;

h)bolivynaloženévsúladesozásadouriadnehofinančnéhohospodárenia,resp.sprincípmi
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;

i) boli vynaložené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. a8L/2oI4;

j)bolivynaloženévsúladesoZmluvou,právnymipredpismisR,ČRaEÚ.

13.2.VýdavkyKonečnéhoužívateľaasúdeklarovanévZoznamedeklarovanýchvýdavkovav
záverečnejsprávesúzaokrúhlenénadvedesatinnémiesta(1eurocent)bezcentového
vyrovnania.

článok 14 KoMuNlKÁoA ZMLUVNÝCH STRÁN A PočíTANIE LEHÔT

14.].Zmluvnéstranysadohodli,žeichvzájomnákomunikáciasúvisiacastoutoZmluvousipre
svoju závaŽnorł u určitých situáciách môže vyžadovať písomnou formu.

t4'Ż hmluvné strany sa dohodli, pokiaľ 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

považovaťzadeňdoručeniazásietky,ajaksaadresátoobsahuuloženejzásielkynedozvedel.
Pokial,nie je možné zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte' zásielka

sapovaŽujezadoručenúmomentomjejvráteniaodosielateľovi.

14.3 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako povolený spôsob doručovania písomných zásielok

doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra'

1'4.4KUjezodpovednýzariadneoznačeniepoštovejschránkypreúčelypísomnejkomunikácie
zmluvných strán'

L4.5 Správca môže určiĹ že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj

elektronicky prostred níďvom emailu'

]'4.6 Pokiaľ Správca určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom e_mailu, zmluvné

stranysazaväzujúvzájomnepísomneoznámiťsvojee-mailovéadresy,ktorébudúvrámci
tejto formy komunikácie záväzne používať'

L4'7 Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v českom a slovenskom

jazyku.

]-4.8Prepočítanielehôtplatí,žedouplynutialehotysanezapočítavadeň,kdedošlokskutočnosti

16.

určujúcej začiatok lehoty'

14.9 Lehoty určené podl'a týždňov

svojim označením zhoduje z

pokial'v mesiaci nie je, tak

sobotu, nedeľu alebo sviatok,

, mesiacov alebo rokov končia uplynutím tohto dňa' ktorý sa

dňom, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty' a

posledným dňom mesiaca' Pokiaľ koniec lehoty pripadne na

le posledným dňom lehoty najbližšínasledujúci pracovný deň'
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74.70 Lehota je dodržaná, pokiaľ sa posledný deň lehoty podania odovzdá organizácií, ktorá mápovinnosť ho doručiť alebo sa odošte emailom.

ćlánokĺ-5 ÚČľY KoNEčNÉHo UŽíVATEĽA

đánok t6 PLATBY

16.1.

Ls'L' Správca zabezpečí poskytnutie NFP Konečnému užívatetbvi bezhotovostne na účet vedenýv EUR' Číslo účtu Konečného užívatel'a (vrátane predčíslia) a kód b.rkyl;';"ää ffi;1 ods. 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

L5'2' Konečný užívatel' je povinný udržiavať účet Konečného užívatel,a otvorený a nesmie hozrušiť až do doby Finančného ukončenia realizácie aktivít malého projektu. Táto povĺnnosťsa vzťahuje aj na iné účty otvorené Konečným užívatetbm podl'a tohto článku VZP.
15'3' Konečný užívateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtovotvorených Konečným užívatetbm pri dodržani podmienok existencie účtu Konečnéhoužívatel'a určeného na príjem NFP a realizácie aktivít matého projektu prostredníctvomrozpočtu' Konečný užívateľ je povinný oznámiť Správcovi iaeniifikĺciu týchto účtovv Záverečnej správe.

76.2

16.4.

16.5.

.3

Správca zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (d,alej aj ,,ptatba,,) systémomrefundácie, pričom Konečný užívatel' je povinny uhradiť výdavky malého projektuz vlastných zdrojov a tie im budú refundované V pomernej výške k Celkovým oprávnenýmvýdavkom malého projektu.

Správca zabezpečí poskytnutie platby systémom výlučne refundácie na základe Záverečnejsprávy predloženej Konečným užívatetbm v EUR. Záverečnú správu predkladá v papierovejforme a elektronickej verzií a jej súčasťou je aj 1oznam deklarovaných výdavkov spoločnes účtovnými dokladmi a d'alšou podpornou dokumentáciou Konečného užívateľa, ktoré sadokladajú iba v tlačenej verzii.

Správca vykoná kontrolu predloženej Záverečnej správy vrátane zoznamu deklarovanýchvýdavkov' ktorá je zameraná najmä na súlad výdavkov s rozpočtom malého projektua Zmluvou.

Konečný užívatel' je povinný predkladanej Záverečnej správe uvádzať výlučne výdavky,ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným včlánku 1'3 vzP. Konečný užívatel'zodpovedáza pravosd správnosť a komptetnosť údajov uvedenej v Záverečnej správe.
Konečnému užívatelbvi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej refundácie v prípade, akpodá úplnú a správnu Záverečnú správu spolu s požadovanými dokumentmi, a to až vmomente schválenia Správcom. Nárok Konečného užívatel'a na vyplatenie príslušnejrefundácie schválených oprávnených výdavkov malého projektu vzniká len vo výškezmluvného podielu NFP' V prípade, že má Správca k dispozícii finančné prostriedky , do 7kalendárnych dní od odoslania Prehlásenia o oprávnenosti výdavkov vyplatí 75 o/o zvýškyNFP na účet KU; Správcovia zašlú konečnému užívatelbvi doplatok refundácie zavyúčtovanie malého projektu v prípade dostatku finančných prostriedkov na svojich účtochdo 7 kalendárnych dní od zverejnenia osvedčenia vydanéio Centrom/Ro.
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16.6. Ak Konečnému užívateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Správca zabezpečí vyplatenie
NFP, resp. jeho časti na účet za podmienok čl. 132 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ)č. L3o3l2oL3.

L6'7. Deň pripísania platby na účet Konečného užívateľa, resp. deň aktivácie Iistu úprav rozpočtu
potvrdzujúci úpravu rozpočtu Konečného užívatel'a ak je prijímateľ štátna rozpočtová
organizácia SR sa považuje za deň čerpania NFP.

1-6'8. Ak Konečný užívatel' uhrádza výdavky malého projektu v inej mene ako EUR, príslušné
účtovné doklady vystavené Dodávateľom v tejto mene sú Konečnému užívateľovi
preplácané v EUR. Do Záverečnej správy je Konečný užívateľ povinný zahrnúť oprávnené
výdavky prepočítané na EUR mesačným kurzom Európskej komisie platným v tom mesiaci,
v ktorom je zostavený Zoznam deklarovaných rnýdavkov. 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.
Prípadné rozdiely z dôvodu použitia rôznych mien znáša Konečný užívateľ,

čtánok t7 UcHoVÁVANlE DoKUMENToV

Konečný užívateľ 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 LŻvzP. Uvedená doba sa predíži vprípade ak nastanú skutočnosti uvedené včlánku 14O
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. L3o3ĺ2oL3 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 udržateľnosti malého projektu
(2028).)
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Slovenská republika

Mesto Tunovka

Stred 178, 023 54 Turzovka

2020553315

lnteneg V-A Slovenská republika - teská republika

Mesto Turzovka

Spoznávaime sa navzájom

Spoznávajme sa

FMPĄCZ/1n1b

14 956,00

14 208,20

Nevyptňuite, kod pŕidětĺ přístušný Správce FMP sWrĘr/il L|0llotz
Regĺon Beskydy

stát:

Sídlo:

ÚrfÍlllfiEov-A
ÉiLov€Ns}<Á'ąEPUEILlK.Ą
lEsKÁŔEttJELlKA

trrró'ÚĺA írit^tUró''ĺY 
'oiDuotoľItľrĺo totvo'A

sPoloalĺE eez xuľtc OE Żilinský
samospráwly
ką

o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých
projektů

00314337

-+- 1 lĄ'

su v 1001762476

PIátce DPH: NE ŕoľ1pnv
SeKor:

Jméno Přijmeni za imÓnem Funkce v instituci

Ľubomĺr Go/rs Pimátor mesta

činnosti żadatele: mesŕo

Sĺdlo:

izační slożku:
stát:

Přdmenĺ za jménem Funkce v instituci



Funkcev instituci

Refe re nt proje l<tového

manaŽmentu

Funkcev ingtĺtuci

Titul za iménem

Titulza jménem

00421 41 42093 42

00421 41 42A% 42

doručovánĺrosa

doručování

Přĺjmenĺ

Kubĺková

Přĺjmení

Jméno

Lenka

lenka.kubikova@turzovka.sk ĺ mobil:

Jmóno

Tunovka, Stred 178,023 54
I mobil:Turzovka

a adresa doručovánĺ
osoba:

Tĺtul

Mgr,

E-mai!:

Titul

Funkce v instĺtuci

předseda

pŕedsŕavensfua

mĺstopředsedkyně
představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Titulza jménem

ilŁev:

E-mail: +420739203934I mobil:

Fýdlant nad ostravicĺ,739 11, Náměstĺ 3, Moravskoslezský kraj

738 010,

Beskydy

Náměstí

70632073

Verejný sektor

Pffjmenĺ

Deutscher

Nováková

KoŽušnĺk

Votýpka

Maĺtiňák

Dvořák

Pešatová

Jméno

Kdrel

Dana

Rosŕis/av

Jaroslav

Petr

Dalibor

Helena

ľ,lŁevlobchodní jméno:

Sídlo:

It:

Sektor:
Statutámĺ orgán:

Titul

lng,

lng.

lng

lng.

RNDr

pro doručovánl pĺsemností

Sídlo:

Kraj' stát:

!!94!ltsce osobylosob zastupujících organ izačnĺ složlĺu
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ť

Funkce v instituci

pro doručování

za jmónemPřĺjmenĺJméno

ímobil:Eĺĺail:

0L30) PFt1

ý kraj

Moravskoslezsko

Fýdek-Mĺstek

Fýdlant nad ostnvicĺ

Střední S/oyensko

Turzovka

Spoznávajme sa navzájom

Spoznávajne sa

- FondV_Á Slovenská

1b

3 Rozvoj mĺstnÍch iniciativ

3.1 ZýgenÍ kvalitativní ťlrovně přeshranični spolupráce místnĺch a regionäIních at<térťl

119 lnvestice do institucionälnĺch kapacit a do efel<tivnosti veřejnych správ a veřejných sluŽeb
na národni, regionálni a mistnĺ (lravniv zájmu reforem, lepšĺ právnĺ (lpravy a kvalłtnĺ správy

18 Veřejnä správa

02 Malé městské oblasti (středně husté osídlení > 5 000 obyvatel)

Ano

01 Nenélvratný grant

a čís|a staveb, na kteých se pÍoiokt

okĺes
územnĺ celek

Konkrtrníe
Priońtní osa:I

územnÍ celek (NtÍľ$ !l!):

- Kód

Operační DrogÍam:

malého
?- łlácený název (mar. ĺ5 znaků):

Oblast podpory:
F
É.

Hospodářská člnnost:
Typ uzemí:

MP splňuje strategii kraje:

Forma financování:
ldentifikace příspěvku k pńncipu udržitelného rozvoje:

E 9. posí/en ĺ institucionálnĺch kapaclt a efektlvĺty veřejné správy

přispěvku k rovnosti muŽů a żen a nediskriminace:

Kódżádostio NFP:

fe v sou/adu s podpory rovnostimużťl a żen a nediskrĺninace.

Obec:

čĺsla a ěísla staveb, na kterých se maĘ projekt realizuje

oIĺĺeg (ľ{UTS lV):

str. 3/13



a
a

v

v kruhu

nJekl je zameraný na podporu tradiciĺ, folklóru, zvykoslovia, ludovej s/ovesnosli paĺĺn erov pmjektu v Euroregióne Beskydy, piponenutie, staých
zbliżovanie národov a susedných krajin, pretoże ýročie pĺsomnejzmienky o ktorejkolvek obci predslavuje v dejinách významný milnĺk. Utohou
je pripomenutĺe sl miesŕnei identity, podporu people to people vzt'ahov, prezentáciu żivola, Źivotného štýlu a kutturneho dedićstva' uskutaćnenie

stretnuti s cĺelonnavzájom sa spoznávat', Projektje taffiież prostiedkom pre zĺskavanie návrhov a podnetov na riešenie regionálneho
regionu na obidvoch stranách hnnice od hranicnéhopaĺtnera a zároveň je możnosťou zĺskavania nových kontaWov cezhraničnej spolupráce v

roznych oblastiach.
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náplřlou

naýhodnejšĺm

casu

Kysťlc

Mesfo

republikou.

Euroregiinu

SU

a
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základy

s

Práve
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sr

symboliku.

Je

desaťročiach.

s

a

po

zákutia

učastnikov

moze

aktivĺIy

fakty,

výstava

na

miesĺ

sa

sulade

projeWom,

dôleżĺté

historické

v

pripomĺnat'

podujatia

a

tieto

p

SU

premeny

ich

vzniku

zapojenie

ktorom

s,

spolocná

historické
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tĺ m bude pozostávat' zo zamestnancov mesta Turzovka a painera projel<tu, prostrednĺctvom Korého bude zabezpečaná neustálapriĺnplementácií pĄel<tu a jeho możných obmedzeniach a ohrozeniach.

1. hg. fulaián Masnica - prednosta mesta Turzovka, osoba zodpovedná za celý projekt'

L tulgr Lenka Kubĺková: projektový manażér, osoba zodpovedná za implementáciu projektu, vypracovanie monĺtorovacĺch správ, Żiadostĺ o platbu,
zhodnotenia projektu

7ę1$zĺa Repćíkovä- vedúca správy a majetku mesta Tuzovka, osoba zodpovedná za ĺinančné zÚčtovaniu proQktu.
Mgr. Ján Schutz - referenl konunikačných prostiedkov, osoba zodpovedná za publicitu pĘektu'
Dqnar Valášková - projektový manażér paĺtnera, osoba zodpovedná za koaldináciu pri implementácii pľqeWu, dodanie potrebných podkladov kprojektu - videoprojekcia, zabezpačenie podujati - Úćastnĺkov, videozáznamu o laureátovi, (lčinkujťlcich, zabezpečenie podkladov pre výstavu'

sa zabezpečovat' podujatia: Galaprogram oceňovania - udelenie prestĺŻnych ocenenĺza zásluhy na slovenskej a českej strane a premietanie
paĺtnerov projektu, rekordné podujatie so sprievodnými aktivitami - Históia v obraze, Ľudovou piesňou bliżśíe k históii 47. ročnĺkslávností - na7bŕaĺśífolklony festival na Slovensku s prĺchutbučesko - s/ovenskel histiie. Mesto Tuzovka ako ĺpaltner projektu
na mnohých spoločných projektoch v rámci cezhra n i čn ej s po l u práce, vyd al v spolupráci s partnerom projektu nnoho propagač,ných

Preto sa predpokladá ľahký pnebeh realizácie projektu is vývoreným realizačným tĺmom' Paĺtner projeWu má mnoho skúsenoslí s
obdobných podujatí' Snahou jo staré podujatia inovovat'a práve preto hnacou silouje paftner projeku, ktoý vie ako podporiť cestovný ruchu,

zvolľt' prvky, Koré vedia návštevnĺkovzaujat', aby si pišli po4iet'realizované podujatia.

300
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predchádzajúce
nadviaże

podporĺ

dobých

na
sa

sa

uskutočnit'

vypIývaj(lce

garantom

projektu

nadviaże

tradičných

ganeráciu

nožnost'

výsledky

sa

a

Tunovka

za

bude

pre

cielové

projektu

zodpovedný

hygienických

realizácia

na
al

strava

bude

rámci

ze

V
prenájam

ktorý

projektu

ubýovanie'

učastbu.

tĺmom,

dopadu

kinosála,

predpokladáne,

výstava,

preto

občertsvenie,

realizačným
pozitivnemu

medzĺnárodnou

a

s

projeWov,

cielov

mlesŕnosŕĺ

podujati

koordinované

zabezpečenia

bude

podobných

pronájom

stanovených

implementáciu

pódiom,ö

organĺzačného

realizácĺou

len

s

zabezpećenie

dosiahnutiuk

nega

pnpravaal

zasŕreśenle

izík.
skÚsenosli

prispeje

łechnické

żiadosti

pispeje

bohaté

svojej

ozvučenie,

následne

VO

akýchkoĺvek

Matoriálno

majú

projektu

ktorá

bez

pnjektu

partneri

cieĺom

vybavenie

laureátov.

K

pĄektu,
pľe

prebiehať

paĺtnerom

Projektovĺ

bude

s
technické

ocenení

spósolorn.

implementáciu

uzeme.

al

spoIuprácĺv

materiálno

zabezpečenie

zabezpečenie

oprávnené
jeho

dodávateľským

a

a

dodávateľov

skupiny:cilové
obyvatelé přeshraničního cÍlově skupiny:Počet čĺen

zabaviť,

sa

sa

syo/

vrátit'

ku

a

stretnutie

preżit'

rozširovanie

pispeje
vyżitie,

zasponĺnat'

prĺjemne

vyżitie

aktĺvitani

kuĺtÚneo

unožnia
kulturne

lm

prisť

Záujen
inovovanýni

ktoré

tradícĺe,

chcú

0

okolia.

sa

svojimi

jeho

s0
ktorĺ

pĺíležitosti,

a

zauJem

projekt

regionu

seniorov,

jedinečnej

Daný

priatelstiev,

svojho

uzemta,

aktivity

zo

hranice.

nových

to

za

sÚ
priateÍmi

prihraničného

zĺskavanie

regiónov.

odst'ahovali

dávnymi

cílové
bude

s
sa

turistov

iných

sa
ktoré

skupinu

ztrolené

sketn(tt'

návšlevnĺkov,

rodinami,

cieÍovu

učinkuj(lcich

ovlavní

a

danu

minuIostĺ,

deťmi,

svojĺmi

pĺe

s0
rodín

návštevnĺkov

chvĺl
mladostĺ

určených

strany,

najbłiżšĺch.

svojej

preżitie

zo

c/as

podujatĺ

svojich

do

prostrednictvom

priatelni,

rámci

kruhu

v

v

náyśŕeynosŕi

znalosŕí

podnikatelské subjekty
ptisobĺcĺ v přeshraničním

členů cĺlovl skupĺny:Počet

2 000regionu

10
ľegionu
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jaĘm zpüsobem malý ovlivní alolené cílové
)odpoĺa vzájomných nedziludských vzt'ahov, výváranie nových priatelstiiev, spoločné trävenie volného času, kult(lme vyżite obyvatelov, výváranie
magu mesta vďaka dobre organizáciĺ podujatĺ.

aktivłta

Řĺzenĺ malého projektu

aktivita

povĺnné

aktivita

K01 - Setkánĺ pracovnĺho týmu

aktivita

K13 -Uspořádánĺ společné veřejné
al<tiviý v kultumě-rekreačnĺlspoĺtovnĺ
oblasti

PĄehová aKivita

K15 - Aktĺvĺta směřujÍcÍ k propagaci
přeshranični spolupráce a společného
(lze mĺ (společné publikace, internetové
stránky)

Pańnefi podílející se na aktivľtě:

Konkrétnĺ cil:

Projektová aktivita:

Popis projektové aKivĘ:

Měřitelný ukazatel

Zapojení pańnerů

žiadateľ, HCP

Zapojenĺ paĺtnerů

Žiadatel, HCP

Zapojenĺ paĺtnerů

žiadateľ, HCP

Zapojení paľheĺÜ

Žiadateľ, HCP

Zapojenĺ paĺtnerů

Žiadateľ, HCP

Konec nalizace aktivĘ

01.2019

Konec realizace aktivity

01.2019

Konec rcalizace aktivĺty

01.2019

Konec rea|izace aktĺvity

01.2019

Konec rgalizace aktivĘ

u.2a19

Začátek roalĺzace aktlvity

07.2418

äčátek realizace aktiviĘ

07.24í8

VývářenÍ a upevňovänĺ sĺtĺ a pře sh ran ič ní ch strukur.
- Začátek realízace aktivĘ

07.2018

Začátek rea|izace aKivity

07.2018

Začátek realizace aKlvity

07.2018

žiadateľ, HCP

kvalitativnĺ ťlrovně spolupráce mÍstnÍch a regionálnĺch aktéru3.1

mesta Tunovky a paĺtnera projektu, ktori budú zodpovedniza všetky akĺvily projet<tu.
Realizačný tĺm sa bude stretávat'v pravidelných interuatoch a bud(l sivymieňať intormácie ,

aldiviý na S/ovensku - strava, prenájom hygienických zariadenÍ, prenájom priestorov,
zabezpečenie podujatĺ. Spoločným menovateľom bude spoločná prĺprava a koordinácia

budel<torýtĺm,

zamestnancovzosa

realizačný

Skladćl

vývorilo
riadenie.

projektu

frnančné

prĺpravy
jeho

počas

projektu

projektupaĺtnera
implementáciuza

Tuzovka
zodpovedný

z

đesłei

skupÍn

na

českých

propagačnýma
výstavu

toklomych

pre

propagácii

zabezpečenie

k
piestorov
strane,

zabezpečenie
podkladov

tilohuza

s/ovenskei

zabezpečenie

na

mat'

zabezpečenie
bude

vzniku,

aktivltáchna

sláynosŕi

projelĺtu

historií0

Partner

učastnĺkov

Beskydských
videoprojekcia

zručnostĺ.a
podujatiu

zabezpećenie

k

skÚsenosŕi

Čiech

Tuzovky, na

podobné
kontaký

zabezpečovat'budeTunovka
oceňovania

Meslo

galaprogramena

zastrešenle.

udelených

ozvučenie,liech
jcenenEna

dodávateľov

podujati v rámci projektu.

N/A

N/AMěĺná
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07/2018.01t2019

HCP

3.1 Zvýšenĺ kvalitatĺvnĺ úrovně místnĺch a regionálnĺch aktérů
Zabezpečenĺ malého

hranice, o

všetky

sŕrane.

Regĺón

hranice,

je
českej

hypeńextového

informäciami

obsahovať

na

stranách

projeWu

budua

pozvánok,

obidvoch

paftnerom

zabezpečená

prostrednĺctvom

na

ze

prepojené,

tomu,

plagátov

rozposielanim
k

dostatočne

vzájomne

zabezpečovanä

bude

bud(t

Vzhľadom

bude

vylepovanim

projektu

stranách

televĺziou'

partnerov

al<tivitách,

publicita

pańnera,letoré

obidvoch

že

jehoa
na

obidvoch

tutzovskou

u

záruku,

webstránku

rádiami

projekte

na

0

pĘektu

mame

vysielané

infarmácie

regionálnymi

07t2u8.ail2019

HCP

K)Vývćlřenĺ a upevňováni paĺtnerstvi, sitĺ a podpůrných přeshraničnich struktur.

3.1 Zýšenĺkvalitativnĺ úrovně přeshraniční spolupráce mĺstních a regionálnÍch aftéril

K01 - Setkánĺ pracovnĺho týmu

budúsasketnutiaprojel(tu,paľtnerovstretnutiaspoločnénazameranápaWivitaProjeKová

činnost',

vplwy,
v,

Tuzovky,

Tunovka

čo

by

podieľat'

Na

stretnutie

Koré

budťl

implementácie

Prvé

listina.

sŕredlško

sa

člen
sv'lu

počas

zodpovedný

lĺtorĺ

c0

KaŽdý

prezenćná

za
stretnutiach.

a

mesiac

ostatným

spoločenské

nežiadúce

a
-seru,ces,

bude

proleW.

T

KaŽdý

na

kto

priblĺŽi

zaprsnrca

odbúrali

pracovných

Kultúme

služieb,

titloh

dopad

na

sme

bude

ako

paĺ1nerov.

aby

podnik

nasledujúcich

rozoberu

oboch

stretnutĺ

spoločne

negativny

tomu,

subjekty

sa

tých

k

nat'

Mesŕský
proJeWu

ťlčasti

kde

d'alšie

8,

za

sŕreŕávaŕ'

mohli

Výsledkom

prispejú

poÔas

d

stretnutÍ

tĺm

n01júl

poćas

podujatĺ

projektu

vykonat',

strctnutia

zúčastňovať

realizačný
mesnct

piateľov

mesŕe

V

výboru

budú

v

plánuje

bude

sa

realizáciu

pracovné

Spo/ok

co

sa

a

prebiehať

spoluorganizovani

Vzájomné

projektu,

bude

vykonal

stretnutiach

Tunovka,

společných affiivitaktivně zapojenĺ do

počet

07t2018.01t2019

HCPse na aktivitě:
0odllející

aktivlta:

hodnota:

hodnota:

pođĺlejÍcí se na aktivitě:

ukazatel:

hodnota:

hodnota:

projeldovó aktĺvĘ:

sv.7/73

pĄektové aktivity:

aktivlta:

Płheři podílející se na aktivitě:

l(onkľétnĺ cíl:

Iypaktiviý:



K) Vývářeni a upevňování paftnerstvĺ, sĺti a podpúrných přeshraničnich struKur

3'1 ZvýŠenĺ kvatitativni úrovně přeshranĺční spolupráce mĺstnleh a regionálních alrtérťl

3 v

p spracovať videoprojekciu o vzniku paĺtnerov projektu, Spracovaná videoprojekcia

pNý krát prezentovaná Širokejverejnosti dňa 1 7. L 201I poćas Galaprogramu udefovania

ocenení mesta Tunovka. Al<tivĺta sa bude konat'v kinosály Kultúmeho a spoločenského

sŕredlska v Tuzovke za ťlčastipozvaných ŕpsŕípösobiacich v pihraničnom regiine a širokej

verejnostĺ,Galaprogram sa bude niesŕ' v komomom štýleza účastisláčikovéhoorchestra. Ďalšle

História v obraze pokus 0 českos/ovenský rekord v stavani kociek spoločná

zameraná na zábavu, Roré bude venovaná stavaniu vekoformátového obrázka mesta

Tunovky z vetkých kociek ' Výsledkom akcie bude vývorený obraz mesta Turzovky a jeho

počas5 desatTočĺv rozmere 5' 3 m c, bude nam pripomínat'na nämestĺspoločnú

česko - slovenskú spotuprácu. Zaujimavosťou podujatia dňa 18.8.2018 budú pĺvý krát

spracovanĺ a prezentovan! k výročiu 50 rokov Tunovky maskoti Thurza a Thwzĺnka, Korĺ bud(l

sprevádzat'návštevnĺkov celé podujatie' Cel(l akciu obzláštni svojĺmivystúpeniami

znázorňujúcimihistorické fakty súbor JAG), ktoý sa bude snaŽĺť verejnosti piblÍžit'dĺvadelnými

scénkami1ednotlivé mitníky vzniku paĺtnerov. Zaujĺmavosťou je, Že podujatie sa bude premietať

veľkoptošnej obrazovke a medzi prestávkami bude spĺsŕená pre verejnost'videoprojekcia

projet<tu. odmenou pre účastníkov bude drevená kocka s výlačeným obrazom

projektu. Podujatie 47. ročníka Beskydshých slávnostÍ pod názvom'Ľudovou piesňou

k histiriľ Korésa uskutočnĺdňa 1 9.8. 2018, sa datuje do roku 1 968, kedy vzniklo mesŕo

Turzovka.Beskydské s/ávnosŕí majú svoju historiu zakorenenú práve na Morave v ČR, xde

geskydské s/ávnosÍi vznikli. Do roku 1993 to boti Beskydské s/ávnosŕĺ ćeskos/ovenskel

vzájomnosti a botidietom troch okresov: Vseŕín mesŕo -RoŽnov pod Radhośŕem, Fýdek'Mistek

obec Janovice a ladca - mesÍo Tuaovka. Útohou je ukázat' práve t(l historĺckú zakotvenost'v

kultúre, ktorá vyjadruje ducha národa' Podrobnejšie opísané príloha č. 16

Padneři aldivně zapojeni do společných aktivit

N/A

N/A

07t2018.01/2019

HCP

projeKové aktivĘ:

Měřitelný ukazatel

Měrná iednotka:
hodnota:

ĺlová hodhota:

Doba

Paĺtneři podĺlející se na aktivitě:

cĺl

aktivita:

Konkrétnĺ cíl:

p aKivĘ:
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Relevance k Hp

N/A

Příanak rizika

N/A

Cílová hodnota

2

predkov,

v,

sa
menili

ml'esŕ.

na

pođas

slovenskej

historické

presne

na

videoprojekcia

z

SU

našich

udeľovania

odovzdat'

paftnerov

nachádzajl)

centrách

histoĺických

niekokoročĺ

nie

p

a

bude
obrazovke,

ich

vznik
po

milnĺky

webe

o

premiére

pĄektu

zachytávala

na

Cieľom

Po

jeho
by

miest
pristupné

premiére

galaprogramu

mestách

informačných

zaslúžili

publikáciách

Po

őasŕi

paĺtnera

v

vekoplošnej

sa

u

voľne

projektu.

pođas

na

obdobiami.

SU

popisovala

umiestnená

ktorý

a

kniżných

strane

nie

videoprojekcia

projektu

v

verejnosti

jednotlivé

podujatí

paftnerských

uz
sa

o

českej

Práve

premietaná

publikovaná

premeny

ako

partneri

jednotlivými

na

popisané

prĺstupné

videopĘekcia

bude

jeho

fotografie

čase
našich

v

zakúpit'.

by

falłty

vyzerali,

veĄnost'

bude

bude

spoločne

Sŕare

verejnost'

videoprojekcie

musi

pre

implementovaných

ktoré

pre

ich

dedičstvo

premene

krát

histoické
mesta.

Zároveň

minulosti

s/

námestĺ,ktorá

VD,

zťlčastnili

prvok

zachýávala

v

D

na

plvý
sa

taktiež

vzniku,

spracovanie

by

mĺest,

histoické
mestá

bola

hranice.

je

vytvori

veąnost'

dnešného

by

a

sa

spievodný
verejnost'

naše

prĺstupná

Korom

vzniku

aktivity

výročiach,

obraz

ako

archĺvoch,mnohé

pre
na

skanáićh

generáciĺ

ako

v

bude

dnĺ

vytvorili

Zámerom

mladšej

Priblĺžit'

zväčŠa

Videoprojekcia

ocenenĺ,

ďvoch

videoprojekcie

obidvoch

aHivitspo\ečnýchdozapojeníalĺtivně

07t2018.Una19

na

nové

akým

rámci

zvýšiť
to

v
bola

spoločných

a

pĄeKov
podporujú

konzultáciách,

0

ako

a

z
aby

aktivĺt

tak

vzťahy,

projektu

toa
zápisnice

stretnutiach

prostriedkom

Definovanie

predchádzajúcich

miesĹ

vzájomné

SU

aKivitáchna

priloŽenésu

spoločných

mnohých

upevňuj(l

podujatia

telefonicky,

dohodli

na

paftnerských

žiadosti

aktivÍty

alebo

a

projektu

výsledkom

inovatĺvne

navzájom

obidvoch

Je

sa

počtou,

Práve

projektovej

podujatia

účasti

K

pańnerom

projekte

za

Pałtnei
aktivĺt'

na
Spoločné

projektu.

eĺeffironickou

skÚsenosŕí.

českým

ruchu.

s

prebehlo

spolupráca

nových

pĄeKových

stretnutĺ,

podujatí

spoločne

cestovného

implementácia

spolupracovali.

a

zĺskaniu

Vzájomná

realizáciÍ

k

návrhu

rozvoj
na

pracovných

ltstiny

projektu

formulovaná

pĺiprava
ideového

podporit'

formou

bola

prispievajú

podieľať

a

venE

paftneron

spoločná
prezenčné

budú

s

mlesŕ

a

hlavne

Žiadost'

sa

c,

vyslo

uskutočnili

sme

sa

ProjeKová

zabezpečená

návšleynosŕ'

spisoÖom

hodnob:

hodnob:

Měmá jednotkaKód a nŁev

ukazatel:

10 Partneřĺ aktivně zapojenĺ do společných aktivit počet

aktivity:



ANO

pro1elĺtu predpokladá spolocný pastup paĺtnerov priĺmplementáciĺ jednotlivých aktĺvĺt do praxe. Zámerom je
čo najśiršiu účast'a vzájomnú spoluprácu, aby sa dosiaholsynergĺcký efeld projel<tu' Partneriprojektu sa budu

jeho implementáeĺe navzájom dopĺňat'vloŽením svojho know - how a dlhodobých skÚsenosŕí, zručnosti zĺskaných
pri realizácii obdobných podujatÍ. a spoločnej realizáciĺ projektu svedcĺ ajvývorenie imptementačného tĺm, l<toý sa bude
pred a počas realizácĺe projektu stretávat'v pravidelných interualoch a bude pozostélvat'z paĺtnerov projektu na obidvoch
stranách hranice.Pałtner projektu bude zabezpečovat'(publicitu, zabezpečenie účinkujÚcich, organímvanie podujatia,

zabezpečenie výstavy, výpomoc pri scénaroch podujatí)' Zároveň bude spolupracovat'prĺ grafickom spracovanĺ mediálnej
prezentácie, spracovaniu propagačných materiálov a predmetov'

Počas realizácĺe projektu sa vy1vorĺ realizačný tĺm , ktoý bude pozostávat'z personálu obidvoch paĺtnerov projektu. Na
s/ovenskei sŕrane bude projekt zastrešovat'lng. Marián Masnica - prednosta mesŕskéńo (lradu a na českej strane Dagmar
ValaŠkovćl. Mesto Tuzovka prirealizácii aktivĺt projektu bude okrem partnera projektu úzko spolupracovať ajmiestnymi
spolkami, organizáciami a inštit(lciamiako sú : Kultúrne a spo/očenské sĺredisko - Darina Bajáková, Spolok pĺiatel'ov

Turzovky - lvan Gajdičiaĺ MesÍské muzeum Karola Točĺka : Marek S/oboda, Mestský podnik sluŽieb Rudolf Śobich.
Realizačný tím bude pozostávat' : Dagmar Valašková - proiektový manaŻér, Mgr. Lenka Kubĺková - vedúci projektový

manażér, Terézia Repčĺková - účtovnĺk projektu, Nikova Bajáková - priprava propagačných materiáĺov, Mgr. Ján Schuťz -

medialĺzácia, Mgr. Agáta Machovčáková - medialĺzácia projektu Nielĺtoré aktivity budÚ zabezpečované externým
dodávatel'on .' ozvučenie, pôdium, zastrešenie, tlač materiálov, čiĺné.

8.í.3

ANO

8.2.1 dopad

8.2.2 na cĺlové

Zvýšenĺe kult(lrneho povedomia obyvatel'ov prihraničného regionu na sloyensko - českej hranici prispeje ku kultťlrnemu, spoločenskému a
vyŽitiu všetkych zúčastnených ciel'ových skupĺn, úcastnikov podujatĺ, návštevníci spokojnĺ s realizáciou projel<tu v konećnom

prispeju k propagáciĺ projektu Výsledkom podujatĺ bude ajudrŽanie a zachovanie kultúrnych tradĺciĺ a ich posilnenie, zlepšenie
podmienok pre vybudovanie cezhraničnej spolupráce na urovni podnikateľských subjełdov a kooperácie na vyššej úrovni.

a nové podujatia budú mat'významný dopad na podporu cestovného ruchu v regiine, pretože sa zvýši prestít týchto podujati,

výstupy pro1ehu bud(l vyuŽĺvané počas celej doby udržateľnosti a budú mat'vplyv na cieľov(l skupinu i po ukončenĺ projektu, pretoŽe

materiäly im budťl pripominat', čo na podujatiach zaŽili, čoho sa zučastnili a zároveň im pipomenú identitu, ku ktoĘ patria'
pro1ekiu prinesie úżitok na oboch stranách hranice

Realĺzácia podujatĺ bude mat'transregĺonálny dopad, podporĺ cezhraničn(l spoluprácu, zĺskavanie skťlsenostĺ zainteresovaných inštitúcĺĺ
a rozvoj medziludských vzt'ahov u občanov hraničných regiónov, zlepšenie spoĺočného vonkajšieho imidžu v prihraničných regiinov.
Projekt má pozitĺvny dopad na zvýšenie kultúrnejprestĺŽe prostredia, posilnenie princĺpu cezhranicného padnerstva. Vśetky kulturno-
spo/oćensłé podujatia sa ŕeśla mimoriadnej pozornosti a záujmu návŠtevnikov všetkých vekových kategiriĺv regione iv prihraniči.
Výsledkom pro1ektu bude taktieŽ spokojnost'na tvárach u občanov a návštevnĺkov, turistov mesta Turzovka počas imptementácie
projektu Rodiny s det'mi, návštevnĺci, turisti z obidvoch strán hranice majú vývorené podmienky pre kultúrne vyŽitie, moŽnost'trávenia
vol'ného času v blĺzkosti svojich rodĺn a priatel'ov, Propagačné materiály budú určené všetkým cielbvým skupinám a budu využĺvané k
d'alšej propagácií po ukonćenĺ projektu'

8'2.3 Finanční
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prostriedky k realizácii projektu sú logicky, a efektivne Pri prĺrpave rozpočtu realizáčnýtĺm vychádzat z
reálne dostupných cenových reláciĺ vyskýujucich sa na trhu v danom čase' Mesŕo Tunovka ako Žiadatel' sa zavĺazal, že bude financovat,

z vlastných zdĘov Je v záujme paftnerov projektu, aby vytvoriti také produkty, Korénaplnia ciele a prispejú k vývoreniu logickej
projektu Po schváteni prqektu, sa zriadi nový bankový účet k projektu, kde budúprevedené finančnéprostriedky z vlastných

slúżiacena implementáciu projektu' Za finančné riadenie projektu bude zodpovedat'1 pracovnĺk z realizačného tĺmu, ktoý bude
za všetky faktúrya ich prĺlohy a celkové tinančnézúčtovanie. Množstvo finančných prostriedkov, ktoré budú vyużité k

projektu, samospráva mesta Turzovka d e k l a ruje p ro stre d n ĺ ctvo m uznesenia MsZ. zo dňa 28.2.2018. Po ukončenĺ pĄektubude mesto zabezpečovażt'aktivity z vlastných zdrojov.

L4 956,00

v EUR
14 956,00 €
12712,60 €
1 495'60 €
747,80 €

Podíl v %

100,0070

10,la1o

5,00%

100,00%

1 470,00 ę.

0,00 €

ĺ3 426,00 €

0,00 €

0'00 €

60,00 €

Mesto Tuzovka

načástkaPoŽadovaná

To

Tuzovka

vzdialenost' jeTo,

cĺel'a

ct

účastnÍkov

pn

všetkých

histiriu

realizácie.

na

dosiahnutiu
pre

k

sa

jeho

výstava,

má

aktívnychpre

ktorá

hľadiska

spolupracovato

naprĺklad

z

prekáŽkou

zúčastnenie

budú

le
miľnĺka,

nie

projektu

slovenskej,

umoŽňuje

prebehnú,

aj

nesÍo

dopad

projektu

v
tak

malá,

výnimočného

akciách

cielbm

na

pozitĺvn

a

hranicami,

paftnera

základe

pałtnerrmi

ktor,é

na

vidĺme

strane

českými

aktivitám

medzi

za

preto

vznikla

výmeny,

českej

žlje

malá,

na

zopadvedá

kultúrne

podujatia

ako

veľmi

Slovákov

Je

ze

takéto

veľa

Pravidelné

vzdialenosti

vykonávat'

ze

projektu

lomu,

stránke.

usporiadat'

projektu,

moŽné

k

hľadiska

je

z

pańnerom,

paftnerov

projektu

partnera

aktivity

u

Vzhľadom

projektu

českým
inšpiratĺvnej

s
po

vzdialenosťa
niektoré

Myšlienka

NFP

Dopad

význam.

Turzovka

0

że

hlavne

pohoha

mesta

rozsahu.

Žiadosti

spoločne.

obrovský

prínosom,

predpoklad,

plánovom

żadatelespoluúčasti
VÍinancováníĺhonárodnzčástka

rozpočtovounačástkaaPoŽadovan

85%)z ERDFvkučástkaPoŽadovaná

kapitolu:rozpoctovounačástkaPožadouaná

rozpoČet żadatele

kapitolu:rozpočtovounačástkaPoŽadovaná

načástkaPoŽadovaná

kapítolurozpočtovounačástka

str. L1/13



1870,00L2,5Ay"Rąion BesĘdy

Podíl celkem v 7o

t00,oo%o

85,OAYo

o,oo%

LO,OO%

o,oa%

5,OO%

o,oo%

100,00%

částka cetkem
Y EUR

14 956,00

12712,60

't 495,60

747,80

14 956,00

rozpočet makáho projekfu :

Spolufinancovánĺze zdrojri EU (EFRR): '

Vlastnl zdroje spolufinancováni (soukromé):

i ze zdĺeĄú státniho rozpočtu:

z ĺozpočtu kĄe:

Spolulinancovánĺ z rozpoötu obce/města:

veřejné zdroje:

1 Podrobný rozpočet malého projektu

E '2a'ldentifikace 
Žadatele /partnera (češti Žadatelé/partneři) (jełi relevantni)

2b ldentifikace žadatele / partnera (slovenštĺ Žadatelé/partneři) (jełi relevantnĺ)

' 
3 Doklad o jmenovánĺ statutárnĺho zástupce organizace, který podepisuje żádost o NFP - Źadatel/hlavní přeshranĺčnĺ
panner

E 4 Zplnomocněnĺ k zastupováni

E s vypis z rejstříku trestů

! 6a Cestné prohlášenĺ - ČR Žadatelé

E 6b lestne prohláŠenĺ _ SR Žadatelé

E z podtlaoy pro posouzenĺ finančnĺho zdraví Žadateĺe fie-li relevantnĺ)

E 8 oolrooa o spolupráci partnerů

B 9 Přĺprava malého projektu

Přĺlohy požadované při realizaci stavebnĺch investic v rámci ma]ého projektu

! 10 Doklady prokazujicĺ vlastnické právo k nemovitostem - katashálni mapa fie_li relevantnĺ)

! 11 Doklady k povolenĺ stavby - doklad o zahájenĺ řĺzení (ie-li relevantní)

! 12 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajĺcĺho stavu (je-lĺ reĺevantni)

f] 1 3 Fotodokumentace stavebnĺho objektu fi e-li relevantní)

Dalśĺ volĺtelné přílohy

! 14a Vyjádření přĺslušného orgánu k územĺm Natura 2000 - cR Žadatelé fieJi relevantni)

E 14b Vyjádření přisluŠného orgánu k územim Natura 2000 - SR Žadatelé (je-li relevantnĺ)
Povinně dokládaná přiloha

E 15 Elekhonická verze Žádosti, rozpočtu a přĺloh na CD resp. DVD

Dalšípřílohy

str. t2/t3



a

Datum podpisu:

4,10.20í8

Datum podpisu:

4.10.20í8

Mĺsto podpĺsu:

Turzovka

Mĺsto podpisu

Turzovka

ŕru
Podpis

/p"ął;;,
I

/ lh^-7

Źadateł cestné prohlaŠuji' że:

ĺnformace obsażené v żáĺjosti o nenávratný finanČni přispěvek a vśech jejich přilohách jsou Úplné' pravdivé a správné,

prolekt je v souĺadu s principy podpory rovnosti mużÚv a Žen a nediskriminace podle ilánku 7 nařizeni Evropského parlamentu a

FU) č.130312013 ze 17. prosince 2013 kteným sa stanovi společnä ustanoveni o Evropském fondu pro rąionálni ĺozvoj,
sociälnim fondu, Fondu soudrżnosli, Evropském zemédelském fondu pĺo ĺozvoj venkova a Evropském námořnim a

fondu a kterým sa stanovĺ obecná ustanoveni o Evropském íondu pro regionálnĺ rozvoj, Evropském sociälnĺm fondu, Fondu

souladu

a Evropském námořnim a rybáŕskěm íondu, a kterým se ruŠi naŕizeni Rady (ES) c. 1083/2006 (dále jen ,,obecné nařizeni,,)
s principem udrżitelného rozvoje podle clánku 8 obecného naŕĺzenĺ'

abezpećln Íinancni prostředky na spolufinancováni malěho projektu tak, aby nebyla ohroŽena jeho implementace,

na zpúsobilé výdaje uvedené v maĺémpĄektu neżädán o jinou pomoc, resp pożadováni jině pomoci je v souladu s pravid|y
stanovenými v přísluŠnýchprávních předpisech o poskytovánĺ státni podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut
z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,

podminky poskytnutí přĺspěvku uvedené v přĺsluŠné výzvě,

l jsem si vědom skutečnosti, że na NFP nenĺ právní nárok,

l jsem sĺ vědom zodpovědnosti za předloŽenĺ neÚplných a nesprávných Údajů, přičemŽ beru na vědomĺ, Že prokázánĺ opaku je spojeno
sdzikem moŽných následků v rámci řĺzení o Žádosti o NFP ďnebo implementace malého projektu (např. możnost mĺmořádného
ukončenĺ smluvnĺho vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů),

Zavazuji se neprodleně pĺsemně informovat Správce FMP o vŠech změnách, které sa ýkajĺ uvedených údajů a skutečnosti. Souhlasĺm se
správou, zpracovánim a uchovávanĺm vŠech uvedených osobnĺch údajův v souladu se zák. č. 10't/2000 Sb o ochraně osobnĺch údajů a o
rněně někteých zákonů v platném zněnĺ pro úče|y implementace příslušného programu spolupráce,

jmóno a přĺjmení statutámĺho oľgánu źadatele,
titul za jménem:

lUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta Tuzovka

lĺlul, jméno a příjmení statutáĺnĺho orgánu hlavního
přeshľaničnĺho partnera, titul za jménem:

t
BEGION K}'DY

Nám Sv 6
738 o2

lČ
Frýd ts tek

.()7 6 3 Ż 7 S
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00110013Součet;77To

pŕeshraniční
pro

z toho aktivity

Celkem

Cena za
jednotku

000

Počet
jednotek

Aktĺvita

Součet:

Popis

00o/oProcent:

Jednotka
Název poloŽky

0,0090,00330hod
K13

0,00
Zabezpečenĺe práce ochrany a

, zabezpeceniebezpečnosti

90,00
VPP

330

ál- 3

hodKí3

0,0090,00
Zabezpečen

v aranochte práce
VPP

330
2

personál -Pomocn
hodKí3

v aochrante práce
VPPpersonál - í

0,00500,005í00hod

K13

vaniazučtoprĺrpavaprojektu,monĺtorovaniemateriálov ychpropagacnpravaprípodujatĺrealizácĺeZabezpečenie

TPP

VeducĺpĄektov
manaŽér

700,00700,007í00hod

K13

prqektu
poduja

0českéhourčen Vydávokstranena českej
pu blicĺtyZAbezpečenie tíychspolocnna realizáciísaleupodĺel'anspol prqektuV rámcilovmateriápropagačn chvytavys videoprojekcie,spracovanĺeprete podk ladovbezpecenZa

VPPmanażér

aktivityz toho

pr0

p eshraničnĺ
CelkemCena za jednotku

Počet
jednotek

Jednotka

1 470

Aktivita

prac.poměri
vazek

Pracovní pozice



0,00200,001020

K13

Prĺprava scénaru a

moderovanie počas

celodenného podujatia -

Histiria v obraze - pokus o

česko slovensky rekord v

stavanĺ kociek so

sprievodn mi podujatiamĺ

d a 18.8.2018.hodinaRealizátor aktivĺt 3

0,00200,00'ĺ020

K13

Prĺprava scénaru a
moderovanĺe počas

celodenného pod ujatia -

HistÓria v obraze _ pokus o

česko slovensky rekord v

stavanĺ kociek so
sprievodn mi podujatiami

d a 18.8.2018.hodinaRealizátor aktivĺt 2

0,00500,005001

K13

0dmena vyplatená skupine

historického šermu za
zinsce novanie d ivadełn]iĺch

scénok z mil'nĺkoch

historick 'ch faktochpoduiatieHonoráre _skupina historickiho Šermu

z toho aktivity

pro

p eshranični
partnery

Celkem
Cena za
jednotku

Počet
jednotek

AktivitaPopisJednotkaNázev poloŽky



&

0,0099,001,190

K13

Cestovné bude pouŽité na
presun vlistavy z mesta

Turzovka ku partnerovi
projektu a prepravy osÔb cca

8 ľudĺkmautobusuaCestovné

120,00300,00650

K13

castnĺkov podujatia dna
18.8.2018 HistÓria v obraze -

pokus o česko sĺovensk
rekord v stavanĺ kociek

ie večere pre

Strava - vecera

'120,00240,00640

K13

Zabezpečenie obedu pre

učastníkov podujatia dna
18'8.2018 HistÓrĺa v obraze _

s o česko slovensky
rekord v stavanĺ kociekStrava - obed

0,00310,00310I

K13

Rozhodca rekordov počas
podujatia Pokus o česko
slovensk rekord v stavanĺ
kociek dna 18.8.2018atieHonorár - odmena rozhodcu

0,00100,001010

K13

Príprava scénaru a
moderátor podujatia -

Ľudovou piesnou bliŽšie k
historií - 47. rocnĺk
Beskydsk ch slávností dna
19.8.2018hodinaRealizátor aktivít 4



l
I

0,001 00,008002

K13

Zabezpečenie zastrešenĺa a
podia počas podujatĺ Pokus
o česko slovensk rekord v

stavaní kociek a 47. ročnĺk

Beskydsk ch slávnostĺ dna

18.8.2018 a 19.8.2018poduiatiePrenájom zastrešenia a podia

0,00ĺ 000'0010001

K13

Zabezpečen ie ozvucen ia
počas podujatia Historia v

obraze-pokusocesko
slovensk rekord v stavanĺ
kociek dna 18.8.2018poduiatiePrenájom ozvučenia

200,00600,005120

K13

Zabezpečenie obedu pre

učastnikov podujatia dlia
1 9.8,2018 Ľudovou piesnou

bliŽšie k histÓriĺ _ 47. ročnĺk

Beskydsk ch slávnostípočetStrava - obed

400,00800,002040K13

Zabezpečenie ubytovania s

raliajkami pre 40 osÔb dna
't8,8.2018-19.8.2018

početNáklady na ubytovanie s ranajkami

1 
'10,00110,001 ,1100

K13

Cestovné _ prenájom

autobusu bude vyuŽité pre

prevoz učastnĺkov podujatí z

Českej republiky v dnoch

18.8.2018-19.8.2018kmCestovné - prenájom autobusu

L-*-



l-- t

0,002 400,0024001

K13

ie prenájmu

vel'koplošnej obrazovky,
ktorá bude slÚŽiť k
premietaniu spracovanych
videoprqekcĺĺ o partneroch
prqektu na námestĺ v centre
mesta Tuzovky pre široku

ost'aPren vel'kopl obrazov

150,00307,003071

K13

Zabezpečenie spracovan ia

fotografĺí z mal ch rozmerov
na vel'ké pre potreby vystavy

,, Premeny času '' dna
17.8.2018projektS ie rafĺí

0,00250,00505

K13

ie toaletn ch

kabÍn pocas podujatí Historia
v obraze - pokus o česko
slovensk rekord v stavanĺ
kociek a Ľudovou piesnou

ĺŽšie k histÓrií47. ročnĺk
Beskydsk ch slávností dna
18.8.2018 - 19.8.2018,P toaletn kabín

0,001 000,00
'10001

K13

Zabezpečenie ozvučenia
počas podujatia 47. rocnik
Beskydsk ch slávnostĺ dna
19.8.2018podujatiePre ozvucenia



0,002 000,0021 000

K't5

Zabezpečenie dreven ch
kociek ako darček za
zapojenie sa do podujatia

Historia v obraze - pokus o
česko slovensk rekord v

stavanĺ kociek' Na drevenej

kocke bude raznicou

vytvorená spoločná
fotografia rizemia a povinná
publicitapočetPropagácia _ drevené kocky

0,0040,00401

K15

Spracovanie spoločného
banneru ku spolocn m

podujatiam v rámcĺ projektu

s povinnou publicitou.pocetPropagácia -Banner k podujatiam

0,00í00,00100I
I

K15

Zabezpečenie

trvalovysvetl'uj cej tabule po

ukončenĺ projektu s
povinnou publicitoupocetagácia - trva ovystvetl'ujrica tabul'a

0,00200,002100

K15

Zabezpecenie spracovania
plagátov k spoločn 'm
podujatiam s povĺnnou

publicitou.početPropagácia _ spracovanie plagátov

0,001 000,005002

K15

Zabezpecenie spracovania
videoprojekcie o partneroch

projektu, v znamn ch

mil'nĺkoch, histÓrií. Pristupná

verąnostina DVD.početPropagácia _ spracovanie videoprojekcie

rts-Ę+



l,: +-

0,000,00Součet0,00%Procent:

Kancelárske potreby 0,0060,0060IK0'l

Zabezpečenie kan ce lá rs ky

potrieb ako st] : kancelárske
papiere, fascikle, euroobaly,

rychloviazače, spiny,

označovače'

projekt

z toho aktivity

pro

p eshranični
partnery

Celkem
Cena za
jednotku

Počet
jednotek

AktivitaPopisJednotkaNázev poloŽky

0,0060,00Součet0,400/oProcent:

0.00

0,00

z toho aktivity
pro

p eshraniěnĺ
partnery

Celkem
Cena za
jednotku

Počet
jednotekAktivitaPopisJednotkaNázev poloŽky

0,00Součet:0,00%Procent:

0,00

0,00

z toho aktivity

pr0

p eshranični
partnery

Celkem
Cena za
jednotku

Počet
jednotekAktivitaJednotkaNazev poloŽky

0,00Součet:0,0070Procent:

70,0070,00701K13
Zabezpecenie prenájmu

priestorov pre vystavu -

okres Fn dek - Mĺstek
podujatiePrenájom v stavn ch priestoroch - okres

Fr'dek - Mĺstek

0,00

0,00



4.10.2018Tuzovka/ ľ/,r,r* l

Titul' jméno a p ĺjmenĺ statutárnĺho orgánu
hlavního p eshraničnĺho partnera, titul za

jménem:
Datum podplsu:Místo podpisu:,tr,",

I

JUDr. Ľubomĺr Golis, primátor mesta Tuzovka 4.10.2018Tuzovka

/ĺ
Podpis:

Titul, jméno a p íjmení statutárnĺho orgánu
žadatele, titul za jménem:

Datum podpisu:Mĺsto podpisu:

Procent:z toho malého nad vlastnĺho 0,00Celkem

0,00CelkemProcent:P ljmy malého proje'ktu

0,00

85,000/o

0,00

Název poloŽky AktivitaPopisJednotka

z toho aktivity

pro

p eshraničnĺ
partnery

Celkem
Cena za
jednotku

Počet
jednotek

Nám
738 O? Frydek-

ic 7a 320

6

73
k

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik


