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zMLUVA o PoSKYTNUTí NENÁVRATNÉHo FlNANčNÉHo PRíSPEVKU
z FoNDU MALÝCH PRoJEKToV

číĺo zrvlluvY: SK/FMP/ 6clo6l oLs - z

Táto zmluva je uzatvorená medzi

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovatel' I Správca
názov: Žĺlinský samosprávny kraj

sídlo: Komenského 48,0LL09, Žilina, Slovenská republika

lČo: 378 08 427

Dlč: 2o2 L62 66 95

konajúci: lng. Erĺka Jurinová, predsedníčka

(d'alej len,,Správca")

1.2. Konečný užívatel' | Žiadatel'
názov: Krajská hvezdáreň v Žiline

sídlo: Horný val 20, oI2 4zŽilina
štát: Slovenská republika

konajúci: RNDr. Ján Mäsiar, riaditel'

lČo: 36145084

Dlč: 2o2L445I84

banka: štátna pokladnica

SWIFT: SPSRSKBA

IBAN: SK03 8180 0000 0070 OO48 1782

(d'alej len ,,Konečný užívateľ")

1.3. Správca a Konečný užívatel'uzatvárajú vzmysle 5 269 ods. 2zákona č.513/1991Zb. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 5 25 zákona č' 292/zo1'4 Z' z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (d'alej aj ako ,,Zákon o EŠlF") a v zmysle $ 20 ods. 2 zákona č'523/2oo4Z'z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi
sebou Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane jej všetkých príloh
(d'alej ako ,,lmluva"). Ďalej sa vzťahy medzi Správcom a Konečným užívateľom riadia príslušnými
ná rodným i právnymi predpismi Slovenskej republiky.

I'4. Konečný užívateľ je svojim pôvodom subjektom práva Slovenskej republiky'



2. PREDMET e Účel ZMLUVY

2'L' Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povĺnností medzi Správcom
a Konečným užívatelbm pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (d'alej aj ako,,NFP")
zo strany Správcu Konečnému užívatelbvi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom
Schválenej žiadosti o NFP:

Názov malého projektu: V objatíatmosféry

Akronym: VoATM

Kód malého projektu : SK/ FMP / 6c/06/ol5

Použitý systém financovanĺa: refundácia

(d'alej aj,,malý projekt").

Hlavný cezhraničný partner:

názov: Hvézdárna Valašské Meziŕičí, p.o

sídlo: Vsetínska 78,757 01 Valašské Meziŕičí

štát: česká republika

lČo: 00098639

2.2' Účelom tejto Zmluvy je realizácia a udržatel'nosť schváleného malého projektu Konečného
užívatel'a v rámci projektu s názvom ,,Fond malých projektú" kód projektu v |TMS2014+:
304000J915, a to poskytnutím NFP z:

Program spolupráce: lnterreg V-A SIovenská republika - česká republikal

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prĺoritná os: 2. Kvalitné žĺvotné prostredie

lnvestičná priorita: 3.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva (6c)

Špecifický ciel': 2.1' Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodneho dedičstva pre obyvateľov
a návštevníkov cezhraničného regiónu

Žiadosť o NFP bola schválená Regionálnym výborom dňa 37.o3'2o2L, oznámenĺe o schválení
žiadosti o NFP bolo Správcom vydané dňa 15'07.2021.

z.3' Správca sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Konečnému uŽívatelbvi, a to
v súlade so schválenou Žiadosťou o NFP, resp. oznámením o schválení žiadosti o NFP,
s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými
a účinnými všeobecne záväznýmĺ právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi
predpismi Európskej únie (d'alej aj,,právne predpisy sR a EÚ")'

2'4' Konečný užívatel'sa zaväzuje malý projekt realizovať riadne a včas, v termínoch v zmysle bodu
3.4.

1 schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. c(201-5)4080 zo dňa 11'06.2015
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2.5. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostrĺedkami Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (d'alej aj ako ,,EFRR") a v prípade Konečného užívatel'a so sídlom v SR aj prostriedkami
štátneho rozpočtu sR. NFP poskytnutý na základe tejto zmluvy sa vždy považuje za prostriedky

. poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, a to aj v časti týkajúcej sa EFRR do času ich refundácie zo
strany Európskej komisie.

3. RozPočET MALÉHo PRoJEKTU

3.1. Rozpočet malého projektu Konečného užívatel'a je členený nasledovne:

Rozpočet ma!ého projektu KÚ zo SR % EUR

Celkové oprávnené výdavky L00,00 30 453,30

Finančný príspevok z EFRR, maximálna
výška

85,00
25 885,30

Štátny rozpočet SR, maximálna výška 1"0,00 3 045,33

Vlastné zdroje, minimálna výška 5,00 L522,67

Príjmy malého projektu 0,00

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít malého projektu po odpočítaní
predpokladaných príjmov predstavujú sumu 30 453,30 EUR (slovom
tridsattisícštyristo päťdesiattrĺ e u r, 30 e u rocentov),

b) Správca poskytne Konečnému užívateľovĺ nenávratný finančný príspevok maximálne do
výšky 25 885,30 EUR (slovom dvadsaťpäťtisícosemstoosemdesiatpäť eur, 30 eurocentov)
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizácĺu aktivít malého projektu,

c) Správca poskytne Konečnému uŽívatelbvi zo SR nenávratný finančný príspevok maximálne
do výšky 3 045,33 EUR (slovom trĺtisícštyridsaťpäť eur, 33 eurocentov) zo štátneho rozpočtu
SR na realizáciu aktivít malého projektu,

d) Konečný užívatel'zabezpečívlastné zdroje financovania malého projektu vo výške I522,67
EUR (slovom jedentisícpäťstodvadsaťdva eur, 67 eurocentov) na realizáciu aktivít malého
projektu a zabezpečíd'alšie vlastné zdroje financovania malého projektu na úhradu všetkých
neoprávnených výdavkov malého projektu.

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 L EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov
na strane Správcu.

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

3'4 oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom po dnipodania Žĺadostio NFP
u príslušneho Správcu.

Záväzné termíny pre Konečného užívatel'a sú

3.2

3.3

Dátum zahájenia fyzickej realizácie ma!ého projektu 0t.o9.2021
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Dátum fyzického ukončenia realizácie aktivít maIého projektu 31,.O8.2022

Posledný možný termín predIoženia Záverečnej správy 30.09.2022

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že:

a) Konečný užívatel', pokial' realĺzuje ĺnvestĺčný malý projekt, bude predkladať Správu o
udržatel'nosti malého projektu v termínoch ročného výročia finančného ukončenia malého
projektu.
b) Konečný užívatel', pokial' realizuje neinvestičný malý projekt, bude predkladať Správu o
udržatel'nosti malého projektu len na základe výzvy Správcu v termínoch ročného výročia
finančného ukončenia malého projektu.

3'6 Konečný užívatel'vyhlasuje, že jemu, niektorému z partnerov alebo partnerom spoločne nebola
v minulosti priznaná dotácia, príspevok alebo iná forma pomoci na malý projekt uvedený v čl. 2
ods. 2.1 tejto zmluvy, a zároveň vyhlasuje, že ani nebudú tieto subjekty spoločne alebo
jednotlivo 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 kapitol štátneho rozpočtu SR alebo rozpočtu Českej
republiky (d'alej ako,,ČR"), štátnych fondov SR alebo čR, z in1ich verejných zdrojov, zdrojov EÚ,
Recyklačného fondu alebo iných zdrojov poskytnutých z inej krajiny, ako SR alebo ČR na základe
medzinárodnej zmluvy. V prípade, ak sa niektoré z vyhlásení uvedených V tomto bode ukáže ako
nepravdĺvé, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré je Správca oprávnený odstúpiť od
Zmluvy a Konečný užívatel' je povinný vrátĺť ĺlrp alebo jeho časť v súlade s článkom 1'ovZP.

3'7 Na kontrolu a vládny audit použitia NFP, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej
disciplíny sa vzťahuje režĺm upravený v príslušných právnych predpísoch SR a Európskej únie.
Konečný užívatel'súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať
všetku programovú dokumentáciu, ako aj dokumentáciu vydanú Správcom pri realizáciíprojektu
s názvom ,,Fond malých projektú" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce |nterreg V-A sK_
cz.

3.8 Konečný užívateľ berĺe na vedomĺe, že ustanovením ods. 3.1. tohto článku nie je dotknuté právo
Správcu, Riadiaceho orgánu, Centra pro regionálnírozvoj České republiky, Certifikačného orgánu
alebo orgánu auditu vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 143 nariadenia Európskeho
parlamentu Rady (EÚ) Bo3/zo73 a v zmysle 5 40 a nasl' Zákona o tŠlp.

3.9 Konečný užívateľ sa zaväzuje, že zabezpečí plnenie povinností partnerov prostredníctvom
samostatnej zmluvy (Dohody o spoluprácĺ partnerov na malom projekte), ktorá upravuje práva
a povinnosti medzi Konečným užívateľom a partnerom vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo jej
príloh. Konečný užívatel'zodpovedá za zabezpečenĺe včasnej a správnej realizácĺe celého malého
projektu aj zo strany partnerov. Konečný užívatel' je tiež zodpovedný za akékolvek opatrenia
partnerov, ktoré by vĺedli k porušeniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a Dohody o spolupráci
partnerov na malom projekte.

3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda o spoluprácĺ partnerov na malom projekte uzatvorenej
medzi Konečným užívateľom, Hlavným cezhraničným partnerom, príp. Partnermi musí byť
platná a účinná až do dňa ukončenia doby udržatel'nosti malého projektu. V prípade, ak Dohoda
o spolupráci partnerov na malom projekte stratí platnosť alebo účinnosť do ukončenia doby
udržateľnosti malého projektu ide o podstatné porušenie tejto Zmluvy, na základe ktorého je
Správca oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Konečný užívatel'sa zaväzuje vrátiť mu poskytnutý NFP
v zmysle článku I0vzP'

4



4. KoMUNlKÁclA zMLUVĺvÝcľ srnÁru

Komunikácia zmluvných strán je upravená vo Všeobecných zmluvných podmienkach čl. 14
Komunikácia zmluvných strán a počítanie lehôt.

5. zÁvenľčĺvÉ USTANoVENlA

5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranamĺ a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Správcu.

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie zabezpečíSprávca na svojej webovej stránke' Ak
Zmluva nie je zverejnená na webovej stránke Správcu do siedmich dní odo dňa uzavretia,
Konečný užívatel' je oprávnený zverejniť Zmluvu vsúlade s 55a zákona č' 21'1'/2ooo Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Ak Konečný užívatel' podá návrh na zverejnenie Zmluvy v obchodnom
vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Správcu. Zmluvné strany sú
povinné vzájomne sa informovať o zverejnení Zmluvy a to najneskôr nasledovný deň po dni jej
zverejnenia' Ak je Zmluva zverejnená vĺacerými spôsobmĺ, rozhodujúce je zverejnenie Zmluvy
Správcom na webovej stránke Správcu.

5.2' Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu
sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 21,1,l2ooo 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 ].3 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 201'6/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (d'alej len ako
,,Nariadenie GDPR") oboznamuje konečného užívatel'a, že počas implementácie projektu
s názvom ,,Fond malých projektú", Kód žiadosti lTMS20L4+:NFP3o4oooJ915, spracúva
poskytnuté osobné údaje v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v
Žĺlinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovom sídle Žsr
http://www.zilinskazupa.sk/sk/zasadv-spracuvania-osobnvch-uda iov-fvzickvch-osob-zilinskom-
samospravnom-kraiĺ/' Účel spracúvania, právny základ, kategórie osobných údajov, dotknuté
osoby, príjemcovia osobných údajov a doba uchovávania osobných údajov sú uvedené
v Zázname o spracovatelských činnostiach v ŽsK, ktorý je možné nájsť na webovom sídle Žsr
www.zilinskazupa.sk v záložke GDPR'

5.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí dňom uplynutĺa doby
udržatel'nosti malého projektu s výnimkou:

a' článku 1'o,L2a17 YZP, ktorýchplatnosťa účinnosťkončí31.decembra2028alebopo
tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi SpráVcom a Konečným
užívatelbm na základe Zmluvy, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31". decembru2028;

b. tých ustanovení Zmluvy, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia
povinností vyplývajúcich pre Konečného užívatel'a (o. i' z článkov Lo, 12 a L7 YZP),
s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou
a účinnosťou predmetných článkov:

l. platnosť a účĺnnosť článku 17 vZP končí uplynutím L0 rokov od overenĺa Záverečnej
správy a

ll. platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej
pomocĺ končí uplynutím L0 rokov od overenia Záverečnej správy.
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Platnosť a účinnosť Zmluvy v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až b) tohto
odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve, t. j' len na základe
oznámenia Správcu Konečnému užívatelbvi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku
]-40 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

5'5. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy. Konečný užívatel' týmto vyhlasuje,
že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu
vĺazaný.

5.6. Konečný užívateľje povĺnný poskytnúť Správcovi podpisové vzory osôb oprávnených podpisovať
Záverečnú správu vrátane príloh v mene Konečného užívatel'a (štatutárny orgán, prípadne iná
oprávnená osoba). Konečný užívatel' je povinný bezodkladne oznámiť Správcovi zmenu alebo
doplnenĺe týchto oprávnených osôb a doručiť Správcovi nové podpisové vzory.

5'7' Konečný užívatel'vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili
jeho oprávnenost', oprávnenosť partnerov alebo oprávnenosť malého projektu na poskytnutie
NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schválenĺu Žiadostio NFP pre malý projekt. Nepravdivosť
tohto vyhlásenia Konečného užívatel'a sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Konečný
užívatel' je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1o vzP'

5.8. Konečný užívatel'vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Správcovi pred podpisom tejto Zmluvy sú pravdĺvé a zostávajú účinné prĺ uzatvorení Zmluvy v
nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Konečného užívatel'a sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy a Konečný užívatel' je povĺnný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s
článkom 10 VZP.

5'9. Ak sa akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpĺsmi SR, ČR, a EÚ, nespôsobíto neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade
zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým
platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení
tejto Zmluvy.

5.L0. Podmĺenky poskytnutia príspevku, ktoré Správca uviedolv príslušnej Yýzve, musia byťsplnené
aj počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy' Porušenie podmĺenok poskytnutia nenávratného
finančného príspevku podl'a prvej vety je podstatným porušením Zmluvy a Konečný užívatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5'].1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnost výklad alebo ukončenie
sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnýmĺ zmierovacími rokovaniami
a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením
záväzkov podl'a Zmluvy alebo v súvislosti 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, ktorým je na základe dohody Zmluvných strán
príslušný súd podl'a sídla Správcu, pričom rozhodným právnym porĺadkom na riešenie takýchto
sporov je právny porĺadok Slovenskej republĺky. V prípade, ak by počas platnosti tejto Zmluvy
prišlo k zániku tohto súdu napríklad v dôsledku organizačných zmien v súdnictve, má právo vol'by
rozhodného súdu Správca' Konečný užívatel'sa zaväzuje túto vol'bu súdu Správcu rešpektovať'

5.12. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopĺsoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Konečný uŽívateľ
L rovnopis, a 2 rovnopisy dostane Správca'

5.1-3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, obsah Zmluvy vyjadruje slobodnú vô|'u strán
dohody, pričom ich prejavy slobodnej vôle sú dostatočne jasné, určité a zrozumitel'né,
podpĺsujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:
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Príloha č. 1
Príloha č. 2

Príloha č. 3

Všeobecné zm luvné podmienky
Žiadosť o poskytnutie NFP

Detailný rozpočet malého projektu schválený RV

Za Správcu vŽilĺne, dňa23.9.2o2I:

Podpis:

Žĺlinský samosprávny kraj

lng. Erika Jurinová, v.r., predsedníčka

Za Konečného užívatelä v Žiline , dňa 24.9.2o2I

Podpis:

Krajská hvezdáreň v Žiline

RNDr. Ján Mäsĺar, v.r., riaditeľ

Dátum platnosti Zmluvy: 24'9'2021'

Dátum účinnostĺ Zmluvy:

Za Riadiaci orgán - Ministerstvo investícií, regionáIneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky

v Bratislave, dňa 9.t7.2o2L

Podpis: .....

Veronika Remišová, v.r., mĺnĺsterka investícĺí, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
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všeogrcNÉ znĺluvĺvÉ poolulrľKY K zMLUVE o PosKYTNUTí NENÁVRATNÉHo FlNANčNÉHo
PRíSPEVKU z FoNDU MALÝCH PRoJEKToV

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na

strane jednej Správca NFP a na strane druhej Konečný užívatel'tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky d'alej označujú ako
,,vzP", zmluva o poskytnutí NFP z FMP bezYZP a ostatných príloh sa d'alej označuje ako ,,zmluva o poskytnutí
NFP" a zmluva o poskytnutí NFP z FMP, VZP a ostatné prílohy sa d'alej označuje ako ,,Zmluva". VZP sú
neoddelitel'nou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP'

Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia
zmluvy o poskytnutí NFP'

Vzájomné práva a povinnosti medziSprávcom a Konečným užívatelbm sa riadia Zmluvou, všetkýmidokumentmi,
na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi sR, ČR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnostĺ
zmluvných strán sa zároveň riadia programom spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republika
a regionálnou dokumentáciou FMP (Príručkou pre žiadatel'a a konečného užívatel'a, 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

rybárskehofondu na programové obdobie 2oL4_ 2020. Konečný užívatel'vyhlasuje, že sa sobsahom uvedených
dokumentov oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniami tejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú

uverejnené na internetových stránkach Programu alebo Správcov.

Splnenie všetkých povinností Konečného užívatel'a uvedených v Zmluve je Konečný užívatel'povinný zabezpečiť
aj voči Partnerom, a to vzhľadom na účel, ktorý sa má touto Zmluvou dosiahnuť. Právne vzťahy medzi Konečným
užívatelbm a ostatnýmiPartnermivsúvislostis realizáciou aktivít malého projektu upravuje Dohoda ospolupráci
partnerov na malom projekte.

LEGISLATíVA A VÝKLAD PoJMoV

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

Právne predpisv Európskei únie:

- Nariadenie EP a Rady (EÚ) č' L3o3l2ol3 zo 17. decembra 20L3, 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")

- NariadenieEPaRady(EÚ) č.t3oL/2ol3zo]_7.decembra2oL3oEurópskomfonderegionálnehorozvojaao
osobitných ustanoveniach týkajúcich sa ciel'a lnvestovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje
nariadenie (Es) č. 1080/2006

- Nariadenie EP a nady (EÚ) č. L299/2o13 zo ]-7. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu ciel'a

Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 48L/zot4 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopíňa nariadenie EP a Rady (EÚ)

č' L299l2ol3, pokial'ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65L/2oL4 zo L7' júna 201'4 ovyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučitel'né
s vnútorným trhom podl'a článkov L07 a 108 zmluvy

1
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- Nariadenie Komisie (EÚ) č. I4O7/2013 z 18. decembra 20L3 o uplatňovaní článkov 1O7 a 108 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (d'alej aj,,nariadenie o minimálnej pomoci")

- Rozhodnutie Komisie č. c (20]-9) 3452 z'l"4' mája 20L9, ktorým sa ustanovujú usmernenia na určovanie
finančných opráv, ktoré sa majú uplatňovať vo výdavkoch financovaných Úniou za nedodržiavanie platných
pravidiel o verejnom obstarávaní

- ostatné právne akty EÚ platné pre implementáciu projektov spolufinancovaných z EFRR.

Skratky

CKo - Centrálny koordinačný orgán

ČR _ Česká republika

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

EP - Európsky parlament

EŠlF - európske štrukturálne a investičné fondy

FMP - Fond malých projektov

HCP _ Hlavný cezhraničný partner

NFP - nenávratný finančný príspevok

oVZ - okolnosť vylučujúca zodpovednosť

Po - programové obdobie

Ro - riadiaci orgán

RV - regionálny výbor

sMV _ Spoločný monitorovacívýbor

STS - Spoločný technický sekretariát

SR _ Slovenská republika

Vo - verejné obstarávanie

VZP _ všeobecné zmluvné podmienky

Z. z.lZb' - Zbierka zákonov/Zbierka

ZDV _ zoznam dekla rova ných výdavkov

ZS _Záverečná správa

ŽoV_žiadosťovrátenie

Poimv

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Správcom a Konečným užívateľom na účely Zmluvy, 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 Výzve, ktoré prispievajú
k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre

Konečného užívatel'a a/alebo cieľovú skupinu užívatelbv výsledkov malého projektu nezávisle na realizácii
ostatných Aktivít;
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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 4Zmluvy o poskytnutíNFP;

CeIkové oprávnené výdavky - výdavky, ktoných maximálna 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, zákonnosti, oprávnenosti a overitel'nosti výdavkov vo vzťahu k systému
riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán - v podmienkach Programu a Projektu FMP plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo
financií SR;

overovanie - Správca overuje správnosť, zákonnos{ oprávnenosť a overiteľnosť výdavkov, výsledkom
z overenia je Prehlásenie o oprávnenosti výdavkov;

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

Doba realizácie malého projektu - doba realizácie malého projektu je zpravidla do 12 mesiacov. Vo
výnimočných prípadoch sa môže obdobie realizácie malého projektu predĺžiť na základe odôvodnenej
písomnej žiadosti konečného užívatel'a malého projektu, pričom obdobie realizácievtomto prípade nesmie
presiahnuť 18 mesiacov. Doba realizácie je uvedená v Zmluve/Dodatku zmIuvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku a nesmie byť dlhšia než do 31.3.2023;

Doba realizácie malého projektu v odôvodnených prípadoch - kedy je znemožnené realizovať činnosti v
projekte z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou sR/čR (napr. epidemiologického
nebezpečenstva), je možné realizovať malý projekt po dobu dlhšiu ako 18 mesiacov. Doba realizácie však
nesmie byť dlhšia než 24 mesiacov. Každý taký prípad bude posudzovaný individuálne a musí mať priamu

spojitosť s obmedzením realizácie tých aktivít, ktoré mali/majú byť realizované v období po vyhlásení
mimoriadnej situácie vládou sR/ČR. Rozhodnutie v tejto veci prijíma Regionálny výbor (možné i v obežnej
procedúre) po odôvodnení poskytnutom konečným uŽívateľom prostredníctvom Žiadosti o zmenu. Doba
realizácie je uvedená v Zmluve/Dodatku zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a
nesmie byť dlhšia než do 3L.3.2o23;

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 užívateľa 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 (alebo 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
udržatelhého rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia regionálnych hospodárstiev vrátane konverzie
upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo ršlF - spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho
rozvoja, Európsky sociáĺny fond, Kohézny fond, Európsky polhohospodársky fond pre rozvoj vidieka
a Európsky námorný a rybársky fond;

Finančné ukončenie malého projektu - nastáva dňom pripísania zodpovedajúcej výšky NFP na účet
konečného uŽívatel'a;
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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
schváleného a realizovaného strešného projektu s názvom Fond malých projektú, ktorý je súčasťou
programu lnterreg V-A SK-CZ;

Fyzické ukončenie realizácie aktivít malého projektu - predstavuje ukončenie tzv' fyzickej realĺzácie malého
projektu viazanej na dátum ukončenia poslednej aktivity malého projektu zo strany Konečného užívatel'a
alebo Partnera. Realizácia aktivít malého projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Konečný
užívatel' splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali Aktivity malého projektu,

b) predmet malého projektu bol riadne dodaný Konečnému užívateľovi, Konečný užívateľ ho prevzal

a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania' Splnenie tejto podmienky sa
preukazuje najmä:

i) prebeľacím/odovzdávacím protokolom/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 ohl'adom na Predmet 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 zrozumitel'ným spôsobom
vyplýva, že predmet Projektu bol odovzdaný Konečnému užívatelbvi, alebo bol so súhlasom
Konečného užívatel'a sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP.

Konečný užívatel'- 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

štatutá ra;

Meratelhé ukazovatele malého projektu _ záväzná kvantifikácia výstupov a cielbv, ktoré majú byť
dosiahnuté realizáciou aktivít malého projektu. Meratelhé ukazovatele sú priradené k aktivitám malého
projektu a v zásade zodpovedajú výstupu malého projektu' Merateľné ukazovatele malého projektu sú

uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - tvoria ho prostriedky EÚ (EFRR), a prostriedky Štátneho
rozpočtu SR1. Suma finančných prostriedkov, ktorá bude poskytnutá Konečnému užívatelbvi na realizáciu
malého projektu vychádzajúca zo schválenejŽiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutíNFP, na

základe schválenej záverečnej správy;
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Neoprávnené výdavky - výdavky malého projektu, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami; ide najmä o
výdavky, ktoré sú V rozpore so Zmluvou (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do
skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov FMP v rámci Programu spolupráce
lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republika, nesúvisia s činnosťamĺ nevyhnutnými pre úspešnú
realizáciu a ukončenie MP, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných
v článku 13 vzP alebo v oprávnenostĺ výdavkov), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú
V rozpore s právnymi predpismi sR, ČR a právnymi aktmi EÚ;

Nezrovnalosť - akékolvek porušenĺe práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho

uplatňovania, bez ohľadu 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 Únie zaťažením všeobecného rozpočtu
Neoprávneným výdavkom;

okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo ovz - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo
opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splneníjej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladat', že by

Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a d'alej že by v čase vzniku
záväzku túto prekážku predvídala. Úiinty vylučujúce zodpovednosťsú obmedzené iba na dobu, pokiaľtrvá
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené' Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá
nastala až včase, ked' bola Zmluvná strana vomeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikĺa z jej

hospodárskych pomerov,

V zmysle uvedeného udalosĹ ktorá má byť oVZ, musíspíňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po

určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od
dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na

to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá
vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit',

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plneníjej povinností, a to bez ohľadu na

to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo d'alšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátitelhost', v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladaĹ že Zmluvná strana
by mohla túto prekážku odvrátĺť alebo prekonat', alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky
v rámci lehoty, po ktorú oVZtrvá,

(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 byť každému známe,

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

Za oVZ sa považuje aj uzatvorenie štátnej pokladnice. Za oYZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako
vyplývajú 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
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predania kuriérnej službe). Časová oprávnenosť výdavkov končí posledným dňom realizácie aktivít Projektu
uvedeného v Zmluve o NFP;

Prehlásenie o oprávnenosti vrýdavkov - 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 podiel'a na realizácii malého projektu v rámci FMP
na základe Dohody o spolupráci partnerov na malom projekte;

Príručka pre žiadatelbv a konečných užívatelbv - predstavuje komplexný metodický návod pre žiadatelbv a
konečných užívatelbv pri podaní ŽoNFP a realizácii malého projektu a je platná a použitelhá len v kontexte
d'a lš ích záv äzných doku me ntov;

Program spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika - česká republika (alebo aj ,,Program") - je program

spolupráce, ktorý bol schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. c(2015)4080 zo dňa 11' 06.

2015;

Programová dokumentácia - akákolvek informácia alebo súbor informácií vtlačenej 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;

MaIý projekt - malý projekt, ktorý je realizovaný v rámci Fondu malých projektov. Špecifikáciu malého
projektu a jeho projektový cyklus podrobne popisuje Regionálna dokumentácia;

ReaIizácia aktivít malého projektu - zahrňuje obdobie, v rámci ktorého Konečný užívatel'a/alebo Partneri
realizujú jednotlivé aktivity malého projektu a ktoré začína termínom začiatku realizácĺe aktivít malého
projektu uvedenom v Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít malého projektu uvedených v Zmluve
v termíne podl'a článku 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP;

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

a právnymi aktmi EÚ a s Výzvou a jej prílohami, Príručkou pre žiadatel'a a konečného užívatel'a, Príručkou
oprávnenosť výdavkov a Regionálnou doku mentáciou;

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Regionálnym výborom,
resp. oznámením Správcu o schválenížiadosti o NFP a ktorá je uložená u Správcu;

Správca _ subjekt, ktorý na základe Zmluvy o NFP realizuje projekt FMP (výkon správy FMP, overovanie
malých projektov a preplácanie finančných prostriedkov na účet Konečného užívatel'a); v ČR - Region Bílé
Karpaty, v SR - Žilinský samosprávny kraj;

Regionálna dokumentácia _ akákolvek informácia alebo súbor informácií vtlačenej alebo elektronickej
podobe týkajúca sa alebo súvisiaca s malým projektom (napr. Príručka pre žiadatel'a 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 schvalbvaniu
malých projektov realizovaných v rámci FMP;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2ot4 - 2020 alebo Systém finančného riadenia - 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 republĺke a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy
o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle
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M inisterstva financií SR;

Účtovný doklad - doklad definovaný v 5 L0 ods. 1 zákona č.431'/2oo2Z' z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov v SR1/ s 1L odst. 1 zákona č.5Blr991- Sb. o účetnictvív ČR. V súvis|osti s postúpením pohl'adávky

sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je
rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúcivykonanie započítania;

Udržatelhosť maIého proiektu _ udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného malého projektu
definovaných prostredníctvom merateľných ukazovatelbv malého projektu počas stanoveného obdobia
(obdobia udržatel'nosti malého projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich zčl.7L
všeobecného nariadenia. obdobie udržatelhosti malého projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý
bezprostredne nasĺeduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k poskytnutiu záverečnej platby Konečnému
užívateľovi; obdobie udržateľnosti malého projektu trvá pre účely tejto Zmluvy 5 rokov po finančnom
ukončení ma|ého projektu;

Projektoví manažéri malých projektov u Správcov (PM) overujú hospodárnosd efektívnosĹ účelnosť a
účinnosť vynaložených výdavkov. Ďalej overujú že spolufinancované produkty a služby boli dodané a že
výdavky, ktoré Koneční užívatelia vykázali, boli skutočne zaplatené, a že boli v súlade s platnými právnymi
predpismi. Na stanovenej vzorke malých projektov podľa analýzy rizík prevádzajú overenie na mieste. Toto
overenie môžu previesť aj u ktoréhokolvek 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' 343l2ol5 Z. z, -Zákon o verejnom obstarávaní1 /
v zmysle č. 734/2oL6 Sb' o zadávání veŕejných zakázek v platném znční v ČR v súvislosti s výberom
dodávatel'a malého projektu a v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť postupovať v súlade
s uvedenými právnymi predpismi a s postupmi uvedenými v Príručke pre žiadatelbv a konečných užívatelbv
a jej prílohách;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Správcu, na
základe ktorého Konečný užívateĺ'v postavení žiadateľa vypracoval a predložil Žiadosť o NFP Správcovi;

Záverečná správa - komplexná správa opostuperealizácie celého MP aojeho udržaní, spracovaná
Konečným užívatelbm predložená príslušnému Správcovi, ktorý ju overuje a schvaluje;

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
uýdavkov;

Žladosť 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 PoVlNNosTt

1''L Konečný užívatel'sa zaväzuje dodržiavaťustanovenia Zmluvytak, aby bol malý projekt realizovaný riadne,
včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať prĺ realizácii aktivít malého projektu s odbornou
sta rostlivosťou.

L.2 Konečný užívatel'zodpovedá Správcovi za realizáciu aktivít malého projektu vcelom rozsahu, bez ohl'adu
na osobu, ktorá malý projekt skutočne realizuje, a je povinný zabezpečiť plnenie záväzkov z tejto Zmluvy
všetkými Partnermi. Konečný užívatel'zodpovedá Správcovi v celom rozsahu za to, že malý projekt bude
zo strany Konečného užívatel'a a partnerov zrealizovaný riadne a včas.

Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správcu je akákolvek zmena
týkajúca sa Konečného užÍvatel'a a/alebo Partnera, najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej
formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva Konečného
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užívatel'a a/alebo Partnera počas platnosti a účinnosti Zmluvy považovaná za závažnú zmenu malého
projektu, ktorá oprávňuje Správcu od tejto Zmluvy odstúpiť.

L.4 Konečný užívatel' sa zaväzuje, že v období piatich rokov odo dňa poskytnutia záverečnej platby na jeho
účet nedôjde k podstatnej zmene malého projektu definovanej v článku 71 ods. 1 Nariadenia EP a Rady
(EÚ) č. I3o3lzol3, pokiaľ Regionálny výbor aĺebo Správca neurčí inak.

1.5 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto
Zmluvy' V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú
požadovanú súčinnosĹ je povinná ju vyzvať na nápravu, ak je takáto náprava z hl'adiska ustanovení tejto
Zmluvy a platného právneho poriadku možná. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť sporné situácie, ktoré
medzi nimi vzniknú pri plnení tejto Zmluvy, primárne dohodou alebo mechanizmami, ktoré Zmluvným
stranám poskytuje táto Zmluva, platné právne predpisy a regionálna dokumentácia, ktorou sa riadia
vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle ustanovení tejto Zmluvy. Ustanoveniami tohto
bodu nie je dotknuté právo Zmluvnej strany na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle
ustanovenítohto bodu a tejto Zmluvy.

č!ánok 2 oBSTARÁVANIE sLUŽIEB, ToVARoV A PRÁc KoNEčNÝM uŽívnľeľorvl

2.L Konečný užívateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác
a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivĺt 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 žiadatelbv a konečných užívatelbv,
oprávnenosťou výdavkov), zákonmi platnými v danej krajine, smernicami a nariadeniami EÚ.

2.3 Konečný užívatel' je povinný poskytnúť príslušnému Správcovi dokumentáciu súvisiacu s verejným
obstarávaním v rozsahu a ĺehotách stanovených v Príručke pre žiadatelbv a konečných užívateľov a v
oprávnenosti výdavkov, ak Správca neurčí inak.

2.4 V prípade, ak Konečný užívateľ neodstráni nesúlad V procese verejného obstarávania, Správca výdavky
malého projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania, v celku alebo z časti uzná za

neoprávnené.

článok 3 PoV!NNosŤ PosKYToVAŤ lruponľvlÁclE A PREDKLADAŤ zÁvenečĺvÚ spnÁvu

3.1 Konečný užívatel' je povinný predložiť príslušnému Správcovi záverečnú správu malého projektu do 30 dní
od fyzického ukončenia realizácie aktivít malého projektu.

3.2 V rámci Záverečnej správy je Konečný užívateľ povinný monitorovať aj obdobie pred podpisom Zmluvy,
ktoré začína dňom zahájenia realizácie malého projektu, resp. dňom vzniku oprávnených výdavkov
vrámci oprávneného obdobia podl'a čl.3 ods' 3.4 Zmluvy oposkytnutí NFP podl'a toho, ktoré obdobie
vzniklo skôr.

3.3 U malých projektov sú sledované iba príjmy, ktoré vzniknú v priebehu jeho realizácie. Príjmy môžu byť
použité ako zdroj vlastných prostriedkov na spolufinancovanie Konečným užívatelbm. Pokiaľ skutočne
preukázané prĺmy presahujú výšku vlastného podielu spolufinancovania Konečného užívatel'a, znižuje sa
celkový príspevok z NFP o čiastku, o ktorú prljmy výšku vlastného spolufinancovania prekračujú.

V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v Záverečnej správe je Konečný
užívatel' povinný v lehote určenej Správcom, tieto nedostatky v Záverečnej správe odstrániť. Pokiaľ je

Záverečná správa neúplná, je Konečný užívatel' povinný v ĺehote určenej Správcom, Záverečnú správu
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doplniť. V prípade rozporu Záverečnej spráVy so skutkovým stavom realizácie aktivít malého projektu

alebo so Zmluvou je Konečný užívatel'povinný v lehote určenej Správcom tento rozpor odstrániť.

3.5 Konečný užívatel' sa zaväzuje zabezpečiť predloženie Záverečnej správy a Zoznamu deklarovaných
výdavkov najneskôr do 30 dní od fyzického ukončenia aktivít malého projektu. Prílohou Záverečnej správy
sú aj príslušné účtovné doklady a dalšia podporná dokumentácia. V prípade omeškanĺa s predložením
Záverečnej správy dlhším ako 60 kalendárnych dní môže Správca odstúpiť od Zmluvy.

3'6 Správca vykoná overenie dokumentov predložených podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.
overovanie prebieha v súlade s predpismi, pokynmi alebo postupmi stanovenými v regionálnej
dokumentácii Fondu malých projektov avsúlade so zásadami stanovenými vprograme' Ak Správca zistí
neúplnosť alebo nedostatky v predložených dokumentoch, vyzve Konečného užÍvatel'a, aby v stanovenej
lehote nedostatky odstránil, resp' predloženú dokumentáciu doplnil. Počas lehoty podl'a predchádzajúcej
vety sa lehota na výkon overovania podl'a nasledujúceho odseku tohto článku VZP prerušuje' V prípade, že

Správcovi (zo SR) ani po výzve nie sú výdavky zdokladované tak, ako bolo požadované, a preto počas

overenia výdavkov uvedených v Zozname deklarovaných výdavkov (ZDV) uzná výdavky za neoprávnené
(napr' že postupy týkajúce sa realizácie malého projektu, najmä v rozsahu verejného obstarávania alebo
dodržania pravidiel hospodárskej súťaže boli porušené), pred vydaním Prehlásenia o oprávnenosti
výdavkov zašle Konečnému užívatelbvi (zo SR) e-mailom návrh overeného ZDV' Konečný užívatel'(zo SR)

môŽe zaslať e-mailom do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu overeného ZDV e-mailom
k predloženému návrhu stanovisko, ktoré Správca (SR) posúdi. Po vykonaní overenia Správca deklarované
výdavky schváli, schváli v zníženej sume alebo neschváli a zašle Konečnému užívatelbvi Prehlásenie o

oprávnenosti výdavkov.

3.7 V prípade neúplnosti doložených podkladov bude Konečný užĺvateľ Správcom vyzvaný k ich doplneniu,
výzva bude zaslaná na e-mail kontaktnej osoby malého projektu, prípadne poštou. V prípade, že do 20
kalendárnych dní od odoslania výzvy k doplneniu podkladov Konečný užívatel' všetky požadované
podklady nedodá, odošle Správca do 10 kalendárnych dní druhú výzvu k doplneniu podkladov s termínom
doručenia do ]-0 kalendárnych dní od dátumu odoslania druhej výzvy. Pokial'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, že doložené výdaje nebudú zodpovedať minimálnej výške
stanovenej podpory, Správca odstúpi od Zmluvy. V prípade, že Konečný užívateľ bude v omeškaní s
predložením uvedených dokladov, skracujú sa jeho lehoty pre doplnenie o dobu omeškania. V prípade
výzvy na doplnenie sa pozastavuje lehota na overenie spÔsobilosti všetkých výdajov u Správcu' Po
uplynutíuvedených lehôt ukončíSprávca overenie MP do 15 kalendárnych dní' Celková doba kontroly MP
zo strany Správcu by nemala presiahnuť L20 kalendárnych dní.

3.8 Konečný užívateľ je povinný na žiadosť Správcu bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu
súvisiacu s charakterom a postavením Konečného užívatel'a 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.

3'9 Konečný užívateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí a ukončení akéhokolvek
súdneho, exekučného, konkurzného a|ebo správneho konania voči Konečnému užívatelbvi a/alebo
Partnerovi, o Vstupe Konečného užívatel'a a/alebo Partnera do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku
okolnostívylučujúcich zodpovednos{ o všetkých zisteniach oprávnených osôb podl'a článku 12lýchtoYZP,
prípadne iných kontrolných orgánov, o akejkolVek zmene Dohody o spolupráci partnerov uzavretej medzi
Konečným užívatelbm a Partnermi, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na

realizáciu aktivít malého projektu a/alebo na povahu a účelmalého projektu a zaväzuje sa zaslaťSprávcovi
fotokópiu dokumentu týkajúceho sa takejto zmeny.
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3.].0 Konečný užívatel' je zodpovedný za presnost správnosť, pravdivosť a úplnosť dokumentácie a všetkých
informácií poskytovaných Správcovĺ.

článok+ PUBLlclTAAlNFoRMoVANosŤ

4.L Konečný užívatel' je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na

základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrenív oblasti informovania a publicity
uvedených v tomto článku VZP a v zmysle regionálnej dokumentácie.

4'2 Konečný užívateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané
na verejnosť budú rešpektovať požiadavky v zmysle Príručky pre žiadatelbv a konečných užívatelbv.

4.3 Konečný užívatel' je povinný používať grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity,
ktorý mu poskytne Správca a je uverejnený nawebovom sídle Správcov. Konečný užívatel'súhlasí, aby ho
Správca zaradil do zoznamu konečných užívatelbv pre účely publicity a informovanosti. Konečný užívatel'
zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname konečných užívateľov: názov a sídlo
Konečného užívateľa a Partnerov; názov, ciele a stručný opis malého projektu; miesto realizácie aktivít
malého projektu; čas realizácie aktivít malého projektu; celkové náklady na malý projekt; výška
poskytnutého finančného príspevku; meratelhé ukazovatele malého projektu; fotografie a video, zábery
z miesta realizácie aktivít malého projektu pri zohl'adnení autorských práv Konečného užívatel'a alebo
Partnerov; predpokladaný koniec realizácie aktivít malého projektu. Konečný užívatel' súhlasí so
zverejnením uvedených údajovtiež inýmispôsobmi na základe rozhodnutia Správcu. Konečný užívatel' je
povinný zabezpečiť súhlas so zverejnením údajov podl'a tohto odseku tohto článku YlP a1zo strany
Pa rtnerov.

článok 5 VLAsTNícTVo A PoUŽmE VÝSTUPoV

5.]- Konečný užívatel'sa zavázuje, že bude maÍ/zabezpečí počas doby uvedenejv čl. L ods. ]..4 VZP alebo počas
obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostío NFP:

a) vlastnícke právo alebo iné právo (pokiaľ 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 udržateľnosti malého projektu, pokiaľ má Konečný užívatel' sídlo v Českej
republike;

b) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle $ 139 ods. 1 zákona č.5o/L976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít
malého projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí a/alebo nadobudne
z prostriedkov NFP alebo jeho časti, ak má Konečný uŽívatel'sídlo v Sĺovenskej republikel, podl'a

toho, ktorú formu práva kmajetku zhodnotenému a/alebo nadobudnutému z NFP alebo jeho
časti určíVýzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo ak Správca neurčí inak.

5'2 Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas doby uvedenejv čl. 1
ods. 1-'4 VZP prevedený na tretiu osobu, zať'ažený akýmkolvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej
osobe len s predchádzajÚcim písomným súhlasom Správcu.

5.3 Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z

výkonu rozhodnutia Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácĺe SR, Ministerstvo financií
SR, Úrad vládneho auditu.
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5'4 Konečný užívatel' sa zaväzuje poskytnúť Správcovi a príslušným orgánom sR, Čn a EÚ všetku
Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizácĺou aktivít malého projektu, a týmto
zároveň udel'uje Správcovi a príslušným orgánom SR, ČR a EÚ právo na použitie údajov z tejto
Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohl'adnení autorských a priemyselných práv

Konečného užívateľa a/alebo Partnerov'

5.5 Konečnému užívatelbvi sa odporúča poistiť majetok nadobudnutý/alebo zhodnotený z NFP pre prípad

straty, zničenia, odcudzenia, inak v prípade vzniku uvedených skutočností vzniká Konečnému užívatelbvi
povinnosť zabezpečiť obdobný majetok z vlastných zdrojov.

článok s PREVoD A PRECHoD PRÁV A PoVlNNosTí

6.L Konečný uŽívateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len

s predchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

6'2 Konečný užÍvatel' je povinný písomne informovať Správcu o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv

a povinností z tejto Zmluvy, a to bezodkladne, resp, s dostatočným časovým predstihom, ako sa dozvie
o možnosti vzniku tejto skutočnosti.

6.3 Postúpenie pohl'adávky Konečného užívatel'a na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je možné. Konečný
užívatel'nie je oprávnený pohľadávku na vyplatenie NFP postúpiť na tretiu osobu'

článok z REAtlzÁctA AKTIVíT MALÉHo PRoJEKTU

7'1 Konečný užívatel' je povinný zrealizovať schválený malý projekt v súlade so Zmluvou aschválenou
Žiadosťou 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 užívatel' je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít malého projektu, ak realizácii aktivÍt malého
projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednost', a to po dobu trvania tejto okolnosti' Doba realizácie
aktivít malého projektu sa tým automaticky predízi o čas trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.
Vznik okolnosti vylučujúcej zodpovednost', ako ajjej zánik je Konečný užívatel'povinný bezodkladne
oznámiť Správcovi. Doručením tohto oznámenia Správcovi nastávajú účinky pozastavenia realizácie aktivít
malého projektu, pokial'boli splnené podmienky podľa tohto odseku. PredÍženie realizácie aktivít malého
projektu podľa tohto odseku je možné najneskôr do 3L.3.2023.

7.3 Správca je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:

a) podstatného porušenia Zmluvy Konečným užívateľom podl'a čl. 9 ods. 2.3 vZP, a to až do doby
odstránenia tohto porušenia zo strany Konečného užívatel'a;

b) nepodstatného porušenia Zmluvy Konečným užívatelbm podl'a čl. 9 ods. 2,6vZP, pokial'Správca
neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Konečného užívatel'a;

c) začatia trestného stíhania osôb konajúcich v mene Konečného užívateľa a/aĺebo Partnerov za

trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít malého projektu.

7'4 Správca oznámi Konečnému užívatelbvi pozastavenie poskytovania NFP, pokial'budú splnené podmienky
podľa odseku 3. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Konečnému užívatelbvi nastávajú účinky
pozastavenia poskytovania N FP.

7'5 Ak Konečný užívateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle odseku 3. tohto článku YZP, je povinný
bezodkladne doručiť Správcovi oznámenie o odstránenízistených porušeníZmluvy. Správca overí, či došlo
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k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Konečným užĺvateľom
odstrá nené, obnoví pos kytova n ie N FP Konečném u už ívateľovi.

článok a ZMENA ZMLUVY

8'L Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, v zmysle

definície zmien uvedených v Príručke pre žiadatelbv a konečných užívatelbv, pričom akékolvek zmeny a

doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokial'v Zmluve

nie je uvedené inak.

8.2 Konečný užíVatel' je povĺnný Správcovi oznámiť všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia
s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkolvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týka{ a to aj

v prípade, ak má Konečný užívateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcĺch 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 žiadateľov a konečných užívatelbv a d'alej

v prípade odstránenia chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností a v prípade upravenom
v článku 5 bod 5'6 zmluvy o poskytnutí NFP; v týchto prípadoch postačuje bezodkladné písomné
oznámenĺe o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu, príp. nový
podpisový vzor.

8.5 Zmluvné strany sa dohod|i a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k akejkolvek zmene Programu, regionálnej

dokumentácie FMP, zmluvné strany postupujú vždy podl'a ich aktuálne p|atného a účinného znenia a nie
je potrebné, aby za týmto účelom uzatvorili zmluvné strany dodatok k Zmluve.

8.6 Ak dôjde k zmene textu VZP, Správca bezodkladne uverejní nové znenie VZP na svojom webovom sídle a
zašle Konečnému užívatelbvi oznámenie o aktualizácii VZP s odkazom na aktualizované VZP, Doručením
oznámenia dochádza k zmene Zmluvy v časti zmeny VZP. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VZP sa
považuje najmä konkludentný prejav vôle Konečného užívateľa spočívajúci vo vykonanífaktických a/alebo
právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu so Správcom'

článok g uKoNčENtE ZMLUVY

9.1 Riadne ukončenie zmluvného vzt'ahu

9.]-.L Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán
a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 5 bod 5.4 zmluvy
o poskytnutí NFP.

9.z Mimoriadne ukončenie zmluvného vzt'ahu

9.2'L Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva

a) dohodou zmluvných strán alebo

b) odstúpením od Zmluvy.

9'2.z od Zmluvy môže Konečný užívatel' alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia

Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy za podmienok uvedených v bode 2'7 tohto článku, za
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podmienok uvedených V tejto Zmluve a d'alej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR,

Čn a rÚ.

Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy
alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej

obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude
mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje
Zmluva.

Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Konečného užívatel'a považuje

najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností či skutočností na strane Konečného užívateľa, ktoré
zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a malého projektu a súčasne nejde o okolnosti
vylu čujúce zod poved nosť;

b) preukázané porušenie právnych predpisov SR, ČR a EÚ v rámci realizácie aktivít malého
projektu súvisiacich s činnosťou Konečného užívateľa;

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

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

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

e) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti
s procesom hodnotenia a výberu malých projektov, alebo ak bude ako opodstatnená
vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotitelbv alebo k zaujatosti,
prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo
podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

f) porušenie finančnej disciplíny v zmysle $ 31 ods. 1 zákona č.523l2oo47'z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v SR1, v zmysle zákona č.2L8/2ooo
Sb. v ČR;

c) úmyselné poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp' neposkytovanie
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Konečného užívateľa a/alebo
Partnerov;

h) závažné porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 36
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. I3o3/2oI3 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 povinnostíz tejto Zmluvy zo strany Partnerov;

k) ak dôjde

_ ku skutočnosti uvedenejv článku 1(VŠEoBECNÉ povlrultlosTl) ods. t.3vzP,
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k porušeniu článku 1 (VŠEoBECNÉ povllĺĺvosTl) odsek 1-'4vZP,

k porušeniu článku 3 (PoVlNNosŤ PosK[oVAŤ lNFoRMÁclE A PREDKLADAŤ
zÁve nrČruÚ sPRÁVU) odsek 3.9 alebo odsek 3.7ovZP,

k porušeniu článku 4 (PUBLlclTA A lNFoRMoVANoŤ) VZP,

k porušeniu článku 6 (PREVoD A PRECHoD PRÁV A PoVlNNosTí) odsek 6.LVZP,

k porušeniu článku ].0 (VYSPoR|ADANlE FlNANČNÝCH VZŤAHoV) odsek 10.L VZP,

k porušeniu článku L2 (KONTROLA/AUDIT/ KONTROLA NA MlEsTE) odsek 12']. alebo
odsek 12.6 VZP.

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

Porušenie d'alších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisov sR, ČR a tÚ
a/alebo v dokumentoch, na ktoré Zmluva odkazuje okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy
považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.

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 odstúpit', ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní
svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá minĺmálne
dvakrát. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať
ako prinepodstatnom porušení Zmluvy' Vtomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude
považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpeníod Zmluvy
dru hej zmluvnej strane.

Ak splneniu povinnosti 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'

V prípade odstúpenia od Zmluvy sú strany povinné vrátiť si všetko, čo si na základe Zmluvy plnili.

Konečný užívateľ je povinný vrátiť Správcovi poskytnutú čiastku NFP. Správca nie je povinný
vrátiť Konečnému užívateľovidokumentáciu, ktorú mu Konečný užívatel'vsúvislostiso Zmluvou
poskytol. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Správcu, ktoré podl'a

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'
odstúpenie od Zmluvy tiež nemá vplyv na prípadný nárok na úhradu sankcií, na ktoré vznikol
nárok pred odstúpením od Zmluvy. V prípade narastajúcich sankcií nemá odstúpenie od Zmluvy
vplyv na sankcie a ich nárast, na ktoré vznikol nárok v dôsledku porušení povinnosti v dobe
trvania Zmluvy.

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 užívatelbm.
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článok 10 VYSPoR|ADAN!E FtNANčĺuÝcn VzŤAHoV

]-0.1_ Konečný užívatel' je povinný:

a) vrátiť celú sumu prostriedkov poskytnutých omylom,

b) vrátiť NFP alebo jeho čast', ak Konečný užívatel'porušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov SR, ČR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podl'a článku 2
odseku 36 Nariadenĺa EP a Rady (EÚ) č. 1303l2oL3 (najmä použitie NFP alebo jeho časti V rozpore
s určeným účelom alebo nad rámec oprávnenia, čím dôjde k vyššiemu čerpaniu NFP alebo jeho častĺ
atd'.);

c) vrátíť 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 užívatelbv, oprávnenosťou výdavkov), zákonmi platnými
v danej krajine, smernicami a nariadeniami EÚ, a to podl'a sídla Konečného užívateľa; výšku vrátenia
určí Správca na základe Rozhodnutia Európskej komisie C (2019) 3452 zt4.5.zot9, ktorým sa

ustanovujú usmernenia na určovanie finančných opráv, ktoré sa majú uplatňovať vo výdavkoch
financovaných Úniou za nedodržiavanie platných pravidiel o verejnom obstarávaní;

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 Rady (EÚ) č. I3o3l2oL3;

f) ak to určí Správca, vrátiť NFP alebo jeho čast', ak Konečný užívatel'po ukončení realizácie aktivít
malého projektu nedosiahol hodnotu Meratel'ných ukazovatelbv malého projektu uvedenej
v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 20 % oproti schválenej hodnote, a to úmerne
so znížením hodnoty Meratelhých ukazovatelbv malého projektu vo vzťahu k tým Aktivitám, ktoré
prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Meratelhého ukazovateľa malého projektu.

L0'2 Ak dôjde k odstúpeniu 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 časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl, VZP iniciatívne zo strany
Konečného užívatel'a, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Správca v Žiadosti o vrátenie (,,ŽoY"),

ktorú zašle Konečnému užívateľovi písomne. Správca vŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Konečný užívateľ
vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Konečný užÍvateľ povinný vrátenie vykonať' V prípade
odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia
správneho orgánu, Správca nie je povinný zaslať Konečnému užÍvatelbvi ŽoV, kedže suma NFP, ktorá sa má

vráti{ vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. zo znenia daného rozhodnutia;
lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je
rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podl'a ods. 4 tohto článku'

Io.4 Konečný užívatel'sa zaväzuje Vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 30 dní odo dňa doručenia ŽoV
Konečnému užívatelbvi.

L0.5

10.6

Konečný užívatel'realizuje vrátenie NFP alebo jeho častiformou platby na účet Správcu

Ak Konečný užívateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s malým projektom, zaväzuje sa

a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Správcovi,

b) predložiť Správcovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnaĺosti a
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c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podl'a ods. 4 až 6 tohto čl.; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa

nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Konečný užívateľ do 3L.L2'2O28. Táto doba sa predíži, ak nastanú skutočnosti
uvedené v článku 140 Nariadenia EP a nady (EÚ) č. L3o3/zoL3, a to o čas trvania týchto skutočností.

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

článok tt ÚčľovĺvícľVo A UcHoVÁVANlE Účĺovĺuru DoKUMENTÁclE

LL'L Ak má Konečný užívatel'sídlo vSlovenskej republike a je účtovnou jednotkou podľa zákonač.43tl2oo2
Z.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 podl'a jednotlivých malých projektov
bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých malých projektov ($ 3r ods. 2 písm.

b) zákona č' 431'/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov), ak účtuje v sústave
podvoj ného účtovn íctva,

b) v účtovných knihách podl'a $ 15 zákona č' 431'/2oo2 Z, z. o účtovníctve v platnom zneníso slovným
a číselným označením malého projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého

účtovníctva.

LL'z 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 s 2 ods. 4 zákona č' 43I/2002 Z' z' o účtovníctve vznení neskorších
predpisov)týkajúcich sa malého projektu v účtovných knihách podl'a s 15 ods. 1zákona č.43L/2002Z. 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

ustanovenia zákona č' 431'/zoo2Z. z. o účtovníctve vznení neskorších predpisov oúčtovných zápisoch,
účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

11".3 Ak má Konečný užívatel'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 spírali náležitosti účtovného dokladu v zmysle
právnych pred pisov Českej repu bl iky u pravujúcich účtovn íctvo,

b) príslušné záznamy boli správne, úplné, preukázatel'né, zrozumitelhé, vedené v písomnej forme
alebo v technickej forme chronologicky a spôsobom zaručujúcim trvalosť údajov,

c) uskutočnené prĺmy a výdavky boli vedené analyticky vo vzťahu k malému projektu, ku ktorému sa
viažu, t.j. že na dokladoch musí byť jednoznačne uvedené, ku ktorému malému projektu sa

vzťa h ujú '

1'1'.4 Konečný užívatel' 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 č. 431'/2002 Z' z' o
účtovníctve v platnom znení v SR1 a/alebo zákonom č. 563/L99L Sb. o účetnictví v ČR (ak má Konečný
užívatel' sídlo na území Českej republiky, je povinný uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky)' Túto povinnosť má Konečný
uŽívatel'v lehote uvedenejvčlánku L7 vZP a v súlade s čl' 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
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(EÚ) č. L3o3/2oI3. Táto doba sa predíži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 14O Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. L3o3/2oI3 o čas trvania týchto skutočností.

článok rz KoNTRoLA/AUDIT/oVEREN|E NA MlEsTE

t2.1' Konečný užívatel'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, Čn a EÚ a tejto Zmluvy. Konečný užívateľ je počas výkonu
kontroly/auditu/overenia na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a

dodržanie podmienok poskytnutĺa NFP v zmysle Zmluvy.

L2'2 Konečný užívatel' 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 azdržať' sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie 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 kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 3t,L2,2028. Uvedená doba sa

predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu

a RadV (EÚ) č. 1303/2013 o čas trvania týchto skutočností.

L2.4 oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste sú oprávnené:

a) vstupovať do objektov, zariadenÍ, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Konečného
užívatel'a, ak to súvisís predmetom kontroly/auditu/overenia na mieste,

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 maĺým projektom v zmysle
požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste,

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

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

t2.5 oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste sú najmä:

a) Správca a ním poverené osoby,

b) príslušné útvary prvostupňovej kontroly,

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

d) Certifikačný orgán,

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

0 splnomocnenízástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

c) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR,

Čn a rÚ.

L2.6 Konečný užívateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overenia na mieste v lehote
stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste' Konečný užívatel'
je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste
informáciu o splneníopatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
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článok rg oPRÁVNENÉ vÝoavrv
1_3'1 oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít malého projektu

a ktoré spÍRajĺ nasledujúce podmienky:

a) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu malého projektu;

b) spíRajĺ podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy a Príručky oprávnenosť
výdavkovv rámci 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. 11 týchto VZP a v zmysle zákona č' 43L/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov SR1 a/alebo zákona č' 563/1991' Sb. o účetnictví, ve znéní
pozdéjších pŕedpisú 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 užívateľovi v súvislosti
s realizáciou aktivít malého projektu;

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

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

c) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané podľa čl. 2 vzP a v súlade
s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpĺsmi sR, ČR a e Ú;

h) boli vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, resp' s princípmi
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;

i) boli vynaložené v súlade s nariadenĺm Komisie (EÚ) č. a8l/2o1'a;

j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi sR, ČR a rÚ.

L3'z Výdavky Konečného užívatel'a deklarované v Zozname deklarovaných výdavkov a v záverečnej správe sú

zaokrúhlené na dve desatinné miesta (L eurocent) bez centového vyrovnania.

Óánok r+ KoMUNlKÁclA ZMLUVNÝCH STRÁN A PočíTANIE LEHÔT

1'4'1, Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju závažnosť
v určitých situáciách môže vyžadovať písomnou formu.

L4.2 Zmluvné strany sa dohodli, pokiaľ sa písomná forma komunikácĺe bude uskutočňovať prostredníctvom
doporučenej zásielky, v prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zaslanú doporučenou poštou a
uloženou na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj ak sa
adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nie je možné zásielku doručiť adresátovi a zásielka
nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jejvrátenia odosielateľovi.

1'4.3 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako povolený spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie
osobne alebo prostredníctvom kuriéra.

L4.4 Konečný užívateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky pre účely písomnej komunikácie
zmluvných strán.

L4'5 Správca môže určit', že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou mÔže prebiehať aj elektronicky
prostredn íctvom emailu.
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Pokiaľ Správca určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom e-mailu, zmluvné strany sa zaväzujú
vzájomne písomne oznámiť svoje e-mailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne
používať.

Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v českom a slovenskom jazyku.

Pre počítanie lehôt platí, že do uplynutia lehoty sa nezapočítava deň, kde došlo k skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty.

Lehoty určené podl'a týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím tohto dňa, ktorý sa svojim
označením zhoduje z dňom, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a pokial'v mesiaci nie je,

tak posledným dňom mesiaca. Pokial' koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je
posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

1.4.7

L4.8

1.4.9

14.10 Lehota je dodržaná, pokiaľ sa posledný deň lehoty podania odovzdá organizácií, ktorá má povinnosť ho
doručiť alebo sa odošle emailom.

článok rs Účrv ľoĺvrčruÉno uŽívnrrľn
15.1 Správca zabezpečí poskytnutie NFP Konečnému užívatelbvi bezhotovostne na účet vedený v EUR. Číslo

účtu Konečného užívateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku ]. ods. 1.2. zmluvy
o poskytnutí NFP.

L5.2 Konečný užívateľ je povinný udržiavať účet Konečného užívatel'a otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby
Finančného ukončenia realizácie aktivít malého projektu' Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné účty
otvorené Konečným užívatelbm podl'a tohto článku VZP.

15.3 Konečný užívatel' môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Konečným
užívatelbm pri dodržaní podmienok existencie účtu Konečného užívatel'a určeného na príjem NFP
a realizácie aktivít malého projektu prostredníctvom rozpočtu. Konečný užívateľ je povinný oznámiť
Správcovi identifikáciu týchto účtov v Záverečnej správe.

článok te PLATBY

16.1- Správca zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (d'alej aj ,,platba") systémom refundácie, pričom

Konečný užívatel' je povinný uhradiť výdavky malého projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú
refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom malého projektu.

t6.2 Správca zabezpečí poskytnutie platby systémom výlučne refundácie na základe Záverečnej správy
predloženej Konečným užívateľom v EUR. Záverečnú správu predkladá v papierovej forme a elektronickej
verzii a jej súčasťou je aj Zoznam deklarovaných výdavkov spoločne s účtovnými dokladmi a d'alšou
podpornou dokumentáciou Konečného užívatel'a, ktoré sa dokladajú iba v tlačenej verzii'

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

L6'4 Konečný uŽívatel'je povinný predkladanej Záverečnej správe uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú
podmienkam uvedeným v článku 13 vZP. Konečný užívatel' zodpovedá za pravos{ správnosť
a kompletnosť údajov uvedenej v Záverečnej správe.

16.5 Konečnému užÍvatelbvi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej refundácie v prípade, ak podá úplnú a
správnu Záverečnú správu spoĺu s poŽadovanými dokumentmi, aÍo až V momente schválenia Správcom'
Nárok Konečného užívatel'a na vyplatenie príslušnej refundácie schválených oprávnených výdavkov
malého projektu vzniká len vo výške zmluvného podielu NFP. V prípade, Že má Správca k dispozícii
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finančné prostriedky, do 7 kalendárnych dní od odoslania Prehlásenia o oprávnenosti výdavkov vyplatí 75
o/ozvýšky NFP na účet Konečného uŽívateľa; Správcovia zašlú Konečnému užívatelbvidoplatok refundácie
za vyúčtovanie malého projektu v prípade dostatku finančných prostriedkov na svojich účtoch do 7

ka le ndá rnych d n í od zve rejnen ia osvedčen ia vyda ného Centrom/Ro.

16.6 Ak Konečnému užívatelbvi vznikol nárok na vyplatenie platby, Správca zabezpečí vyplatenie NFP, resp.
jeho časti na účet za podmienok čl' 1-32 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 13o3l2oL3'

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

16.8 Ak Konečný užívatel'uhrádza výdavky malého projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady
vystavené Dodávatelbm vtejto mene sú Konečnému užívatelbvi preplácané vEUR. Do Záverečnejsprávy
je Konečný užívatel'povinný zahrnúť oprávnené výdavky prepočítané na EUR mesačným kurzom Európskej
komisie platným v tom mesiaci, v ktorom je zostavený Zoznam deklarovaných výdavkov. Tento kurz
zverejňuje Európska komisia každý mesiac na webovom sídle Www.ec.europa.eu./budget a zároveň je
zverejňovaný aj na webových stránkach Programu a na webových stránkach Správcov. Prípadné rozdiely
z dôvodu použitia rôznych mien znáša Konečný užívatel'.

článok ĺz UCHoVÁVANlE DoKUMENToV

L7.L Konečný užívatel' je povinný uchovávať Dokumentáciu k malému projektu do 31-' L2.2028 a do tejto doby
strpĺeťvýkon kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprávnených osôb vzmysle článku 12VZP, a

to i pokial'dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy napr' odstúpením. Uvedená doba sa predÍžĺv prípade,
ak nastanú skutočnosti uvedené v článku ].40 Nariadenia Európskeho parlamentu a nady (rÚ) č.

I3o3/2o13 o čas trvania týchto skutočností. Povinnosť podľa tohto článku VZP je Konečný užívatel'
povinný zabezpečiť aj zo strany Partnerov. (Tento termín sa nevzt'ahuje na kontrolu vykonávanú po dobu
ud ržatelhosti malého projektu (2028).

článok rg sANKclE

L8.1- Ak Správca zistí, že niektorý z Konečných užívatelbv nesplnil alebo neplní niektorú z podmienok
uvedených v tejto Zmluve alebo niektorú z povinností stanovenú právnym predpisom alebo ak túto
informáciu zistil útvar prvostupňovej kontroly alebo certifikačný orgán alebo orgán auditu a jeho
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, Správca si vyhradzuje právo uplatniť voči Konečnému
užívateľovi nasledovné sankcie:

a) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nasledujúcich bodov tohto odseku, porušenie povinností
uvedených v Zmluve má za následok krátenie NFP vo výške podielu NFP na výdavkoch, pri ktorých
neboli povinnosti splnené.

b) V prípade ak nedôjde k naplneniu niektorého meratel'ného ukazovatel'a projektu uvedeného v
Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP aspoň vo výške 80% z cielbvej hodnoty, bude krátenie NFP
stanovené pomerne so zníŽením hodnoty meratel'ného ukazovatel'a malého projektu voči ciel'ovej
hodnote merateľného ukazovatel'a, a to z hodnoty výdavkov vyčlenených na Aktivity, ktoré
prispievajú k dosiahnutiu nenaplneného meratel'ného ukazovateľa uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy
o poskytnutí NFP.

c) V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podl'a ods. 8'2 vZP alebo článku L7 vZP, bude krátenie
NFP stanovené vo výške o_5o/o z celkovejvýšky NFP'
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d) V prípade, ak dôjde k porušeniu povinností stanovených v článku 4 vzP, bude krátenie NFP
stanovené podľa Príručky pre žiadatelbv a konečných užÍvatelbv, príloha č. lll.5,,Publicita".

e) V prípade porušenia povinností Konečného užívatel'a podľa čl. 2 vzP, Správca bude krátiť
výšku NFP podľa Rozhodnutia Komisie c (20]-9) 3452 zo dňa 14'05.2019, ktoným sa ustanovujú
usmernenia na určovanie finančných opráV, ktoré sa majú uplatňovať vo výdavkoch financovaných
Úniou za nedodržiavanie pĺatných pravidiel o verejnom obstarávaní. V prípade, že u Konečného
užívatel'a zo SR zákazka nespadá pod režim zákona, postupuje sa podl'a pravidiel upravených v
Metodickom pokyne cKo č. L2. V prípade, že u Konečných užívateľov z ČR zákazka nespadá pod

režim zákona, postupuje sa v prípade porušenia pri zadávaní zákaziek malého rozsahu a zákaziek
vyššej hodnoty ustanovením Metodického pokynu pre oblasť zadávania zákaziek pre programové
obdobie 201"4 _ 2020, časť 3, bodu ].]- _ Stanovenie finančných opráv.

V prípade krátenia NFP je Správca oprávnený nevyplatiť Konečnému užívateľovi časť rurp zodpovedajúcu
kráteniu časti NFP. Podl'a predchádzajúceho odseku môže Správca postupovať aj v prípade, ak zistí
porušenie ustanovenia Zmluvy pred vyplatením NFP alebo jeho časti.

Ak Konečný užívatel'poruší svoje povinnosti zo Zmluvy tým, že:

a) neposkytne Správcovi dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je

Konečný užívatel'povinný v zmysle článku 3, článkov L0 a l'1'YZP,

b) nepredloží Správcovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva
zo Zmluvy, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo určenej Správcom, ktorá nesmie byť

kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy,

c) nesplnísi povinnosti spojené s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Správca povinný v zmysle
článku 4vZP,

Správca je oprávnený uplatniť voči Konečnému užívatelbvi za porušenie jednotlivej povinnosti podl'a písm.

a), b), c)tohto článku zmluvnú pokutu vo výške 20 eur zakaždý, aj začatý deň omeškania, až do splnenia
porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod
3.1 písm. b) a c) Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej s Konečným užívatelbm zo SR' Správca je oprávnený
uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie
povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy, ani nebolo odstúpené od Zmluvy a súčasne, ak
Správca Konečného užívatel'a vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaŽe
zmluvná pokuta a Konečný užívatel'uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá
nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy. Právo Správcu na náhradu škody
spôsobenú Konečným užívatelbm nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute'

Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Konečný užívateľ zaväzuje uhradit', uvedie Správca v žiadosti o vrátenie
finančných prostriedkov

Pre prípad omeškania Konečného užívatel'a s vrátením NFP, či úhradou akéhokoľvek iného finančného
záväzku voči Správcovi je stanovený úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
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Žádost o poskytnutí nenávľatného finančního pŕíspévku z Fondu malých
projektú

Kóóvýaryl

Ge|ková výše opľávnéných výdajú
malého pľojektu:

0peľačnĺ pľogram: lnteľeg V-A Slovenská republika _ Česká republika

Žadatel: Krajská hvezdáreň v Ziline

Název malého pľojektu: V objatí atmosféry

Zkľácený název (max. í5 zĺtakú): VoATM

6/FMP/6c/1, N

30 453,30

PoŽadovaná výše NFP: 28930,63

Kód žádosti o NFP: jrl ľ-ĺ-l Pl G.-/ (jĹi sl \
Hlavnĺ pÍeshraniční paÉneľ: Hvézdárna Valašské Meziŕĺčĺ, p' o'

Další pľojektoví paľtneŕi

1' ldentifikace žadatele a partneľú malého projektu

1.í ldentifikace žadatele

Název/obchodní jméno: Krajská hvezdáreň v Žiline

Sídlo: Homý val 20' 012 42 Žilina

Kľaj, stát: kraj S/ovenská republika

36145084

2021445184

Miestne pľíslušný daňov'ý úrad (pouze

pro subjekty v SR):
Daňový úrad Žilina

Plátce DPH: /\/E lČ DPH (ien v sR): N/A

Sektor: verelny

Statutární orgán:

Titul Jméno Pŕíjmení Titulza jménem Funkce v instituci

RNDr Ján Mäsiar riaditeľ

Pŕedmét činnosti Žadatele:
odborno - pozorovateľská činnost'v oblasti astronomie a popularizácia astronomie a príbuzných

prĺrodných a technických vied rôznymiformami špecializovaných kultúrno - výchovných podujatĺ

1.1.1 ldentifikace organizační sIožky Žadatele zodpovédné za realizaci malého pľojektu fie_li relevantnĺ)

Název nerelevantné

Sídlo:

Kraj, stát:

ldentifikace osoby/osob zastupujících organizační sloŽku :

DI
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Titul Jméno Pŕíjmení Titul za jménem Funkce v instituci

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností

Kontaktní osoba:

Titul Jméno Pŕíjmení Titulza jménem Funkce v instituci

RNDr Ján Mäsiar riadĺteľ

Adľesa pro doručování písemností Kysucká hvezdáreň, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto, 024 01

E-mail ianmasiar@vuczilina.sk Telefon/mobil: 00421 41 421 2946 / 0907 872 535

Titul Jméno Pŕíjmení Titul za jménem Funkce v instĺtuci

RNDr Ján Mäsiar riaditeľ

Název/obchodní meno:

Sídlo:

Kľaj, stát:

Hvézdárna Valašské Meziŕĺčĺ, p' o'

Sídlo: Vsetĺnská 78, Valašské Meziŕĺčí' 75701

Kľaj, stát: Zĺnskv krai Ceská republika

lČ: 00098639

VereinÝ sektorSektor:

Statutární orgán:

Titul Jméno Pŕíjmení Titul za jménem Funkce v instituci

lng. Libor Lenža riadĺteľ

Adľesa pro doručování písemností: Valašské Meziŕíčĺ,757 01, VsetÍnská78, Zínsky kraj

420 57 1 61 1 928 / 4207 7 7 696694E-mail: Telefon/mobil:libor.lenza@astrovm.cz

Název: nerelevantné

ldentifikace osoby/osob zastupuiících organizační složku:

Titut Jméno Pŕíjmení Titul za jménem Funkce v instituci

I
Název malého projektu: V objatĺ atmosféry

Zkľácený název (max. 15 znakú): VoATM

Kód výzvy: 6/FMP/6I/1, N

operační program: lnterreg V_Á S/ovenská republika - Česká republika - Fond malých projektú

Pľioľitníosa 2 Kvalitnĺ Životnĺ prostŕedÍ

Konkľétnícíl
2.1 Zvýšenĺ atraktivnosti kulturnĺho a pŕÍrodnĺho dédictvÍ pro obyvatele a návštévnĺky
pŕeshraničnĺho regĺonu

Oblast podpory: 094 ochrana, rozvoj a podpora veŕejných aktivit v oblasti kultury a kulturního dédictví

Hospodáŕská činnost: 24 Jiné nespecifikované služby
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Typ území 01 Velké mésŕské oblasti (husté osĺdlenĺ> 50 000 obyvatel)

MP splňuje strategii kľaje: Ano

Forma financování: 01 Nenávratný grant

ldentifikace pŕíspévku k pľincipu udÉitelného rozvoje:
E] 3' ochrana životnĺho prostŕedí a podpora efektivnĺho vyuŽitĺ zdrojú

LJ 4' podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážokv kl'účovych siet'ových infraštruktúrach

ldentifikace pŕíspévku k princĺpu rovnostĺ mužú a Žen a nediskriminace:

Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužú a Žen a nediskriminace.

3. Místo realizace malého pľojektu

3'í.1 Mĺsto ľealizace malého projektu v České republice

Region (NUTS ll): StŕednĺMorava

Vyšší územní celek (NUTS lll): Zlĺnský kraj

Okres (NUTS lV): Vsetĺn

Obec: Valašské Meziŕičĺ

Region (NUTS ll)

Vyšší územní celek (NUTS lll)

Okres (NUTS lV):

Obec:

3'1.2 Místo ľealizace malého pľojektu ve Slovenské republice

Resion (NUTS ll): stŕednĺ S/oyensko

Vyšší územnícelek (NUTS lll) Zilinský samosprávný kraj

Okres (NUTS lV): Kysucké Nové Mesto

Obec: Kysucké Noyé MesÍo

Parcelníčísla a čísla popisná staveb, na ktených se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

parcely 4145/73 a 4145/74, budova 1278

VyŠší územnícelek (NUTS lll):

Okres (NUTS lV):

Obec:

4. Popis ma|ého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Projekt je zameraný na rozvoj spolupráce paftnerov pri prĺprave a realizácii popularizačných' vzdelávacĺch kulturnych programov pre návštevnĺkov

hvezdárnĺ a zlepšenie technickych a technologických prostriedkov s cieľom zatraktívnit' priestory, modernizovať a rozširit' ponuku programov pre

verejnosť' Ustredným motĺvom je atmosféra Zeme a javy v nej sa odohrávajúce' Atmosféra je systém chrániaci život na Zemi, ale aj prostredie, v

ktorom sa odohrávajú interakcie medzi plynným obalom Zeme a kozmickým prostredĺm. Pro1eld 1e zameraný na rozvoj a zvyšenie atraktlviý

kultúrneho a prĺrodného dedičstva prihraničného regiónu a rozvoj poznatkového cestovného ruchu v špecifickej oblasti-v astroturistike'

4'2 Popis výchozího stavu a zdúvodnéní potŕeby ľealĺzace malého pľojektu

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kte1ých se malý projekt ľealizuje (pozemek/budova):

Region (NUTS ll):
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Krajská hvezdáľeň v Ziline a jej partner sÚ moderné astronomické populaľizačno-vzdelávacie a vedecké a inštitúcie' Zhromažd'ujÚ poznatl<y odborno-

pozorovateľskou činnost'ou v oblasti astronómie a šĺria popularizáciu astľonómie a prĺbuzných prírodných rôznymi formami špecializovaných podujatĺ

pre široký okruh obyvateľov. Po jednom z najúspešnejšĺch rokov, ked' Krajská hvezdáreň v Žitine zĺskala od Ministerstva kuftúry SR titul Kuftúľno-

osvetové zariadenie roku 2019, prišiel tohto roku hlbol<y prepad spôsobený koľonavĺrusom a núdzoým stavom nĺm vyvolaným. V krátkom obdob'í

uvoľnenia opatrení sa ukázal priam hlad našich návštevnĺkov po informáciách, akttvitách, podujatiach' Veľmi efektívnym sa ukázal online a villuálny
priestor, pomocou ktorého sme mohli záu1emcom ponúknuť naše akttvity, informácie, konunikáciu. Práve v tejto oblasti inšiltucia dosť zaostáva za

najmodernejšĺmi subjektmi tohto ýpu' online a virtuálnym priesŕorom, SMÁRr prukami chceme návštevnĺkom sprísÍupnlť našu činnost' a programy

bez potreby ýzickej prĺtonnosti v zariadenĺ' V sÚčasnosÍl rea lizujeme z vlastných prostriedkov modeľnizáciu prĺstrojového vybavenia hvezdárne'

Tomu chceme pľispôsobiť aj prostredie a jeho atraktívnosť pre ýzických návštevnĺkov, Projektom upravÍme priestory v kupole zariadenia (oprava

podlahy, sedačl<y, zatraktĺvnenie pnbsÍoľu s novymi d'alekohľadmi)' lnštalovanĺm panoramatickej kamery v spojeni s meteorologickou stanicou

poskýneme záujemcom okamžtté a presné infornácie o sŕave počasia v našom regióne. obmedzujúcim faktorom ýkonu našich podujatí pre

verejnost' je práve nepriaznivé počasle' Sŕáva sa, že najmä návštevníci zo vzdialenejšĺch regiónov často odchádzajú sklamaní po ŕon, čo sa

neuskutočnilo podujatie luôIi počasiu a oni o ňom nemali informácie' Digitálnymi zariadeniami sprostredkujeme záujemcom o prĺrodu a prĺrodné javy

aj online zážitky z pozorovania ýnimočných astronomických úkazov' Doplntme technické prostriedky na realizáciu astroturizmu'

4'3 Zpúsob realizace aktivit malého pľojektu

4.4 Udľžitelnost malého pľojektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využitípoŕízeného majektu v ľámci

udržitelnosti)

4.5 Administľativnĺ a ka žadate|e a všech paľtnerú

Žiadateľ aj paftner sú stabilné a Úspešné organizácie v zľiad'ovateľskejpósobnosÍl sam osprávnych krajov' Personálne sú obsadené profesionálnymi

pracovnĺkmi s dlhoročnými skúsenosťami' Disponujeme dostatočnými priestoroými, personálnymi ajtechnickými prostriedkami' Ako žiadateľ sme

realizovali v spolupráci s ýmto partnerom od roku 200ô viac ako 10 projektov, ako partner sme sa podieľali na viac ako 20' projeldoch partnera' S
realizáciou projeWov máme dosŕaŕočnú skÚsenost'. Viac informáci'i je na www'astrokysuce.sk v sekcii Projeký'

Riadenie projektu budú realizovať vedúci pracovnĺci partnerov, účtovnĺctvo bude zabezpečovat' ekonomka Krajskej hvezdárne v Žiline. Na realizácii
projektu sa budú podieľat'tĺto d'alši pracovnĺci:

VPM, PM, RA1,RA2, RA3- 6 leldorov na workshope

4'6 Zdúvodnéní potŕeby pŕeshľaničního pŕístupu v ľámci malého pľojektu

aktivitou projektu bude stretnutie pracovného tímu u cezhraničného paftnera. Na tomto sÍreŕnuĺí sa dohodnú úlohy jednotliých členov, základná
gtodika online vizualizácie odborných programov a tvorba databáz pozorovani' spresnený harmonogram projektu. Pruou akciou bude úprava

kupoly Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste pre sprĺstupnenie pre návštevnĺkov a online vizualizáciu astronomických pozorovanĺ

d'alekohľadmi hvezdárne' Ďatšou akciou bude prĺprava a reatizácia systému online prenosu informáciĺ s prqektovym partnerom a pre

verejnosť a propagácia astronomických úkazov a pozorovani pre verejnosť. Dôležitým prvkom je wfuorenie databázy pozorovanĺ objektov a úkazov

oblohe a ich sprĺstupnenie širokejverejnosti' V spolupráci s partnerom realizujeme workshop s názvom V objati atmosféry' Témou workshopu budú

ktoré vznikajú a/ebo sa dajú pozorovať v atmosfére a ich aplikácia pľe popularizáciu astronomie a prĺrodných vied pre veľe7nosŕl Budú ukázané
prÍpravy a realizácie prezentáciĺ modernými SMART technologiami. LeWormi a účastnĺkmi budú zamestnanci partnerov a erternĺ experti'

pľojektu je aj vyfuorenie stľánky projektu v rámci publiclty.

je v sútacte s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvo1a ŽsK 201 4-2020, Stratégiou rozvoja cestovného ľuchu Žĺlinského

kraja pre roky 2007 - 2013, pripravovanou SMART koncepciou kuttury ŽSK a Stratégie ŽK 2z+

Vybudované modernizované priestory pre verejnosť a nadobudnuté moderné technické prostriedky dlhodobo podporia cezhraničnú aj nedzinárodnú

neformálne vzdelávanie a podporu poznatkového ruchu, astroturizmu' V modernizovanej kupole sa budú môcť realizovať alrtiviý pľe

verejnosť pomocou digitálnej a záznamovejtechniky a bude možne ich vizualizovat' aj online' Upravená kupola bude posltly'ovať bez nejakých ďalšĺch
'nrav, (v blizkej budúcnosti plánujeme digitalizáciu otáčania strechy a štrbiny kupoly), komfoft pre návštevníkov aj zamestnancov dlhé roky. Náklady

,,a údržbu weboých stránok, vrátane mzdoých nákladov potrebných na ich prevádzku a aldualizáciu budú hradené z rozpočtu žiadateľa'

Udržateľnosť projektu nevyžaduje d'alšie technické vybavenie' Aktiviý budú realizovat' kmeňovĺ zamestnanci partnerov. Budeme aktualizovat',

spravovat'a doplňovať d'alšie virtuálne 3D prehliadky' SMART prul<y do propagácie činnostĺ a programov organizácie.
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Projeld zatraktĺvni naše odborné aj popularizačné programy a priestoly a priláka aj zahraničných návštevníkov' Rozvoj astroturizmu v prihraničnom

regióne je spoločným cieĺom partnerov. V1lfuorĺme materiály, l<tore budú využĺvať obaja paĺtneri' Spoločne sa budeme podieľať na koncepcii
modemého spósobu širenlb kultury a poznatkov SMART metodami' Moderná foľma šĺrenia poznatkov online formou a pomocou SMART technológi'ĺ

prĺstup k nim obyvateľom našich prihraničných regiónov, ale aj záujencom z celého sveta' Vyfuorené databázy budú prepojené s
databázami paftnera projektu aj databázami iných špecializovaných inštitúcií' Paftner má väčšie skÚsenosti v tejto oblasti, chceme využit'jeho know-

PublikovanÍm našich pozorovanĺ a dát nadviažeme spoluprácu s ďalšími aj zahraničnými odbornými inštĺtuciami. Vedecká a odborno-

činnosť má v súčasnej dobe medzinárodný rozmer,

Název cílové skupiny: obyvateIé pŕeshľaničního
reoionu

Počet členú cílové skupiny:
300

Popis, ialĺým zpúsobem malý pľojekt ovlivní zvoIené cílové skupiny:

Název cílové skupiny: návštévníci pŕeshľaničního
reoionu

Počet členú cílové skupiny:
150

Popis, jalĺým zpúsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Najmä v obdobĺ školských prázdnin a dovolenkoveho obdobia je areál hvezdárne navštevovaný rodičmi s deťmi a turistami. lm ponúkneme tiež:

Modernizované priestoĺy kupoý hvezdárne, ale najmä moderné digitalimvane technické prostriedky a prĺslušenstllo k ďalekohľadom a s nl':mj sÚu.slbce

nové programy pre širokú verejnosť. Projektom zlepšíme komfort návštevnĺkov pri realizácii podujatí, ponúkneme informácie pomocou digitálnych

aplkáciĺ a tlačených materiáIov. Viĺtuálne a 3D prehliadky zverejnené na web stránkach budú prĺstupné každému záujemcovi o problematiku.

Databázy odbornych pozorovaní budú navštevovať záujemcovia s celého sveta' Aj online návštevnĺk je návštevnÍk, Ak ho zaujmú informácie online,

inšpiruje ho to k návšteve našich inštitúcii. očakávame nadviazanie spolupráce s d'alšĺmi oľganizáciami, ktoré sa zaoberajú podobnou tematikou a
spoločné využívanie pozorovanĺ pri ich spracovaní a publikovani'

Brožúra ,,Ako sa nestratiť na hvezdárni a medzi hviezdami" náklad 500, rozmer: 210 x 297 mm, rozsah: 48 str., farebnosť: 4+4, papier: 24 str.

2509 Bo, 24 str' 1209 Bo, variošpirála' Náklady 1040 €
Bulletin ,,Pod hviezdnou oblohou" náklad 700' foľmát A4, väzba V\a, 4+0, počet strán 120, 4+4, 135 g/m2 obojstranne natieraný leský papier,

väzba po kratšej strane. Náklady 4760 €
1 panoramatická kamera - 4Mpx PTZ kamera,25x zoom, EX|R 150m, uholzáberu 59,5"-2,6'. Náklady 1109€

PľíslušensÍvo k realizácii digitálneho pozorovania ohjektov vesmíru - digitálna kamera na záznam meteorov 800 € a objektív k nej 500 €,

na živé zobrazenie objektu digitalnou kamerou pri vizuálnom pozorovan| - zobrazovacia kamera 430 €. Náklady celkon 1730 €
PríslušensÍvo k astrononickym d'alekohľadom : binokulárna hlava (na pozorovanie ďalekohľadom obomi očami) 760 €, komakorektor (na

optickej chyby kómy) 160€ a na predĺženie ohniska 1.7x 180 € , okuláre 2 ks (do binokulárnej hlavy) 495€, okuláre 2 ks (na dosiahnutie

'laximálnehozväčšenia)615€,okulárpreveĺkézornépole1ks770€'sadafiltrov(naodstráneniesvetelnéhoznečisŕenia,seengu..')5ks spolu2ô0

'i ký na tubus ďalekohľadu 120 €, Náklady celkon 3360 €'

Na vybavenie organizácie budeme obstarávať sedačky do kupoly pre návštevnĺkov. Sedačky sú dôležĺte pre pohodlie návštevnĺkov, ale najmä

bezpečia' Pri všetlĺych podujatiach v noci sú návštevnĺci povinnĺ sedieť, pretože hrozÍ úraz. Priestory kupoly sú nalé, pohybuje sa veľký

pri pozorovanĺ je tma. Cez deň pri pozorovaní Slnka hrozĺ prehriaŕie osôó a odpadnutie' Náklady 8800 €

priestoĺy kupoly hvezdáme, ale najmä moderné digitalizované technicke prostriedl<y a príslušensfuo k ďalekohľadom zmodernizujú a
nové programy pre širokú verejnosť. Počas ško/ského roku očakávame najmä návštevu organimvaných skup'in žiakov a šÍudenŕov škól

Večerné pozorovania úkazov a objektov hviezdnej oblohy využ|tjú najmä rodičia s det'mi' Projektom zlepš'ime komfoĺt návštevníkov pri realizácii
ponúkneme informácie pomocou digitálnych aplikácií a tlačených materiáIov' Virtuálne a 3D prehliadl<y ajdatabázy odborných pozorovanĺ

na web stránkach budú prĺstupné každenu záujemcovi o problematiku. Výsledky projektu budú využívať aj členovia záujnouých krúžkov a

v prihraničných regiónoch

''ij, ;]'i;,-.':;iii]';ĺii,:ii!]]] j:]:':';j:'li:'];i ' il]a_1.]i:.:;::.:l i,.,.,is*i:Hffiiff[ffi ätr&ffiflffi;l,É',1'l|' 
_]i: :'i:jl r:j: ,;_,.''.:,', :. '*'"l':xĺ;'..t:,iÉt",:-Ii,':;.íls''i:,

Datum zahájení fyzické realizace malého pľojeKu 01.09.2021

Datum ukončenífyzické realizace aktivit malého projektu 31.08.2022

Celkový počet mésícú realizace malého projektu (max. 12) 12
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7 malóho a očekávané méŕitelné ukazatele

7.1 Povinné aKivĺty malého projektu.

Partneŕi podílející se na aktĺvité: Žiadatel', partner

Konkľétnícíl:
2'1 Zvýšenĺ atraktivnostikulturnĺho a pŕĺrodnĺho dédictví pro obyvatele a návštévníky
pŕeshraničního regionu

Pľojektová aktivita: Rĺzenĺprojektu

Popis projektové aktivity: Bude riešená prqektovým tĺmom' zloŽeným z pracovnĺkov Žiadateľa a partnera. Ulohou bude

riadit'a kontrolovat'prÍpravu a realizáciu jednotlivých aktivĺt, dodržiavanie harmonogramu,

rozpočtu, povinnej publicĺý projektu, pripravit'záverečnú správu, zoznam deklarovaných

výdavkov' Realizácia bude najmä v priestoroch Žiadateľa'

Rozpočtované poloŽky:

čast'z personáInych nákladov VPM' PM:335í'50 €
6.1 kompletné zabezpečenie účtovnĺctva -interné -TPP: 400 €

Méŕitelný ukazatel: N/A

N/A

0

Cílová hodnota: 0

Doba plnéní: 01 .09.202't .3't .8.2022

Paŕneŕi podílejícíse na aktivité: žiadateľ, paftner

Konkrétnícíl:
2'1 Zvýšení atraktivnostikulturnĺho a pŕĺrodního dédictvĺ pro obyvatele a návštévnĺky
pŕeshraničnĺho regionu

Pľojektová aktivita: Zabezpečenĺ povinné publicity malého projektu

Publicita bude zabezpečená novou podstránkou projektu na súčasných web stránkach žiadatel'a-

bude zhotovená dodávatel'sky. Ďalejtlačenýmĺ materiálmi (brožúra, butletin), QR aptikáciou, vo

viľiuálnych prehliadkach, označenĺm nadobudnutého majetku {tam, kde to bude moŽné formou

samolepky), maýmitabul'ami publictý (2 ks' pre každého paľtnera 1), na dvoch informačných

tabuliach, na pozvánkach a programoch na akcie (workshop) ústnym oznámenĺm' umiestnením

vlajok a tabul'ky publicĺý na akciách.

Náklady na aktivitu:

3'1 web stránky 500 €
tabul'ky publiciý 60 €
Čast'personálnvch náktadov RA 1, PM

Méŕitelný ukazatel N/A

Mérná jednotka N/A

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 0

Doba plnéní: 01.09.2021.31 .8.2022

7.2 Volitelné aktivity malého pľojqktu. Typ aktivily a projeklovou aktivitu vybirejte pguze z rozevkacího se3namu,

Paľtneŕi podílejícíse na aktivité žiadatel', paftner

Typ aktivity:
A) lnvestičnĺ aktivity na zlepšenĺtechnického stavu pŕĺrodnĺch a kulturnÍch památek

pŕeshraničnĺho významu s cÍlem dalšĺho využitĺ pľĺrodnĺho a kulturnĺho dédictvĺ'

Konkľétnícíl
2'1 Zvýšenĺ atraktivnosti kulturnĺho a pŕĺrodnÍho dédictvĺ pro obyvatele a návštévnĺky
pŕeshraničnĺho regionu

érná jednotka:

hodnota:

Popis pľojektové aktivity
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PľojeKová aktivital A07 - Setkánĺ pracovnĺho týmu

Popis pľojektové aKivity: lJlohou stretnutia bude koordinácia všetkých spoločných aktivĺt a ich previazanosti. Konkrétny

harmonogram aktivĺt, spresnené rámcové obsahy jednotlivých modulov. Al<tivĺta bude

realizovaná v priestoroch paftnera projeWu. Pracovnĺci žiadateľa sa presunú k partnerovi

sluŽobným vozidlom' Programovo aj organizačne ju zabezpečujú obaja paľtneľi. Výstupom bude

zápli spresnený časový a priestorový harmonogram spoločných aktivĺt a prác, prehľad termínov

a zodpoved nosti za realizáciu jed notlivých častĺ prqektu.

Náklady na aktivitu: čast'mzdových náktadov (VPM, PM1, RA1,RA2),

Méŕitelný ukazatel: N/A

Mérná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: N/A

Cílová hodnota: N/A

Doba

Partneŕi podílející se na aktivité:

1.9.2021-31.10.2021

žiadateľ, paftner

A) lnvestiční aktiviý na zlepšenĺtechnického stavu pŕirodnĺch a kultumÍch památek

pŕeshraničnĺho významu s cĺlem dalšího využitĺ pŕÍrodnĺho a kulturnĺho dédictví.

Konkrétní cíl:
2.1 Zvýšenĺ atraWivnostikulturnĺho a pŕĺrodnĺho dédictvĺ pro obyvatele a návštévnÍky
pŕeshraničnĺho regionu

Projektová aktivita: A0B - Propagačnĺ materiály ve vztahu k realizovanému objelĺtu

aeľom aktĺviý je pripravit'pre návštevnÍkov hvezdárne propagačné a vzdelávacie materiály,

ktoré atraktívnou formou a obsahom rozšĺria moŽnosti na zÍskanie informáciĺ o organizácii, jej

činnosti, možností návštevnÍkov na realizáciu voľnočasových aldivĺt' Pruou publikáciou je

broŽúra 3.2 Ako sa nesŕľaÍiŕ'na hvezdárni a medzi hviezdami ' Brožúru budú môcť aktĺvne

využĺvat'návštevnícipartnerov, aby si mohlidohľadať pomocou QR aplikácie ďalšie rozširujúce

informácie a zapojiť sa do malej sút'aŽe pomocou kvĺzu, ktoý budú mat'v aplikácii a broŽúre a
zĺskat'symbolické ceny (propagačné a metodické materiáIy, upomienkové predmety.'.). Brožúra
bude zostavená tak, Že poskytne po 50% informáciĺ o kaŽdom z partnerov (fotografie z inštitúciĺ,

činnosti, texty)' Druhou publikáciou bude 3.3 Bulletin Pod tmavou oblohou ll ' Bulletin bude
obsahoovat'120 fotografiĺ astronomických objektov a úkazov od slovenských a českých
astrofotografov' Bulletin bude mat' svojQR kód' pomocou l<torého si návštevnĺk dohl'adá

informácie o projekte.

HCP sa bude podieľať na prĺprave obsahu, poskýne textový a fotografický materiál, bude robit'

preklady textov.

Náklady na aldivitu: - 3'2- 1 040,00 € , 3'3- 4760,00 €, Personálne náklady (podiel) vPM, PM,

Méŕitelný ukazateI: N/A

Mémá jednotka: N/A

Výchozí hodnota: N/A

Gílová hodnota: N/A

Doba

Partneŕi podílejícĺ se na aktivité:

1.10.2022-31.5.2022

žiadateľ, partner

Typ aktivity G) Aktiviý na prezentacipŕĺrodního a kulturnĺho dédictvĺ'

Konkrétnícíl:
2.1 Zvýšenĺ atraktivnostikulturnÍho a pŕĺrodnÍho dédictvĺ pro obylatele a návštévnĺky
pŕe sh ran ičn Í ho regionu

Pľojektová aktivita:
G01 - Aktiviý na prezentaci pŕĺrodního a kulturnĺho dédictvĺ realizované formou doplňkových

aktĺvit'

aktivity

Popis pľojektové aktivity:
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Popis pľojektové aktivity: Cieľom workshopu s názvom V objatí atmosféry je spropagovat'výstupy projektu a výhody

spolupráce a vy.ššle spomĺnaných aktivĺt pre podporu cestovného ruchu. Témou

workshopu budú úkazy, lĺtoré vznikajú a/ebo sa dajú pozorovat'v atmosfére a ich aplikácia pre

astronómie, prĺrodných vied a pre podporu cestovného ruchu. Budú prezentované

výsledky a výstupy projektu, online získavanie a prezentovanie programov a činnosti paftnerov

verejnost'. Budú ukázané moŽnostisMÁR jl 3D a iných a digitálnych technologiĺ,
projektom a možnosti d'alšej spolupráce partnerov v tejto oblasti. Tieto

odprezentujú zamestnanci paftnerov a externí experti. Truanie workshopu 2 poldni, 1 noc,

í5 osil. 6 lektorov'

Workshop sa uskutoční blízko hraníc na S/ovenskei strane' V prĺpade truania núdzového stavu

3.8 ubytovanie (1 noc 15 osób 30 €), spolu 450 € , 3.7 catering , náklady na jedlo a
občerstvene(dvapoldn|15osôb,7,60€),2x15x7,60€' spolu228,00€,personálnenákladyR3
928,80€

obmedzenĺ sa bude realinvat' online.

Méŕitelný ukazatel: N/A

Mérná jednotka: N/A

hodnota: N/A

N/A

Doba plnční: 1.',t.2022-31.5.2022

Partneŕi podĺlejícíse na aKivité: Žiadateľ, partner

Typ aktivity F) Podpora zavádénĺ služeb podporujĺcÍch vyuŽívánÍ potenciálu kulturního a pŕÍrodnĺho dédictvĺ'

Konkrétní cíl:
2.1 Zvýšenĺ atraktivnosti kulturního a pŕĺrodnĺho dédictvĺ pro obyvatele a návštévnĺky
pŕeshraničnĺ ho regionu

PľoieKová aktivita:
F02 - VyužitÍ mobilnĺch technologiÍ pro prezentaci a propagacituristických atraktĺvit regionu
(audio prúvodce, GPS technologie, QR kódy)

VirtuáIny QR spľievodca prináša modernizáciu v prenose informáciĺ. Je to jedinečné spo1'enie

modernej technológie s krásou nášho vesmĺru za pomoci QR kódov. Mnoho povedaných slov
byva často zbýočných. Sŕačí si sŕiahnut' do mobilu čĺtačku QR kÓdov a objavĺ sa nekonečný svet
noých informácli. QR aplĺkácia prináša možnost' využitia i dnes v aktuálnej situácii C)VID _

náhrada odborného výkladu.

QR aplikácia - vytvorenie QR kódu s textovým obsahom, 2ks foto na poĺtáIy QRlink /v rámci

hosŕlngu na pruý rok a umiestnenie v systéme/ , audionahrávka. Počet QR kÓdov 15'

Umiestnené budú v areály hvezdárne a tlačených materiáloch'

V rámci aktivĺý budú vývorené dva 3'6 informačné a vzdelávacie panely s QR kódni s

,Cesta planét" a ,,Ako vznikali Karpaty?" (Tabule v eloxovanom hlinĺkovom ľáme,

na noŽičkách. Rozmer 120x$0cm. Dibondové tabule s priamou UV tlačou. Výška

sa bude podiel'at'na prĺprave obsahu, poskýne textový a fotografický materiál, bude robĺt'

hrany 1m, inštalované pod uhlom 45 stupňov)

textov,

ukazatel: Vytvoŕené ucelené kulturnĺ a dédictvĺ
jednotka:

hodnota: 0

ílová hodnota: 1

Doba 1 .10 .202'.t -31 .12.202t

Partneŕi podílející se na aktivité: partner

hodnota:

Popis pľojektové aktivity:
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Typ aktivity: F) Podpora zavádéní sluŽeb podporujĺcĺch využíváni potenciálu kulturnĺho a pŕĺrodnĺho dédictvĺ

Konkľétní cíl:
2.1 Zvýšenĺ atraktivnosti kulturniho a pŕÍrodnÍho dédictví pro obyvatele a návštévnĺky
pŕesh raničnĺho regionu

Pľojektová aktivita:
F\B - Poŕízení vybavení - nákuptechnologiĺ nezbýných pro zavedenĺ a provoz realizovaných

nástrojú podpory cestovnĺho ruchu

Cieľom aktĺvĺý je zatraktĺvnit'návštevnĺkom priestory a programy našejinštitúcie. Využijeme na

to najstaršie prĺrodné bohatstvo, a to je hviezdna obloha nad nami, a najstaršie kultúrne

dedičstvo, a to sú poznatky o nej. Chceme to dosiahnut' atraktĺvnymi podujatiami a modernými

technickými prostriedkami' Využijeme na to naše moderné priestory a astronomické prÍstroje' V
rámci aktiviý realĺzujeme n asledovné obstaranie vybavenia :

4'1 panoramatická kamera - lnštalovanĺm panoramatickej kamery v spo7'enĺ s meteorologickou

stanicou poskýneme záujemcom okamžité a presné informácie o sŕaye počasia v našom

regióne' Časŕo sa totiž stáva, že pri nestabitnom počasí návštevnĺci zo vzdiatenejšÍch obtastí

nemajú presnú informáciu, o tom, čo sa deie na Kysuciach - v regióne s dosť nestabilným
počasím' Meteorologická stanica a panoramatická kamera dajú okamŽitú online informáciu.

Zároveň kamera poskytne pohľad do areálu a okolia hvezdárne, zatral<tĺvniorganizáciu ajjej
web stránky. Náklady 1110€.
4.2 Príslušenstvo k realizácii digitálneho pozorovania objektov vesmíru - ciel'om je zlepšit'

komfort návštevníkov pri realizáciipodujatí, zvýšit'atraktivitu podujatĺ, ponúkneme informácie
pomocou digitálnych záznamovych prostriedkov a prís/ušensŕva d'alekohľadov' Virtuálne a 3D
prehliadky aj databázy odborných pozorovanĺ budú zverejnené na web stránkach a prístupné

každému záujemcovio problematiku' Digitálne kamery budú slúžit'na online záznam a Živé

zobrazenie objektov pri pozorovanÍ pre verejnost'(objekty nočnejhviezdnej oblohy, alĺtiviý v
slnečnej atmosfére, aktivita meteorov, premenné hviezdy)' Z pozorovanĺ bude ďalejvývorená
databáza voľne dostupná online pre návštevníkov stránky aj pre profesionálnych a amatérskych
asÍrnnÁmnl NÁkledv |7il €
4.3 Príslušenstvo k d'alekohl'adom - malé doplnky k astronomickým d'alekohľadom, ktoré

slúžia na realizáciu podujatĺ pre verejnost'- pozorovanie úkazov a objektov hviezdnej oblohy.

Jedná sa o doplnky, ktoré zlepšia komfoľt návštevnÍkov pri pozorovanÍ, odstránia chyby optiky a

atmosféry. Popis je v kapitole 4.7' Náklady 3360 €
4.4 Sedačky -Na vybavenie organizácie budeme obstarávať sedačky do kupoly pre

návštevnÍkov' Sedačky sú dôležite pre pohodlie návštevníkov, ale najmä ich bezpečia. Pri
všetkých podujatiach v noci sú návštevnĺci povinni sediet'' pretoŽe hrozĺ úraz. Priestory kupoly

sú malé' pohybuje sa veľký ďalekohl'ad, pri pozorovanÍje tma. Cez deň pri pozorovanĺ Slnka
hrozĺ prehriatie osôb a odpadnutie' Náklady 8800€
Náklady na aktivitu spolu 15000 €
Aktivitu bude realizovat' Žjadateľ, paľtner bude odborný konzultant'

Méŕitelný ukazateI: N/A

Mérná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: N/A

Cĺlová hodnota: N/A

Doba plnční

Partneŕi podílející se na aktivité:

1.9.2021-31.3.2022

Typ aktivity:

Konkrétní cíl:
2.1 Zvýšenĺ atraktivnosti kulturnÍho a pŕĺrodního dédictví pro obyvatele a návštévnĺky
pŕe shraničnĺ ho regionu

Pľojektová aktivita:

Popis projektové aktivity

Méŕitelný ukazateI

pľojektové aktivity:
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Mérná jednotka:

Výchozí hodnota:

Cílová hodnota:

Doba plnéní:

J
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7.3 Pŕehled méŕitelných ukazatelú malého pľojektu

Kód a název Mérná jednotka Gílová hodnota Pŕíznak rizika Relevance k HP

P06B1 Vytvoŕene ucelené produkty zhodnocujícĺ
kulturní a pľírodní dčdictví

počet 1 N/A N/A

8. $polupľáce a dopad

8.ĺ Pľeshľaničnĺ spolupľáce

8.1"t Společná pŕípľava

S partnerom dlho spolupracujeme modernizácii našich organizáciĺvo všetkych oblastiach činností' S príchodom

núdzového sÍavu spósobeného koronavÍrusom vznikla potreba prispôsobit'aktiviý moderným technológiám, ktoré by
boli prístupné návštevnÍkom aj inou formou, ako návštevou našich pracovĺsk' Projekt vytvorĺ prué aldivity a programy

dostupné online, doplnené SMART technológiami, prĺstupnýmidatabázami našich odborných aktivÍt' Chceme zlepšit'

prevádzku aj technické prostiedky s dôrazom na komfort návštevnĺkov' Realizujeme modernizáciu nášho prĺstrojového

vybavenia, ktoré použĺvame prirealizácii programov pre verqnost'a priodborných astronomických pozorovaniach.

Realizovali sme niekol'ko pracovných stretnutĺ. Posledné dve rokovania sme uskutočnilionline konferenciamidňa
8.12.2020 a 15.12.2020 po odsúhlasení projeldového zámeru zriad'ovatel'om' PrÍlohou je dokumentácia troch

pracovných stretnutĺ ohl'adom pľojektov cezhraničnej spolupráce.

8.1'2 Společná ľealizace

ANO

Paľtner sa bude podiel'at' na tvorbe propagačných materiálov, web stránky, na prĺprave textových, obrazových a

digitálnych podkladov. Bude konzultantom pririešenĺ akcii, digitalizácii programov, bude sa podieľat'na prĺprave a

realizácii spoločného workshopu'

8.'l.3 Společný peľsonál

ANO
PM je zamestnancom paľtnera a bude členom projektového tĺmu' Budú sa podiel'at', okrem vyššie spomĺnaných činnosti

aj na propagácii projektu a jeho aktivĺt. Pomer lektorov na workshope bude zhruba 1:1

8.2 Pteshľaniční dopad

8.2.1 Společenshý dopad

8.2.2 Dopad na cíIové skupiny

Projekt zlepšĺ priestorové a technické podmienky a priestoľy pre návštevnikov (realizáciou úprav kupoly hvezdárne' modernizáciou
pozorovacej a záznamovejtechniky). Zatraktĺvni programy a aktivity pre všetky vekové kategórie doplnenĺm o digitálne metÓdy a

prezentácie, zabezpečĺ online šĺrenie informáciĺ pre zájemcov. Poskýne nové metódy zÍskavania informáciĺ (databázy, online
pozorovania, QR informácie, tlačené materiáIy)' Pri popularizačných a vzdelávacĺch aktivitách poskýne rozšĺrené možnosti
prostrednĺctvom digĺtálnej techniky a astronomických prĺstrojov.

8'2.3 Finanční dopad

Všetky investičné akcie budú realizované na slovenskej strane' Jedným z dôvodov je' že paľtner je v mnohých oblastiach d'alej, ako

Žiadateľ (niekoľko kupils d'alekohľadmi určenými pre návštevnĺkov a d'alšĺch záujemcov, digitálne metody záznamu, spracovania a
prezentácie výsledkov vo verejnosti). Preto chceme vyuŽit' jeho praktické skÚsenosÍl v tejto oblasti.Tlačené materiály budú vyčlenené
pre partnera v množstve 25% kusov. Náklady na personálne výdavky budú 1491 

'90 
€.

8.2.4 Územnídopad

ANO

Projekt rozšĺrivzájomnú spoluprácu paftnerov v oblasti moderných foriem popularizácie, vzdelávania a odborných astronomických

aktivít' Projeld podporÍ kontakty pracovnĺkov, spolupracovnĺkov inštitúcii, výmenu poznatkov a know-how. Modernizáciou zvýši
.ooločenský kredit paľtnerov, pnspeje k rozvoju poznatkového cestovného ruchu a tým aj k rozvoju prihraničného regionu. Moderné

'MART technológie vývoria platfomu pre prĺpravu zamýšl'aného nového multikultúrneho a vzdelávacieho zariadenia s pracovným

názvom lQ park v Žitine a prípravu SMART kultúry Žilinského kraja' Rozvinie spoluprácu profesionátne podobných domácich aj

zahraničných paľtnerov'
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Aktiviý projektu budú realĺmvané na územĺ Zlinského a Zlínskeho kraja' Dopad bude presahovat'hranice krajov' Metódou zĺskavania
informáciĺ, ich publikovania, šírenia má dopad na každého, kto má prístup ýzicky do priestorov partnerov, na miestach, kde budeme
realizovať s pomocou modernej digitálnej astronomickejtechniky naše vzdelávacie a popularizačné aktiviý (parky tmavej oblohy,

verejné priestranstvá...),kdo má prĺstup k internetu a d'alšĺm moderným digitálnym prostiedkom.

I,

";.'i: .:l.',,:,',ĺ;l;:',,,ĺ:i.;l,1:il.l i)(lj!:::,,:.l''','i,1,'.',;':,.:'l]'l:],li'l,,::..1,.;,,]'

1,:,::.:.:':1:'.::i:i,:1.!a.),'|i:' l)i;iĺ. ,' ;' J '..,l, , L.:j i:|a}!:|;.::::

PoŽadovaná částka na rozpočtovou kapitolu 5 530'30 €

PoŽadovaná částka na 0,00 €

PoŽadovaná čästka na rozpočtovou kapitolu: 9 523'00 €

PoŽadovaná částka na kapitolu: 'l5 000,00 €

PoŽadovaná částka na 0,00 €

PoŽadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 400'00 €
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Podílv % Cástka v EUR

Celková výše oprávnčných výdajú MP 100,00% 30 453,30 €

PoŽadovaná částka pŕĺspévku z EFRR (max' 85%) 85,00% 25 885'30 €

PoŽadovaná částka pŕĺspévku z národního financovánĺ 10,00% 3 045'33 €

VýŠe spoluúčasti Žadate]e (úastnĺ zdroje) 5,00% 1 522,67 €

Krajská hvezdáreň v Žiline 100,00% 30 453,30

Hvézdárna VaIašské Meziŕíčí, p. o. L4,5t% 4 420,LO

Podĺl celkem v %
lástka celkem v

EUR

Celková výše oprávnéných výdajú MP: 30 453,30 t00,0o%

Spolufinancovänĺ ze zdrojú EU (EFRR): 25 885,30 85,00%

Vlastn ĺ zdroje spoluÍinancován í (soukĺomé): 0,o0%

SpoluÍin ancován ĺ ze zdrojú státn ĺho ĺozpočtu : 3 045,33 L0,00%

Spolufinancovánĺ z rozpočtu kraje: 1522,67 5,Oo%

0,o0%

0,oo%

CELKEM: 30 453,30 100,00%

SpoluÍinancovánĺ z rozpočtu obcelmésta:

Jiné veľejné zdľoje:

E
E

E
E

!
tr
!
E
n

E

1 Podrobný rozpočet malého projektu

2a ldentifikace Žadatele /partnera (čeŠtĺ Žadatelé/partneŕi) (jeJi relevantnĺ)

2b ldentifikace Žadatele / partnera (slovenštĺ Žadatelé/partneľi) fie-li relevantnĺ)

3 Doklad o jmenovánĺ statutárnĺho zástupce organizace, který podepisuje Žádost o NFP - Žadatel/hlavní pŕeshraniční

partner

4 Zplnomocnénĺ k zastupovánĺ

5 Výpis z rejstŕĺku trestú

6a Čestné prohlášenĺ - Čn Žadatelé

6b Čestne prohláŠenĺ - SR Žadatele

7 Podklady pro posouzení Íinančnĺho zdravĺ Žadatele fie-li relevantnĺ)

8 Dohoda o spolupráci partnerú
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9 Pŕíprava malého projektu

10a Vyjádľení pŕíslušného orgánu k územĺm Natura 2000 - ČR Žadatelé fieJi relevantnĺ)

10b Vyjádŕenĺ pľísĺušného orgánu k Územím Natura 2000 - SR Žadatele fieJi relevantní)

Pŕílohy požadované pŕi ľealizacĺ stavebních investic v ľámci malého pľojektu

11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem - katastrálnĺ mapa fieJi relevantní)

1 2 Doklady k povolení stavby - doklad o zahájení ŕízenĺ fie-li relevantní)

13 Technická dokumentace včetnč fotodokumentace stávajĺcího stavu fie-li relevantnĺ)

14 Fotodokumentace stavebního objektu (eJi ľelevantnĺ)

Povinné dokládaná pŕíIoha

'l5 Elektronickáuerze Žádosti, rozpočtu a pŕĺloh na CD resp. DVD, flash disk

DaIšĺ pŕíIohy

Prĺloha č'1 _ fotodokumentácia kupoly

á, níŽe podepsaný Žadatel čestnč prohlaŠujĺ, Že:

veškere informace obsaŽené v Žádosti o nenávratný finanční pŕĺspévek a všech jejích pŕílohách jsou úp|né, pravdivé a správné,

r malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti muŽúv a Žen a nediskriminace podle článku 7 naŕĺzenĺ Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 1 303/2013 ze 17 ' prosince 20'l 3, kte1ým se stanovĺ společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudľŽnosti, Evropském zemédélském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námoŕním a

rybáŕskem fondu a kterým se stanovĺ obecná ustanovenĺ o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu,

Fondu soudrŽnosti a Evropském námoŕním a rybáľském fondu, a kterým se rušĺ naŕízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dálejen ,,obecné
naŕĺzenĺ") a v souladu s principem udrŽitelneho rozvoje podle článku B obecného naľĺzení,

E

E

!
!

E
E

J
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r zabezpečĺm finančnĺ prostŕedky na spoluÍinancování maleho projektu tak, aby nebyla ohroŽena jeho implementace,

' na zpúsobile výdaje uvedené v malem projektu neŽádám o jinou pomoc, resp. poŽadovánĺjĺne pomocije v souladu s pravidly
kumulace stanovenými v pŕĺslušných pľávnĺch pŕedpĺsech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut
pľíspévek z veľejných prostŕedkú ani z Recyklačního fondu,

. splňuji podmĺnky poskytnutĺ pŕíspévku uvedené v pŕíslušné výzvč,

. jsem si védom skutečnosti, Že na NFP není pľávní nárok,

r jsem si včdom zodpovédnosti za pŕedloŽení neúplných a nesprávných údajú, pŕičemŽ beru na védomĺ, žeprokázáni opaku je

spojeno s rizikem moŽných následkú v rámci ŕĺzení o Žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (napľ. moŽnost
mimoŕádného ukončení smluvnĺho vztahu, vznik nezpúsobilých výdajú).

Zauazuji se neprodlenč písemnč infoľmovat Správce FMP o všech zménách, které se týkajĺ uvedených údajú a skutečnostĺ.

Pro ČR Žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchovánĺm všech mých osobních Údajú uvedených v Žádosti o nenávratný
íinanční pľĺspčvek, jakoŽ i v i dalšĺ souvisejĺcí dokumentaci, v souladu s naŕÍzenĺm Evropského paľlamentu a Rady (EU) č.2016t679 o
ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnĺch Údajú a o volném pohybu téchto údajú a o zrušenĺ smérnice 95/46/Es
(obecne naŕĺzenĺo ochranč osobních údajú)(dále jen,,Naŕĺzení"), a to zejména jmena, pŕíjmenĺ, data narození, rodného čĺsla' adresy,

a-mailových či telefonnĺch kontaktú. Tento souhlas je udčlen za účelem zejména vyŕízení a adminiskace Žádosti o nenávratný finančnĺ

.ĺÍspévek včetné ĺmplementace pŕĺslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udčlen na dobu do uplynutí'lO-tiletode dne
poskytnutí nenávratného finančního pŕĺspévku či rozhodnutÍ o jeho neposkytnutí.

Pro SR Žadatele: Souhlasím se správou, zpľacováním a uchovávánĺm všech uvedených osobních Údajú v souladu se zák. č, 1}t2aft
o ochľané osobních Údajú a o zménč a doplnénĺ nčkterých zákonú v platném znéní pro účely implementace pŕíslušného programu
upráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajú vyjadŕují souhlas s jejich zveŕejnčním, ''SpracÚvanie
ných údajov u Správcu - HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia EurÓpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochľane

osÔb prispracúvaníosobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (d'alej len ,,GDPR"), v súlade so zákonom NR sR č'
18l201B Z.z. o ochrane osobných Údajov a so Zásadami spracúvania osobných Údajov fyzických osÔb v Žilinskom samosprávnom kľaji,

je moŽné náisť na webovej stránke ŽSK http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych_udajov{yzickych-osob-
lin skom-samospravnom-kraji/

Dr. Ján Mäsiar

Titul, jméno a pŕíjmení statutáľního orgánu
žadatele, titul za jménem: Podpis, razítko (je li relevantní): Misto podpisu: Datum podpisu:

'$;l

Žilina 29.4.2021

Titul, jméno a pŕíjmení statutárního oľgánu
hlavního pŕeshraničního partnera, titul za jménem: Podpis, razítko fie li relevantní): Místo podpisu: Datum podpisu:

lng. Libor LenŽa
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lV obiatí atmosféN
Žadätel: lKŕaiská hvézdá.éň v Žiliné
l(ód vúzvv: I 6/FMp/6clt.N

Procént: 74.16% součét: 5 530'30€ 1 491.90 €

P.č. Pracovní pozice
prac.pomčr/

úvazek
Popĺs Aktivita lednotka

Počet
jednotek

Cena za
jednotku Celkem

z toho
aktivity pro

pŕeshraniční
oäŕnéN

1.1 DVP

riädenie jednotlivých krokov uskutočnených zä účélom realizácie MP ako célku a

celková zodpovednosť za riadnu a správnu realizáciu MP; WkonáVanie
manažérskych čĺnnost' plánovanie, koordinácia, kontrola Íiešenia prcjektu,

riadenié činností členov tímu a účtovníčky, účasť na stretnutiach ŕealĺzáčného

tímu, zaĺstenie realizácie aktivít a Vo, účasť na aktivĺtách, d'alšie činnosti v

zmysle PÍílohy č. 2b Limity personálnvch výdavkov

RP, PP,

401,407,
AO8,FO2,

F03, F08

hod r40 16,60 2 324'00 €

L.2 PM DVP

riadenie MP podľa schváleného harmonogramu a zaĺstenĺe realizácie
jednotliuých aktivĺt, prcjektu a ýistupov za HcP; účasť na stretnutí realizačného

tímu,
komunikácia s vedúcim projektovým manažérom a ostatnými účastníkmi MP,
prÍpŕäVa obsahu, textového a fotografĺckého mäteriálu na tlačoviny, preklad

téxtov do čestinv, konzultácĺé a metodická pomoc pŕi obstaľáVání, inštälácii
pozorovacej a digitálne.j techniky, d'alšie činnosti v zmvsle Prílohv č. 2b timitv

per5onálnych Výdavkov

RP, PP,

AO7, AOa,

F02, FO8

hod 75 Ĺ3,'7o 7o27,5o€ r o27,5o €

1.3 Reallzátor aktivĺt 1 DVP

vytvára textové a gľafĺcké podklady pre RA2 -pre t|ačoviny, WtVáŕa databázU

textových a grafických podkladov pre QR prezentáciu k vzdelávacím modulom V

areáloch partneÍov a k tlačovinám, zodpovedá za dodržiavanie publi.ity
projektu, robÍjazykové a textové korektÚry materiálov, komunikuje členmi

projektového tímu, zúčastňuje sa stretnutí timu. Ďalšié čĺnnosti V zmvsle Prílohy
č. 2b Limity personálnych uýdavkov

PP, AO7,

408, F03
hod 72,50 750,00 €

r.4 Reelĺzátor ektivít 2 DVP

zaisťUje gŕafĺcké spracoVänié tlačovín,informačných panélov a tábulky publicitY.

Konzultuje a reali2uje s dodávaterom grafické riešenie web stŕánok. Ďalšĺe

činnosti v zmysle Prĺlohy č. 2b Limity personálnych uidavkov

407,408,
F03, F04

hod 12,50 50o,00 €

1.s Realizátor aktivít 3 DVP

Lektor na Workshope, 6 osôb. Propagácia Výsledkov a VýstUpoV pŕojektu a

rozvoja ďalšej spolupráce partnerov v oblasti SMART, 3D, iných dĺgitálnvch

téchnológiĺ. Extérní experti á zámestnánci pártnérov. smaŕ a digitálné

téchnológĺe. Prípľava a pŕezéntácia proBramu. AktÍvna účasť na Workshopé.

409 hod 72 12,90 928,80 € 464,40 €

Procént: 0,00% součét: 0'00 € 0,00 €

P.č. Název položky Jednotka Popis Aktivita
Počet

jednotek
Cena za

jednotku celkem

z toho
aktivĺty pro

pŕeshÍaničnĺ

2.1 0,00 €

2.2 0,00 €

Procenti 3L,27% součet: 9 523,00 € 2 92a,2o €

P.č. Název položky Jednotka Popĺ5 Aktivita
Počet

jednotek
Cena za

ĺednotku
Celkem

Ž toho
aktĺvĺty pro

pŕeshraniční
oartnéil

web stránkV oroiektu súbor

podstránkv nä stránkach oťganizácié, publĺcitä prcjektu EÚ,

zhotovená dodávateľskV
PP 1 500 500,00 €

3.2

BrožÚrá ,,Ako sa nésträtiť ná hvézdárni

a medzĺhviezdami"
ks

Brožúra k animačným píogramom, informácie o partnerochĺ,
ich činnostĺ, QR kódv s d'alšĺmi informáciami, hlavolamy,

métôdi.kÚ á nrôňA'äňnú máiériál
408, F02 500 2,04 1 040,00 € 260,00 €

Bullétin,,Pod hviezdnou oblohou'' ks bulletin fotografiĺ astronomických úkazov a objektov' QR kódy 408,F02 700 6,8 4 760,00 € 23J5,oo€

VirtuálnV QR sprievodca sÚbor

QR aplikácia - vytvorenie QR kodu s textovým obsahom, 2ks

foto na portály QRlink/v rámci hostingu na pMý rok a

umiestnenié v svstéme/, audionahrávka. Počét QR kódov 15'

tJmiestnéné budú na vzdelávacích paneloch v äreály

hvezdárne a tlačenÝch materiáloch.

F02 T 2045 2 045,00 €

35 Malá tabuľa publicitv ks veľkosť 30x40 cm, plastová doska PP 2 30 60'00 € 30,00 €

3.6

lnformačný panel ks
veľkosť 80x120 cm, v eloxovanom hliníkovom ráme, uchytené

na nožičkách. QR kódy. Dibondové tabule 5 priamou UV tlačou
toz, P? 2 220 440,00 €

catering, náklady na jedlo a občeÍstvene osobodni
Workshop V ob.iati atmosiéry. zamestnanci partnerov ä

externí experti. Trvanie Workhopu 2 poldni, 1 noc, 15 osôb'
409 30 7,6 228,00 € 53,20 €

3.4 ubvtÔVeniÉ WôrkshÔné

Workshop V objatí atmosféry. zamestnancĺ partnerov a
gxterní experti, aktivita pre odborných pracovnĺkov

partnerov. Truanie Workshopu 2 poldnĺ, 1 noc, 15 osôb.

409 15 30 450,00 € 210,00 €

Pŕocent: 49,26% součet: 15 000,00 € 0,00 €

P-č. Název položky Jednotka Popis Aktivita
Počét

jednotek
Cena za

jednotku Celkem

z toho
aktivity pro

pŕeshraničnĺ



4.7

panoramatická kamera ks

V spojenĺ s meteorolo8ĺckou stanicou poskytne záujemcom
online informácié o stave počasia v reEióne. Téchnický popis

je V kapitole 4.7 ŽoNFP

F08 1 1110 1 110,00 €

4.2

Prí5lUšenstvo k realizácii di€itálneho
pozoÍovania obiektov Vé5mĺru

sÚbor

DiEitálne kamery ná online záznam a živé zobräzenié objektov
pri pozorovanĺ pre vereinosĺ aktivity V sIhečnej atmosféré,
heteorov, preménné hviezdv' Tvorba databázv a aľchíVu
dostupná onIine. Technický popis jé v kapitole 4.7 ŽoNFP

F08 7 !730 1 730,00 €

Prĺslušenstvo k astronÔmickým

d'alekohľadom
sÚboÍ

binokulárna hlava, komakorektor 2 druhY, okuláre 3 druhy,
sada filtrov, kryt na tÚbu5 d'alekohladu' Technický popis je v

kapitole 4.7 ŽoNFP

F08 r 3360 3 360'00 €

44
sedačky ks

sklopné sedačky do kupolv pre návštevnĺkov. s opierkou rúk, s

minĺmálnym zasahovaním do priestoru. Popis.ie v kapitole 4.7

ŽoNFP

F08 20 440 8 800'00 €

4.5 0,00 €

Procent: 0,00% součeti 0,00 € 0,00 €

P.č. NázeV položkV Jednotka Popĺs Aktivítá
Počet

ĺednotek

Cena za

Jednotku
Celkem

z toho

aktivlty p.o
pŕeshraničnĺ

0,00 €

Procenti 7,37% součét 400,00 € 0,00 €

P.č' Název položky Jednotka Popis Aktivita
Počet

iednotek

Cena za

iednotku
c€lkem

z toho
aktivity p.o
pŕe5hEničnĺ

oaŕtneru

6.1

Kompletné zabezpečenĺé účtovníctva,
nákladv na účtovníčku v rámci TPP

Vedénié účtovníctva V rámci analytickej evidencie projektu,

zaúčtovanie položiek, spŕacovan je prehrädu čerpania'
Účtovníčka po dobu realizácle prcjektu.

projekt 40 1o 400'00 €

6.2 0,00 €
7. PŤr Procent: o,oo% součet 0,00 € 0,00 €

P.č' Název položlq ]ednotkä Popis Aktivitä
Počet

jednotek
Cena za

jednotku Celkem

z toho
aktivitv pro

pŕeshraničnÍ

partnery
7.7 0-0Ô €
7.2 o0o€

ce|ková vÝše oprávnéných výdaiú MP ie pro lNV max' 35 294,12 EuR'
Ce|ková vrÍše oorávnénÝch vúdaĺú MP ié oŕÔ NE|NV mär. 2i s2q_42 FtlR

Procent: 700,00% soUčet: 30 453,30 €

2 toho sloluĺinancování 2 ERDF ímax' 85 %l: Procent: 85.00% částka: 25 885'30 €

spoluÍlnancovánÍ l ERDF po odečtenĺvlastních pŕíĺmú nad vÚši vlastnĺho soolufináncování:
Procent: 85,00% částka: 25 885,30 €

5polufinancování 2e státního ťozpočtu sR: Procent: 10,00% Částkä: 3 045.33 €
vIfftní rdroié: Procént: s.oo.Ä čá3tkä: 1' 52z.6J €

vlastnízdroie po odečt€nívlastních !ŕíimú nad vúšl vlastního Šrolufinän.ôváňí: Procent: 5,00% Částka:
7 522.67

ná Procent: 74,5!% součet: 4 42o.1o € 4 42o.10 €

lnvestičnĺ nákladv Procent: 49.26y" soUčet: 15 000'00 €
Neinvestiční nákledv Procent: so 7 40/" součet: 15 453'30 €

lnvestiční oíoiekt. maximální spoluÍinancování r ERDF i€ 30000 EUR
o.ooo/. célkem: 0.00 €

z toho PŕíjmY malého pro.iektu nad výši vlastnĺho spolufinancovánĺ Procent: 0.00% celkem: ooo€

Titul' iméno a pŕíimenÍ statutáťního
orgánu ladatele, titul ra ĺménemI

Podpis, razítko (ie li ŕelevantní): Místo podpĺsu: Datum podplsu:

RNDr. lán Mäsier

F1s5ľ' äĺ7'\J"!{ '''
ľ\ĺt

1lllnä 29.4.2021

Titul, iméno a pŕíjmení statutáŕnĺho
oÍgánu hIavního pŕeshraničního

partnera, titul ta Imén€m:

Podpls, razítko ĺie ll relevantní): Místo podpisu: Datum podpĺsu:

29.4.2027Libor Lenža
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