ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV
ČÍSLO ZMLUVY: SK/FMP/6c/08/013 - Z
Táto zmluva je uzatvorená medzi:
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Poskytovateľ / Správca
názov:
Žilinský samosprávny kraj
sídlo:
Komenského 48, 011 09, Žilina, Slovenská republika
IČO:
378 08 427
DIČ:
202 162 66 95
konajúci:
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
(ďalej len „Správca“)

1.2. Konečný užívateľ / Žiadateľ
názov:
Krajská hvezdáreň v Žiline
právna forma : príspevková organizácia
sídlo:
Horný Val 20, 012 42 Žilina
štát:
Slovenská republika
konajúci:
RNDr. Ján Mäsiar
IČO:
361 450 84
DIČ:
202 144 5184
banka:
SWIFT:
IBAN:
(ďalej len „Konečný užívateľ“)
1.3.

Správca a Konečný užívateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o EŠIF“) a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.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
(ďalej ako „Zmluva“). Ďalej sa vzťahy medzi Správcom a Konečným užívateľom riadia
príslušnými národnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.4. Konečný užívateľ je svojim pôvodom subjektom práva Slovenskej republiky.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom
a Konečným užívateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“)
zo strany Správcu Konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom
Schválenej žiadosti o NFP:
Názov malého projektu: Virtuálny vesmír
Akronym: VV
Kód malého projektu: SK/FMP/6c/08/013
Použitý systém financovania: refundácia
(ďalej aj „malý projekt“).

Hlavný cezhraničný partner:
názov: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí
štát: Česká Republika
IČO: 000 986 39

2.2. Účelom tejto Zmluvy je realizácia a udržateľnosť schváleného malého projektu Konečného
užívateľa v rámci projektu s názvom „Fond malých projektů“ kód projektu v ITMS2014+:
304000J915, a to poskytnutím NFP z:
Program spolupráce:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika1

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
Investičná priorita:
Špecifický cieľ:

2. Kvalitné životné prostredie
3.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva (6c)
2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre
obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Žiadosť o NFP bola schválená Regionálnym výborom dňa 25.2.2022 Oznámenie o schválení
žiadosti o NFP s podmienkou bolo Správcom vydané dňa 11.7.2022
2.3. Správca sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Konečnému užívateľovi, a to
v súlade so schválenou Žiadosťou o NFP, resp. Oznámením o schválení žiadosti o NFP,
s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými
a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi
predpismi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“).
2.4. Konečný užívateľ sa zaväzuje malý projekt realizovať riadne a včas, v termínoch v zmysle bodu
3.4.
2.5. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ďalej aj ako „EFRR”) a v prípade Konečného užívateľa so sídlom v SR aj
1

schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C(2015)4080 zo dňa 11.06.2015
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prostriedkami štátneho rozpočtu SR. NFP poskytnutý na základe tejto zmluvy sa vždy považuje
za prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, a to aj v časti týkajúcej sa EFRR do času ich
refundácie zo strany Európskej komisie.

3. ROZPOČET MALÉHO PROJEKTU
3.1. Rozpočet malého projektu Konečného užívateľa je členený nasledovne:
Rozpočet malého projektu KÚ zo SR

%

EUR

Celkové oprávnené výdavky

100,00

34 705,68

Finančný príspevok z EFRR, maximálna
výška

85,00

Štátny rozpočet SR, maximálna výška

10,00

3470,56

Vlastné zdroje, minimálna výška

5,00

1735,30

Príjmy malého projektu

0,00

0,00

29 499,82

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít malého projektu po odpočítaní
predpokladaných príjmov predstavujú sumu 34 705,68 EUR ( tridsaťštyritisíc sedemstopäť
EUR a šesťdesiatosem centov ),
b) Správca poskytne Konečnému užívateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do
výšky 29 499,82 EUR ( dvadsaťdeväťtisíc štyristodeväťdesiatdeväť EUR osemdesiatdva
centov ) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu aktivít malého projektu,
c) Správca poskytne Konečnému užívateľovi zo SR nenávratný finančný príspevok maximálne
do výšky 3470,56 EUR ( tritisíc štyristosedemdesiat EUR a päťdesiatšesť centov ) zo
štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít malého projektu,
d) Konečný užívateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania malého projektu vo výške 1735,30
EUR (slovom tisíc sedemstotridsaťpäť EUR a tridsať centov ) na realizáciu aktivít malého
projektu a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania malého projektu na úhradu
všetkých neoprávnených výdavkov malého projektu.
3.2.

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

3.3

Konečný užívateľ 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 dni podania Žiadosti
o NFP u príslušného Správcu.
Záväzné termíny pre Konečného užívateľa sú:
Dátum zahájenia fyzickej realizácie malého projektu

1.7.2022

Dátum fyzického ukončenia realizácie aktivít malého projektu

28.2.2023
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Posledný možný termín predloženia Záverečnej správy

30.3.2023

3.5

Zmluvné strany sa dohodli, že:
a) Konečný užívateľ, pokiaľ realizuje investičný malý projekt, bude predkladať Správu o
udržateľnosti malého projektu v termínoch ročného výročia finančného ukončenia malého
projektu.
b) Konečný užívateľ, pokiaľ realizuje neinvestičný malý projekt, bude predkladať Správu o
udržateľnosti malého projektu len na základe výzvy Správcu v termínoch ročného výročia
finančného ukončenia malého projektu.

3.6

Konečný užívateľ 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 (ďalej ako „ČR“), štátnych fondov SR alebo ČR, z iných 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 nepravdivé, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré je Správca
oprávnený odstúpiť od Zmluvy a Konečný užívateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom 10 VZP.

3.7

Na kontrolu a vládny audit použitia NFP, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej
disciplíny sa vzťahuje režim upravený v príslušných právnych predpisoch SR a Európskej únie.
Konečný užívateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať
všetku programovú dokumentáciu, ako aj dokumentáciu vydanú Správcom pri realizácií
projektu s názvom „Fond malých projektů“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A SK-CZ.

3.8

Konečný užívateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1. tohto článku nie je dotknuté
právo Správcu, Riadiaceho orgánu, Centra pro regionální rozvoj České republiky, Certifikačného
orgánu alebo Orgánu auditu vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 143 nariadenia Európskeho
parlamentu Rady (EÚ) 1303/2013 a v zmysle § 40 a nasl. Zákona o EŠIF.

3.9

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

3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte uzatvorenej
medzi Konečným užívateľom, Hlavným cezhraničným partnerom, príp. Partnermi musí byť
platná a účinná až do dňa ukončenia doby udržateľnosti 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 užívateľ sa zaväzuje vrátiť mu
poskytnutý NFP v zmysle článku 10 VZP.
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4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN
Komunikácia zmluvných strán je upravená vo Všeobecných zmluvných podmienkach čl. 14
Komunikácia zmluvných strán a počítanie lehôt.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie zabezpečí Správca. Ak Zmluva nie je zverejnená
v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Konečný užívateľ je oprávnený
zverejniť Zmluvu v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Konečný užívateľ
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 viacerými spôsobmi, rozhodujúce je zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv. Konečný užívateľ ďalej berie na vedomie, že táto zmluva bude súčasne zverejnená aj
na webovom sídle Správcu.
5.2. Správca týmto v súlade s článkom 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
ako „Nariadenie GDPR“) oboznamuje konečného užívateľa, že počas implementácie projektu
s názvom „Fond malých projektů“, Kód žiadosti ITMS2014+:NFP304000J915, spracúva
poskytnuté osobné údaje v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v
Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovom sídle ŽSK
http://www.zilinskazupa.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskomsamospravnom-kraji/. Účel spracúvania, právny základ, kategórie osobných údajov, dotknuté
osoby, príjemcovia osobných údajov a doba uchovávania osobných
údajov sú uvedené
v Zázname o spracovateľských činnostiach v ŽSK, ktorý je možné nájsť na webovom sídle ŽSK
www.zilinskazupa.sk v záložke GDPR.
5.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí dňom uplynutia doby
udržateľnosti malého projektu s výnimkou:
a. článku 10, 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Správcom a Konečným
užívateľom na základe Zmluvy, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
b. tých ustanovení Zmluvy, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia
povinností vyplývajúcich pre Konečného užívateľa (o. i. z článkov 10, 12 a 17 VZP),
s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou
a účinnosťou predmetných článkov:
I.

platnosť a účinnosť článku 17 VZP končí uplynutím 10 rokov od overenia Záverečnej
správy a

II.

platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej
pomoci končí uplynutím 10 rokov od overenia Záverečnej správy.

5

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 užívateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené
v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
5.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy. Konečný užívateľ týmto vyhlasuje,
že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu
viazaný.
5.5. Konečný užívateľ je povinný poskytnúť Správcovi podpisové vzory osôb oprávnených
podpisovať Záverečnú správu vrátane príloh v mene Konečného užívateľa (štatutárny orgán,
prípadne iná oprávnená osoba). Konečný užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Správcovi
zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť Správcovi nové podpisové vzory.
5.6. Konečný užívateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili
jeho oprávnenosť, oprávnenosť partnerov alebo oprávnenosť malého projektu na poskytnutie
NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre malý projekt.
Nepravdivosť tohto vyhlásenia Konečného užívateľa sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy a Konečný užívateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5.7. Konečný užívateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Správcovi pred podpisom tejto Zmluvy sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy v
nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Konečného užívateľa sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy a Konečný užívateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s
článkom 10 VZP.
5.8. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR, ČR, a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie
novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých
ustanovení tejto Zmluvy.
5.9.

Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Správca uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené
aj počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Porušenie podmienok poskytnutia nenávratného
finančného príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy a Konečný užívateľ je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5.10. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami
a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením
záväzkov podľa Zmluvy alebo v 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 podľa sídla Správcu, pričom rozhodným právnym poriadkom na riešenie
takýchto sporov je právny poriadok Slovenskej republiky. V prípade, ak by počas platnosti tejto
Zmluvy prišlo k zániku tohto súdu napríklad v dôsledku organizačných zmien v súdnictve, má
právo voľby rozhodného súdu Správca. Konečný užívateľ sa zaväzuje túto voľbu súdu Správcu
rešpektovať.
5.11. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Konečný
užívateľ 1 rovnopis, a 2 rovnopisy dostane Správca.
5.12. 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 vôľu strán
dohody, pričom ich prejavy slobodnej vôle sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,
podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
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Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3

Všeobecné zmluvné podmienky
Žiadosť o poskytnutie NFP
Detailný rozpočet malého projektu schválený RV

Za Správcu v Žiline, dňa 26.7.2022 :

Podpis: .......................................
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová v.r. , predsedníčka

Za Konečného užívateľa v Žiline , dňa 1.8.2022 :

Podpis: .......................................
Krajská hvezdáreň v Žiline
RNDr. Ján Mäsiar v.r.

Dátum platnosti Zmluvy: 1.8.2022
Dátum účinnosti Zmluvy: ..........................

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

v Bratislave, dňa 31.8.2022 :

Podpis: ..........................................
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Veronika Remišová v.r., ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
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 užívateľ tohto NFP.
Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako
„VZP“, zmluva o poskytnutí NFP z FMP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí
NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP z FMP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“. VZP sú
neoddeliteľnou 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 medzi Správcom a Konečným užívateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi,
na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR, ČR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti
zmluvných strán sa zároveň riadia programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
a regionálnou dokumentáciou FMP (Príručkou pre žiadateľa a konečného užívateľa, Oprávnenosťou výdavkov...),
Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP z FMP, schválenou žiadosťou o NFP, resp. Oznámením o schválení NFP,
Systémom finančného riadenia európskych štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a
rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020. Konečný užívateľ vyhlasuje, že sa s obsahom uvedených
dokumentov oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniami tejto Zmluvy. Uvedené dokumenty sú
uverejnené na internetových stránkach Programu alebo Správcov.
Splnenie všetkých povinností Konečného užívateľa uvedených v Zmluve je Konečný užívateľ povinný zabezpečiť
aj voči Partnerom, a to vzhľadom na účel, ktorý sa má touto Zmluvou dosiahnuť. Právne vzťahy medzi Konečným
užívateľom a ostatnými Partnermi v súvislosti s realizáciou aktivít malého projektu upravuje Dohoda o spolupráci
partnerov na malom projekte.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV
Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Správcom a Konečným užívateľom tvoria najmä:
Právne predpisy Európskej únie:
-

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom 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 (ďalej aj len ako „všeobecné nariadenie“)

-

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o
osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1080/2006

-

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa
Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

-

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EÚ)
č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce

-

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné
s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
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-

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej aj „nariadenie o minimálnej pomoci“)

-

Rozhodnutie Komisie č. C (2019) 3452 z 14. mája 2019, 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
EŠIF – 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 monitorovací výbor
STS – Spoločný technický sekretariát
SR – Slovenská republika
VO – verejné obstarávanie
VZP – všeobecné zmluvné podmienky
Z. z./Zb. – Zbierka zákonov/Zbierka
ZDV – zoznam deklarovaných výdavkov
ZS – Záverečná správa
ŽoV – žiadosť o vrátenie

Pojmy
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 užívateľom 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 užívateľa a/alebo cieľovú skupinu užívateľov 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 4 Zmluvy o poskytnutí NFP;

-

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých 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 overiteľnosti 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, zákonnosť, oprávnenosť a overiteľnosť výdavkov, výsledkom
z overenia je Prehlásenie o oprávnenosti výdavkov;

-

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň; pokiaľ 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 užívateľa malého projektu, pričom obdobie realizácie v tomto prípade nesmie
presiahnuť 18 mesiacov. Doba realizácie je uvedená v Zmluve/Dodatku zmluvy 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 31.3.2023;

-

Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte – dvojstranný, príp. viacstranný právny úkon
stanovujúci práva a povinnosti Žiadateľa a Partnerov pri spoločnej realizácii aktivít malého projektu;

-

Dodávateľ – 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 cieľom je posilniť hospodársku,
sociálnu a územnú súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov v Únii prostredníctvom
udržateľného rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia regionálnych hospodárstiev vrátane konverzie
upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov;

-

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho
rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
a Európsky námorný a rybársky fond;

-

Finančné ukončenie malého projektu – nastáva dňom pripísania zodpovedajúcej výšky NFP na účet
konečného užívateľa;
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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 projektů, ktorý je súčasťou
programu Interreg V-A SK-CZ;

-

Fyzické ukončenie realizácie aktivít malého projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie malého
projektu viazanej na dátum ukončenia poslednej aktivity malého projektu zo strany Konečného užívateľa
alebo Partnera. Realizácia aktivít malého projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Konečný
užívateľ splní nižšie uvedené podmienky:
a) fyzicky sa 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) preberacím/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 ohľadom 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 užívateľ 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 zrozumiteľným spôsobom
vyplýva, že predmet Projektu bol odovzdaný Konečnému užívateľovi, alebo bol so súhlasom
Konečného užívateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP.
-

Konečný užívateľ – Subjekt, ktorému Správca poskytol finančnú podporu na realizáciu malého projektu
v rámci Fondu malých projektov;

-

Identifikačné a kontaktné údaje – sú najmä názov, sídlo, IČO, DIČ, emailové adresy, meno a priezvisko
štatutára;

-

Merateľné ukazovatele malého projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť
dosiahnuté realizáciou aktivít malého projektu. Merateľné 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 užívateľovi na realizáciu
malého projektu vychádzajúca zo schválenej Žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, na
základe schválenej záverečnej správy;

1

Platí iba pre KÚ zo SR
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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
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú
realizáciu a ukončenie MP, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných
v článku 13 VZP alebo v Oprávnenosti výdavkov), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú
v rozpore s právnymi predpismi SR, ČR a právnymi aktmi EÚ;

-

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie 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 EŠIF,
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 splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku
záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá
nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodárskych pomerov.
V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať 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 ovplyvniť,

(iii)

musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na
to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv)

neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana
by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky
v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v)

nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri
uzavretí Zmluvy predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že
povinnosti vyplývajúce z národných všeobecne-záväzných právnych predpisov alebo priamo
účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,

(vi)

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

Za OVZ sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako
vyplývajú z právnych predpisov SR, 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 výdavkov – 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 výdavkov – prehlásenie, ktoré vystaví príslušný Správca na základe Zoznamu
deklarovaných výdavkov (vrátane predložených účtovných dokladov a podpornej dokumentácie) a
Záverečnej správy, v ktorej potvrdí spôsobilosť predložených výdavkov;

-

Hlavný cezhraničný partner/Partner – subjekt, ktorý sa podieľa na realizácii malého projektu v rámci FMP
na základe Dohody o spolupráci partnerov na malom projekte;

-

Príručka pre žiadateľov a konečných užívateľov – predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľov a
konečných užívateľov pri podaní ŽoNFP a realizácii malého projektu a je platná a použiteľná len v kontexte
ďalších záväzných dokumentov;

-

Program spolupráce Interreg 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 – akákoľvek informácia alebo súbor informácií v tlačenej alebo elektronickej
podobe týkajúca sa alebo súvisiaca s Programom; tieto informácie a časti programovej dokumentácie a ich
zmeny sú platné okamihom ich zverejnenia na webových stránkach Programu;

-

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

-

Realizácia aktivít malého projektu – zahrňuje obdobie, v rámci ktorého Konečný užívateľ a/alebo Partneri
realizujú jednotlivé aktivity malého projektu a ktoré začína termínom začiatku realizácie aktivít malého
projektu uvedenom v Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít malého projektu uvedených v Zmluve
v termíne podľa 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 žiadateľa a konečného užívateľa, Príručkou
Oprávnenosť výdavkov a Regionálnou dokumentáciou;

-

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Regionálnym výborom,
resp. Oznámením Správcu o schválení žiadosti o NFP a ktorá je uložená u Správcu;

-

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

-

Regionálna dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií v tlačenej alebo elektronickej
podobe týkajúca sa alebo súvisiaca s malým projektom (napr. Príručka pre žiadateľa a konečného užívateľa,
Oprávnenosť výdavkov, Žiadosť o NFP a ďalšia); tieto informácie a časti regionálnej dokumentácie a ich
zmeny sú platné okamihom ich zverejnenia na webových stránkach Správcov;

-

Regionálny výbor – orgán zriadený Správcami, ktorý je určený hlavne k prejednávaniu a schvaľovaniu
malých projektov realizovaných v rámci FMP;

-

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 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 republike 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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Ministerstva financií SR;
-

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov v SR1 / § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v ČR. V súvislosti s postúpením pohľadávky
sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je
rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania;

-

Udržateľnosť malého projektu – udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného malého projektu
definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov malého projektu počas stanoveného obdobia
(obdobia udržateľnosti malého projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71
všeobecného nariadenia. Obdobie udržateľnosti malého projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý
bezprostredne nasleduje 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 malého projektu;

-

Projektoví manažéri malých projektov u Správcov (PM) overujú hospodárnosť, efektívnosť, 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 ktoréhokoľvek ďalšieho malého projektu;

-

Verejné obstarávanie – postupy výberu zákaziek na dodávku tovarov, realizáciu stavebných prác a
poskytnutí služieb v zmysle zákona v SR v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní1 /
v zmysle č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění v ČR v súvislosti s výberom
dodávateľa malého projektu a v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť postupovať v súlade
s uvedenými právnymi predpismi a s postupmi uvedenými v Príručke pre žiadateľov a konečných užívateľov
a jej prílohách;

-

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

-

Záverečná správa – komplexná správa o postupe realizácie celého MP a o jeho udržaní, spracovaná
Konečným užívateľom predložená príslušnému Správcovi, ktorý ju overuje a schvaľuje;

-

Zoznam deklarovaných výdavkov – formulár, ktorý zasiela Konečný užívateľ príslušnému Správcovi spoločne
so Záverečnou správou a s povinnými prílohami, na jeho základe je vystavené Prehlásenie o oprávnenosti
výdavkov;

-

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov – doklad, na základe ktorého má Konečný užívateľ povinnosť
vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 1

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1.1

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

1.2

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

1.3

Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správcu je akákoľvek zmena
týkajúca sa Konečného užívateľa a/alebo Partnera, najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej
formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva Konečného
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užívateľa a/alebo Partnera počas platnosti a účinnosti Zmluvy považovaná za závažnú zmenu malého
projektu, ktorá oprávňuje Správcu od tejto Zmluvy odstúpiť.
1.4

Konečný užívateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov odo dňa poskytnutia záverečnej platby na jeho
účet nedôjde k podstatnej zmene malého projektu definovanej v článku 71 ods. 1 Nariadenia EP a Rady
(EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ Regionálny výbor alebo Správca neurčí inak.

1.5

Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto
Zmluvy. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú
požadovanú súčinnosť, je povinná ju vyzvať na nápravu, ak je takáto náprava z hľadiska 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
ustanovení tohto bodu a tejto Zmluvy.

Článok 2

OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC KONEČNÝM UŽÍVATEĽOM

2.1

Konečný užívateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác
a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít malého projektu.

2.2

Konečný užívateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít malého projektu v súlade
s programovou a regionálnou dokumentáciou (Príručkou pre žiadateľov a konečných užívateľov,
Oprávnenosťou výdavkov), zákonmi platnými v danej krajine, smernicami a nariadeniami EÚ.

2.3

Konečný užívateľ je povinný poskytnúť príslušnému Správcovi dokumentáciu súvisiacu s verejným
obstarávaním v rozsahu a lehotách stanovených v Príručke pre žiadateľov 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

POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ ZÁVEREČNÚ SPRÁVU

3.1

Konečný užívateľ 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
v rámci oprávneného obdobia podľa čl. 3 ods. 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 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 užívateľom. Pokiaľ skutočne
preukázané príjmy presahujú výšku vlastného podielu spolufinancovania Konečného užívateľa, znižuje sa
celkový príspevok z NFP o čiastku, o ktorú príjmy výšku vlastného spolufinancovania prekračujú.

3.4

V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v Záverečnej správe je Konečný
užívateľ povinný v lehote určenej Správcom, tieto nedostatky v Záverečnej správe odstrániť. Pokiaľ je
Záverečná správa neúplná, je Konečný užívateľ povinný v lehote 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 užívateľ povinný v lehote určenej Správcom tento rozpor odstrániť.
3.5

Konečný užívateľ 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 ďalšia podporná dokumentácia. V prípade omeškania 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 a v súlade so zásadami stanovenými v programe. Ak Správca zistí
neúplnosť alebo nedostatky v predložených dokumentoch, vyzve Konečného užívateľa, aby v stanovenej
lehote nedostatky odstránil, resp. predloženú dokumentáciu doplnil. Počas lehoty podľa predchádzajúcej
vety sa lehota na výkon overovania podľa nasledujúceho odseku tohto článku VZP prerušuje. 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 užívateľovi (zo SR) e-mailom návrh Overeného ZDV. Konečný užívateľ (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 užívateľovi Prehlásenie o
oprávnenosti výdavkov.

3.7

V prípade neúplnosti doložených podkladov bude Konečný užívateľ 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 užívateľ všetky požadované
podklady nedodá, odošle Správca do 10 kalendárnych dní druhú výzvu k doplneniu podkladov s termínom
doručenia do 10 kalendárnych dní od dátumu odoslania druhej výzvy. Pokiaľ ani v tejto lehote nebudú
potrebné doklady Správcovi predložené, budú u malého projektu uznané iba výdaje riadne doložené bez
možnosti ďalšieho 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
uplynutí uvedených lehôt ukončí Správca overenie MP do 15 kalendárnych dní. Celková doba kontroly MP
zo strany Správcu by nemala presiahnuť 120 kalendárnych dní.

3.8

Konečný užívateľ je povinný na žiadosť Správcu bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu
súvisiacu s charakterom a postavením Konečného užívateľa a Partnerov, s realizáciou aktivít malého
projektu, účelom malého projektu, s aktivitami Konečného užívateľa a Partnerov súvisiacimi s účelom
malého projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo vyššie uvedenej Záverečnej správy a termínov
uvedených v tomto článku VZP, aj po celú dobu udržateľnosti malého projektu.

3.9

Konečný užívateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu o začatí a ukončení akéhokoľvek
súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Konečnému užívateľovi a/alebo
Partnerovi, o vstupe Konečného užívateľa a/alebo Partnera do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku
okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP,
prípadne iných kontrolných orgánov, o akejkoľvek zmene Dohody o spolupráci partnerov uzavretej medzi
Konečným užívateľom a Partnermi, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na
realizáciu aktivít malého projektu a/alebo na povahu a účel malého projektu a zaväzuje sa zaslať Správcovi
fotokópiu dokumentu týkajúceho sa takejto zmeny.
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3.10 Konečný užívateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť dokumentácie a všetkých
informácií poskytovaných Správcovi.

Článok 4

PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

4.1

Konečný užívateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na
základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity
uvedených v tomto článku VZP a v zmysle regionálnej dokumentácie.

4.2

Konečný užívateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané
na verejnosť budú rešpektovať požiadavky v zmysle Príručky pre žiadateľov a konečných užívateľov.

4.3

Konečný užívateľ je povinný používať grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity,
ktorý mu poskytne Správca a je uverejnený na webovom sídle Správcov. Konečný užívateľ súhlasí, aby ho
Správca zaradil do zoznamu konečných užívateľov pre účely publicity a informovanosti. Konečný užívateľ
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; merateľné ukazovatele malého projektu; fotografie a video, zábery
z miesta realizácie aktivít malého projektu pri zohľadnení autorských práv Konečného užívateľa alebo
Partnerov; predpokladaný koniec realizácie aktivít malého projektu. Konečný užívateľ súhlasí so
zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi na základe rozhodnutia Správcu. Konečný užívateľ je
povinný zabezpečiť súhlas so zverejnením údajov podľa tohto odseku tohto článku VZP aj zo strany
Partnerov.

Článok 5
5.1

VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

Konečný užívateľ sa zaväzuje, že bude mať/zabezpečí počas doby uvedenej v čl. 1 ods. 1.4 VZP alebo počas
obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP:
a)

vlastnícke právo alebo 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 užívateľ sídlo v Českej
republike;

b)

vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976
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 užívateľ sídlo v Slovenskej republike1, podľa
toho, ktorú formu práva k majetku zhodnotenému a/alebo nadobudnutému z NFP alebo jeho
časti určí Výzva 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 uvedenej v čl. 1
ods. 1.4 VZP prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek 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 informatizácie SR, Ministerstvo financií
SR, Úrad vládneho auditu.
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5.4

Konečný užívateľ sa zaväzuje poskytnúť Správcovi a príslušným orgánom SR, ČR a EÚ všetku
Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít malého projektu, a týmto
zároveň udeľuje Správcovi a príslušným orgánom SR, ČR a EÚ právo na použitie údajov z tejto
Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv
Konečného užívateľa a/alebo Partnerov.

5.5

Konečnému užívateľovi sa odporúča poistiť majetok nadobudnutý/alebo zhodnotený z NFP pre prípad
straty, zničenia, odcudzenia, inak v prípade vzniku uvedených skutočností vzniká Konečnému užívateľovi
povinnosť zabezpečiť obdobný majetok z vlastných zdrojov.

Článok 6

PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

6.1

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

6.2

Konečný užívateľ 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 pohľadávky Konečného užívateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je možné. Konečný
užívateľ nie je oprávnený pohľadávku na vyplatenie NFP postúpiť na tretiu osobu.

Článok 7

REALIZÁCIA AKTIVÍT MALÉHO PROJEKTU

7.1

Konečný užívateľ je povinný zrealizovať schválený malý projekt v súlade so Zmluvou a schválenou
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 užívateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít malého projektu, ak realizácii aktivít malého
projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania tejto okolnosti. Doba realizácie
aktivít malého projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.
Vznik okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ako aj jej zánik je Konečný užívateľ povinný bezodkladne
oznámiť Správcovi. Doručením tohto oznámenia Správcovi nastávajú účinky pozastavenia realizácie aktivít
malého projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa tohto odseku. Predĺženie realizácie aktivít malého
projektu podľa tohto odseku je možné najneskôr do 31.3.2023.

7.3

Správca je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
a) podstatného porušenia Zmluvy Konečným užívateľom podľa čl. 9 ods. 2.3 VZP, a to až do doby
odstránenia tohto porušenia zo strany Konečného užívateľa;
b) nepodstatného porušenia Zmluvy Konečným užívateľom podľa čl. 9 ods. 2.6 VZP, pokiaľ Správca
neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Konečného užívateľa;
c) začatia trestného stíhania osôb konajúcich v mene Konečného užívateľa a/alebo Partnerov za
trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít malého projektu.

7.4

Správca oznámi Konečnému užívateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky
podľa odseku 3. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Konečnému užívateľovi nastávajú účinky
pozastavenia poskytovania NFP.

7.5

Ak Konečný užívateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle odseku 3. tohto článku VZP, je povinný
bezodkladne doručiť Správcovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Správca overí, či došlo
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k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Konečným užívateľom
odstránené, obnoví poskytovanie NFP Konečnému užívateľovi.

Článok 8

ZMENA ZMLUVY

8.1

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, v zmysle
definície zmien uvedených v Príručke pre žiadateľov a konečných užívateľov, pričom akékoľvek zmeny a
doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve
nie je uvedené inak.

8.2

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

8.3

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

8.4

Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov zmluvných
strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Správcu, resp. Konečného užívateľa 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 užívateľov a ďalej
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
oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu, príp. nový
podpisový vzor.

8.5

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k akejkoľvek zmene Programu, regionálnej
dokumentácie FMP, zmluvné strany postupujú vždy podľa ich aktuálne platného 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 užívateľovi 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 vykonaní faktických a/alebo
právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu so Správcom.

Článok 9
9.1

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu
9.1.1

9.2

UKONČENIE ZMLUVY
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.

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu
9.2.1

9.2.2

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva
a)

dohodou zmluvných strán alebo

b)

odstúpením od Zmluvy.

Od Zmluvy môže Konečný užívateľ 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 ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR,
ČR a EÚ.
9.2.3

Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy
alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na 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.

9.2.4

Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Konečného užívateľa 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
vylučujúce zodpovednosť;
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 užívateľovi vyplývajú zo
Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, nesplnenie aspoň 50 % hodnoty
merateľných ukazovateľov 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 užívateľa
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 hodnotiteľov 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. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v SR1, v zmysle zákona č. 218/2000
Sb. v ČR;

g) 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. 1303/2013 a Správca stanoví, že takáto
nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
i)

vyhlásenie konkurzu na majetok Konečného užívateľa a/alebo Partnera, resp. zastavenie
konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Konečného užívateľa a/alebo
Partnera do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Konečnému užívateľovi
a/alebo Partnerovi;

j)

ak Konečný užívateľ nezabezpečí plnenie povinností z tejto Zmluvy zo strany Partnerov;

k) ak dôjde
-

ku skutočnosti uvedenej v článku 1 (VŠEOBECNÉ POVINNOSTI) ods. 1.3 VZP,
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-

k porušeniu článku 1 (VŠEOBECNÉ POVINNOSTI) odsek 1.4 VZP,

-

k porušeniu článku 3 (POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ
ZÁVEREČNÚ SPRÁVU) odsek 3.9 alebo odsek 3.10 VZP,

-

k porušeniu článku 4 (PUBLICITA A INFORMOVANOŤ) VZP,

-

k porušeniu článku 6 (PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ) odsek 6.1 VZP,

-

k porušeniu článku 10 (VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV) odsek 10.1 VZP,

-

k porušeniu článku 12 (KONTROLA/AUDIT/ KONTROLA NA MIESTE) odsek 12.1 alebo
odsek 12.6 VZP.

9.2.5

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 k vykonaniu takého úkonu zo strany Konečného užívateľa
a/alebo Partnera bez žiadosti o takýto súhlas.

9.2.6

Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisov SR, ČR a EÚ
a/alebo v dokumentoch, na ktoré Zmluva odkazuje okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy
považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.

9.2.7

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

9.2.8

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy
druhej zmluvnej strane.

9.2.9

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 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.

9.2.10 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 užívateľovi dokumentáciu, ktorú mu Konečný užívateľ v súvislosti so Zmluvou
poskytol. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Správcu, ktoré podľa
svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie
poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy a pod.
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.
9.2.11 Ak sa Konečný užívateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia,
resp. nesplnenia povinnosti zo strany Správcu, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie
Zmluvy Konečným užívateľom.
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Článok 10

VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

10.1 Konečný užívateľ je povinný:
a) vrátiť celú sumu prostriedkov poskytnutých omylom,
b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Konečný užívateľ porušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov SR, ČR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2
odseku 36 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (najmä použitie NFP alebo jeho časti v rozpore
s určeným účelom alebo nad rámec oprávnenia, čím dôjde k vyššiemu čerpaniu NFP alebo jeho časti
atď.);
c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Konečný užívateľ porušil (a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv
na výsledok verejného obstarávania) pravidlá a postupy verejného obstarávania v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo ČR, s programovou a regionálnou dokumentáciou
(Príručkou pre žiadateľov a konečných užívateľov, Oprávnenosťou výdavkov), zákonmi platnými
v danej krajine, smernicami a nariadeniami EÚ, a to podľa sídla Konečného užívateľa; výšku vrátenia
určí Správca na základe Rozhodnutia Európskej komisie C (2019) 3452 z 14.5.2019, 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 podľa článku 65 ods. 8 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013;
f)

ak to určí Správca, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Konečný užívateľ po ukončení realizácie aktivít
malého projektu nedosiahol hodnotu Merateľných ukazovateľov malého projektu uvedenej
v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 20 % oproti schválenej hodnote, a to úmerne
so znížením hodnoty Merateľných ukazovateľov malého projektu vo vzťahu k tým Aktivitám, ktoré
prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa malého projektu.

10.2 Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto Zmluvy, je Konečný užívateľ 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 užívateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Správca v Žiadosti o vrátenie („ŽoV“),
ktorú zašle Konečnému užívateľovi písomne. Správca v ŽoV 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 užívateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má
vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. zo znenia daného rozhodnutia;
lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je
rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa ods. 4 tohto článku.
10.4 Konečný užívateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 30 dní odo dňa doručenia ŽoV
Konečnému užívateľovi.
10.5 Konečný užívateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet Správcu.
10.6 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 Nezrovnalosti a
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c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 4 až 6 tohto čl.; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa
nepoužijú.
Uvedené povinnosti má Konečný užívateľ do 31.12.2028. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti
uvedené v článku 140 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, a to o čas trvania týchto skutočností.
10.7 Ak Konečný užívateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty, príslušný záväzok Konečného užívateľa
zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Správcovi sa považujú za nevysporiadané.

Článok 11

ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

11.1 Ak má Konečný užívateľ sídlo v Slovenskej republike a je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002
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 podľa jednotlivých malých projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých malých projektov
bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých malých projektov (§ 31 ods. 2 písm.
b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov), ak účtuje v sústave
podvojného účtovníctva,
b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení so slovným
a číselným označením malého projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého
účtovníctva.
11.2 Ak má Konečný užívateľ sídlo v Slovenskej republike a nie je účtovnou jednotkou podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a
výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov) týkajúcich sa malého projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. 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. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch,
účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
11.3 Ak má Konečný užívateľ sídlo na území Českej republiky a je povinný viesť účtovníctvo alebo osobitnú
evidenciu podľa právneho poriadku Českej republiky, záznamy v nich vedie tak, aby
a) príslušné doklady vzťahujúce sa k malému projektu spĺňali náležitosti účtovného dokladu v zmysle
právnych predpisov Českej republiky upravujúcich účtovníctvo,
b) príslušné záznamy boli správne, úplné, preukázateľné, zrozumiteľné, vedené v písomnej forme
alebo v technickej forme chronologicky a spôsobom zaručujúcim trvalosť údajov,
c) uskutočnené príjmy a výdavky boli vedené analyticky vo vzťahu k malému projektu, ku ktorému sa
viažu, t.j. že na dokladoch musí byť jednoznačne uvedené, ku ktorému malému projektu sa
vzťahujú.
11.4 Konečný užívateľ je povinný uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu, resp. evidenciu podľa 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. 563/1991 Sb. o účetnictví v ČR (ak má Konečný
užívateľ 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
užívateľ v lehote uvedenej v článku 17 VZP a v súlade s čl. 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
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(EÚ) č. 1303/2013. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 12

KONTROLA/AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

12.1 Konečný užívateľ sa zaväzuje, že Správcovi poskytne súčinnosť a umožní výkon kontroly/auditu/overenia
na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste v zmysle príslušných
právnych predpisov SR, ČR a EÚ a tejto Zmluvy. Konečný užívateľ je počas výkonu
kontroly/auditu/overenia na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a
dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
12.2 Konečný užívateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít malého
projektu a za vedenie účtovníctva malého projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly/auditu/overenia na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a
riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overenia na mieste.
12.3 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 31.12.2028. Uvedená doba sa
predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1303/2013 o čas trvania týchto skutočností.
12.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste sú oprávnené:
a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Konečného
užívateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overenia na mieste,
b) požadovať od Konečného užívateľa, 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 ďalšie doklady súvisiace s malým projektom v zmysle
požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overenia na mieste,
c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overenia na mieste,
d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overenia na mieste.
12.5 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,
f)

splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR,
ČR a EÚ.
12.6 Konečný 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 užívateľ
je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste
informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
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Článok 13

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

13.1 Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít malého projektu
a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
a) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu malého projektu;
b) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy a Príručky Oprávnenosť
výdavkov v rámci Fondu malých projektov;
c) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
d) sú podložené účtovnými dokladmi podľa čl. 11 týchto VZP a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov SR1 a/alebo zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů v ČR a vo vzťahu k Partnerom so sídlom v ČR v zmysle zákona a boli riadne
zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných
výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Konečnému 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;

g) 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 predpismi SR, ČR a EÚ;
h) boli vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, resp. s princípmi
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;
i)

boli vynaložené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 481/2014;

j)

boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR, ČR a EÚ.

13.2 Výdavky Konečného užívateľa deklarované v Zozname deklarovaných výdavkov a v záverečnej správe sú
zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent) bez centového vyrovnania.

Článok 14

KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju závažnosť
v určitých situáciách môže vyžadovať písomnou formu.
14.2 Zmluvné strany sa dohodli, pokiaľ sa písomná forma komunikácie bude uskutočňovať prostredníctvom
doporučenej zásielky, v prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zaslanú doporučenou poštou a
uloženou na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude 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 jej vrátenia odosielateľovi.
14.3 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako povolený spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie
osobne alebo prostredníctvom kuriéra.
14.4 Konečný užívateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky pre účely písomnej komunikácie
zmluvných strán.
14.5 Správca môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky
prostredníctvom emailu.
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14.6 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.
14.7 Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v českom a slovenskom jazyku.
14.8 Pre počítanie lehôt platí, že do uplynutia lehoty sa nezapočítava deň, kde došlo k skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty.
14.9 Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím tohto dňa, ktorý sa svojim
označením zhoduje z dňom, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a pokiaľ v mesiaci nie je,
tak posledným dňom mesiaca. Pokiaľ koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je
posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
14.10 Lehota je dodržaná, pokiaľ sa posledný deň lehoty podania odovzdá organizácií, ktorá má povinnosť ho
doručiť alebo sa odošle emailom.

Článok 15

ÚČTY KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA

15.1 Správca zabezpečí poskytnutie NFP Konečnému užívateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR. Číslo
účtu Konečného užívateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1 ods. 1.2. zmluvy
o poskytnutí NFP.
15.2 Konečný užívateľ je povinný udržiavať účet Konečného užívateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby
Finančného ukončenia realizácie aktivít malého projektu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné účty
otvorené Konečným užívateľom podľa tohto článku VZP.
15.3 Konečný užívateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Konečným
užívateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Konečného užívateľa určeného na príjem NFP
a realizácie aktivít malého projektu prostredníctvom rozpočtu. Konečný užívateľ je povinný oznámiť
Správcovi identifikáciu týchto účtov v Záverečnej správe.

Článok 16

PLATBY

16.1 Správca zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom
Konečný užívateľ je povinný uhradiť výdavky malého projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú
refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom malého projektu.
16.2 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 ďalšou
podpornou dokumentáciou Konečného užívateľa, 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.
16.4 Konečný užívateľ je povinný predkladanej Záverečnej správe uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú
podmienkam uvedeným v článku 13 VZP. Konečný užívateľ zodpovedá za pravosť, správnosť
a kompletnosť údajov uvedenej v Záverečnej správe.
16.5 Konečnému užívateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej refundácie v prípade, ak podá úplnú a
správnu Záverečnú správu spolu s požadovanými dokumentmi, a to až v momente schválenia Správcom.
Nárok Konečného užívateľa 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
% z výšky NFP na účet Konečného užívateľa; Správcovia zašlú Konečnému užívateľovi doplatok refundácie
za vyúčtovanie malého projektu v prípade dostatku finančných prostriedkov na svojich účtoch do 7
kalendárnych dní od zverejnenia Osvedčenia vydaného Centrom/RO.
16.6 Ak Konečnému užívateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Správca zabezpečí vyplatenie NFP, resp.
jeho časti na účet za podmienok čl. 132 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.
16.7 Deň pripísania platby na účet Konečného užívateľa, resp. deň aktivácie listu úprav rozpočtu potvrdzujúci
úpravu rozpočtu Konečného užívateľa, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia SR, sa považuje za
deň čerpania NFP.
16.8 Ak Konečný užívateľ uhrádza výdavky malého projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady
vystavené Dodávateľom v tejto mene sú Konečnému užívateľovi preplácané v EUR. Do Záverečnej správy
je Konečný užívateľ povinný zahrnúť oprávnené výdavky prepočítané na EUR mesačným kurzom Európskej
komisie platným v tom mesiaci, v ktorom je zostavený Zoznam deklarovaných 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 užívateľ.

Článok 17

UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

17.1 Konečný užívateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k malému projektu do 31. 12. 2028 a do tejto doby
strpieť výkon kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP, a
to i pokiaľ dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy napr. odstúpením. Uvedená doba sa predĺži v prípade,
ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013 o čas trvania týchto skutočností. Povinnosť podľa tohto článku VZP je Konečný užívateľ
povinný zabezpečiť aj zo strany Partnerov. (Tento termín sa nevzťahuje na kontrolu vykonávanú po dobu
udržateľnosti malého projektu (2028).

Článok 18

SANKCIE

18.1 Ak Správca zistí, že niektorý z Konečných užívateľov 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 merateľného ukazovateľa projektu uvedeného v
Prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP aspoň vo výške 80 % z cieľovej hodnoty, bude krátenie NFP
stanovené pomerne so znížením hodnoty merateľného ukazovateľa malého projektu voči cieľovej
hodnote merateľného ukazovateľa, a to z hodnoty výdavkov vyčlenených na Aktivity, ktoré
prispievajú k dosiahnutiu nenaplneného merateľného ukazovateľa uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy
o poskytnutí NFP.
c) V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa ods. 8.2 VZP alebo článku 17 VZP, bude krátenie
NFP stanovené vo výške 0 – 5 % z celkovej výšky 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 žiadateľov a konečných užívateľov, príloha č. III.5 „Publicita“.
e) V prípade porušenia povinností Konečného užívateľa podľa čl. 2 VZP, Správca bude krátiť
výšku NFP podľa Rozhodnutia Komisie C (2019) 3452 zo dňa 14.05.2019, ktorým sa ustanovujú
usmernenia na určovanie finančných opráv, ktoré sa majú uplatňovať vo výdavkoch financovaných
Úniou za nedodržiavanie platných pravidiel o verejnom obstarávaní. V prípade, že u Konečného
užívateľa zo SR zákazka nespadá pod režim zákona, postupuje sa podľa pravidiel upravených v
Metodickom pokyne CKO č. 12. 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 2014 – 2020, časť 3, bodu 11 – Stanovenie finančných opráv.
V prípade krátenia NFP je Správca oprávnený nevyplatiť Konečnému užívateľovi časť NFP zodpovedajúcu
kráteniu časti NFP. Podľa predchádzajúceho odseku môže Správca postupovať aj v prípade, ak zistí
porušenie ustanovenia Zmluvy pred vyplatením NFP alebo jeho časti.
18.2 Ak Konečný užívateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy tým, že:
a) neposkytne Správcovi dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je
Konečný užívateľ povinný v zmysle článku 3, článkov 10 a 11 VZP,
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 podľa Zmluvy,
c) nesplní si povinnosti spojené s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Správca povinný v zmysle
článku 4 VZP,
Správca je oprávnený uplatniť voči Konečnému užívateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písm.
a), b), c) tohto článku zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý, 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 užívateľom 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 užívateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže
zmluvná pokuta a Konečný užívateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá
nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy. Právo Správcu na náhradu škody
spôsobenú Konečným užívateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.
Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Konečný užívateľ zaväzuje uhradiť, uvedie Správca v žiadosti o vrátenie
finančných prostriedkov.
18.3 Pre prípad omeškania Konečného užívateľa 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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poskytnutí nenávratného finančníhopŕíspévkuz Fondu malých
projektú

operačnĺprogram;

lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republĺka

äoatel:

Kra.1ská hvezdáren v Žiĺĺne

Názgv mďého prďghu:

VirtuáIny vesmír

Zkĺĺcrnýnázcv (mĺr í5 zlrkú}:

VV

Kódýrvy:

SIFMP/6c/1, N

34 705'ô8

Požadovanávýše

32 970,38

Žádosti o

SWFMPI6c/08/013

paľtner:
Hlavnĺ pľeshľaničnĺ

Hvézdárn

a Valašské Meziŕĺcí,pŕĺspévková arg an izace

Dalšĺpro|eKovÍ partneľi:
žadatele a

malóho

1

Názevlobchodní jmóno: Krajská hvezdáreň v
Sĺdlo:

Vaĺ2a. a12 42 Žlina

stát:

Slavenská republika

lč: 36145084
Dlč: zAU445184
Miestne pĺĺs|ušnýdaňový úrad {pouze
pľo subjekty v SR):

Daňavý Úrad Žĺlina, Janka Kráľa 2, aIa

Plátce DPH:

NE

Sektor:

u

alina

lČ oPH {len v sR}; N1A

veŕejný

Statutární orgán:
Titul

Jméno

RNDr.

Ján

lza

menr

Mäsiar

í.í.1ldentifikacE

nkce

v

instituci

ríaditeľ

pazoro vateľská činnast' oblasti astronomie a popularizáeĺa aslranonĺe pľĺrodľl
a
ých a
vied roznymi farmamĺ špecializovaných kultÚrno výcho vnýcll podujatĺ

adborno

Pŕedmét činnosti žadatele:

menem

Žadatele

za

malého

Název nerelevantné
stát:

izačnísloŽku
Tĺtul

Jméno

ment

Titulza menem

'tŕ'

I/14

Funkce

v

instituci

ĺ.í.2KomunikagE žadďele ve vócl žádostl o NFP
Kontaktní údaje a adrgsa pro doručovánĺpisemnostĺ
Kontaktní osoba:
Titul

Jméno

Pŕĺjmení

RNOr

Ján

Mäsiar

Titul za iménem

Funkce

v

instituci

iaditeľ

Adresa pĺo doručováni pĺsemností:

Krajská hvezdáreň' Dolinský potak 1278. a24 a1 Kysucké Nové Mesŕo

E-mail:

ian m asi a

Telefon

Titul

Jméno

Pŕĺjmení

RNDr

Ján

Mäsiar

@vuczili

n a.

sk

/

mobil: 04421947872535

Titulza iménem

Funkce

v

instituci

v

ĺnstituci

v

instituci

iadĺteľ

Adresa pľo doručováni písemnostĺ:
E-mail:

Telefon

J

mobil:

í .2 ldentifikace Hlavniho pŕeshraničnlho partnera {HCP}
pŕíspévková organizace
Názevlobchodní jméno: Hvézdárna Valašské Meziŕĺčĺ,

Sidlo: Vsetĺnská 941tĺB,757 01 VaĺašskéMezĺŕĺčĺ
Kraj, stát: Zĺnský krai

Ceská repubtika

lČ: 00498639
Sektoľ:

Verejný sektor

Statutární orgán

ľituĺ

Jméno

Pŕíjmení

ĺnq

Libor

LenŽa

Titulza iménem

Adresa pro doručovánípísemností:
E-mail:

Vsetínská 941/78, 757 a1 Valašské Meziŕíčĺ

Ws: -}:;ľ llÍjsj:Iay nl.li

Telefon I mobil 0a 42a 571 611 928

:

í.2.íldentiĺikace organlzačnĺatožky HCP

Funkce

iaditeľ

zodpovédné za realizacl malého proJektu

fi

e-li relevantn l)

Název nerelevantné

Sĺdlo:
Kraj, stát:

ldentifikace osobylosob zastupujících organizační složku
Titul

Jméno

Pŕíjmení

Titulza jménem

Adresa pro doručovánĺpísemnostĺ:
E-mail

TeleÍon ĺ mobil:

2. ldgntlÍlkace malóho

pľojeKu

Název malého projektu: Virtuálny vesmĺr
Zkľácený název (max. 15 znakú|:

Kód výzvy:
0peračnĺprogram:

Prioritniosa:

,V

V-Á Slovenská republika 2 Kvalitni Žívotní

stt.2/14

republĺka - Fond

pro1ektú

Funkce

Konkľétnícíl:

Oblast podpory:

2.1 Zvýšeni atra(ĺvnosti kultumĺho a pŕĺľodníhodédictvípro obyvatele a návštévnĺkypŕeshraničniho

regionu

}ibľane {Úľ'IOi

i.'l?4

a r:)Liĺ:fiťa vei*yľyt!: t1kíĺllllt,aĺ:iasiĺkui|tlľy ;1

Jĺ.;;i1117111!:n

Hospodáfuká činnost: 24 Jiné nespecĺťĺkovanesluŽby
Typ území: 04 Velké rnésÍs&éa nalé méstskéoblasti
MP splňuje strategii kraje: Ano
Foľma financovánĺ: a1 Nenávratný grant

pŕĺspévkuk principu udÉitelnéhoľoaloje:
3. ochrana životního prastŕedi a podpora efektivnĺho využitízdrojú

4' podpora udrŽateľnej dopravy a odskaňovanie prekážok v kľúčavýchsietových inkaštruktúrach

ldentifikace pŕĺspévkuk principu ľovnosti muŽú a Žen a nediskriminace:
v

souĺadu s

rovnosti muŽú a žen a nediskľiminace.

maláho proieKu

3. Mĺgto

v

1.1

Region (NUTS ll)r StŕedniMorava

Vyššiúzemnícelek (NUTS lll): Zinský krai
okľes {NUTS lV): Vsetĺn
Obec: ValaŠskéMeziŕíčĺ

Parcelní číslaa čĺslapopisná staveb, na kterých se malý pľojekt ĺealizuje (pozemeklbudova):
N/A

Region {NUTS ll)r

VyššíÚzemnĺcelek {NUTS

lll):

okľes (NUTS

lV}:

Obec:

Paľcelníčĺslaa čĺslapopisná staveb, na kterých se malý projekt ľealizuje {pozemeklbudova}:

Resion (NUTS ll):

VyššĺÚzemnícelek (NUTS

lll}:

Okres (NUTS lV):
Obec:

Paľcelníčíslaa číslapopisná staveb, na ktených se malý projekt realizuje (pozemeklbudova}:

12 Mĺsto realizace malého

vg slovenské
n (NUTS

stŕedni Slavenska

VyššĺÚeemnĺ celek {NUTS lll}:
samosprávný kraj
Okres (NUTS lV): Kysucké Nové Mesŕo
Obec:

Navé Mesta

Paĺcelníčíslaa číslapopisná staveb, na kterých se malý projekt ĺealizuje
{pozemeklbudova):
1

45ĺ74

UTS

územnícelek (NUTS
Okľes (NUTS

o
str 3ii4

aičai.a;al/i

Parcelní číslaa čÍslapopisná staveb, na kter,ých se malý projekt realizuje (pozemeklbudova):

Region (NUTS ll):l

Vyššíúzemnícetek (NUTS lll):I
Okres (NUTS lV):l
Obec:l
Parcelnĺ číslaa čÍslapopisná staveb, na Kerých se malý projeK realizuje (pozemeklbudova):

{. PopJa malého:proiqktu

4ĺ stľučnýpopt*'

mď6ho ]6ó

Prajelt je zameľaný na zabezpečenie a inplementáciu technického vybavenia objehu Kysuckei hvezdárne v Kysuckon Novom Meste s cieĺon zatralrtivaiť
prírodné a kultúrne dedičstvo hviezdneho neba pre škokúverainosť. Jedná sa a ĺnšta|áciu inÍormačných a vzdelávacĺch kioskav, tabletu a viľtuáInej reaĺiý
(VR} v priestoroch Žiadateĺa. Jednatlivé tachnické a inťornačnézariadenia budú v rámci projelĺtu doplnené mnoŽsfuom obrazavych, textoých a
animovaných informáciĺ, ktoré ponúknu nävšĺevníkommaderný spÔsob spaznávania prkodných a kuttÚrnych hodnól Česko-sĺovenskéhapohraničia,
Padnerské organizácie budú tizko spaklpracovať pri priprave ýchto informačných padktadov,semĺnára, ale i propagačných materiálov, Koré budti v rámcĺ
projektu wdaná

stavu a zdúvodnänĺ

4.2
v ére, v

Íealltac8 malého

Korei ĺudĺatrávia väcšinusvojho času pred obrazovkani s neustále dos\upným pripojením na internet a toto prastredie je pre nĺch
není spaloČnosť'musĺ sa ýmto zmonám pĺlspósobŕ ai hvezdáreň. Hvezdáme ako turisticky

prkodzeným' Je preta dÔleŽité pochopÍť, že tak ako sa

zaujĺmavé organizácie sprostredkovávajÚ svojim návštevníkon najnovŠĺeobjavy a paznatky z oblaďi astľononie a unožňu!Ú im priamo sa zúčastňovat'
pozorovani vesmĺrnych Úkazov a objektav. Pozoravanĺa vesmirnych objeúov, či uŽ dennej aleba nočnej oblohy, sú priama závísĺéna priaznÍvon počasĺ.
objavovanĺe tajomstiev vesniru näm castokrát prekazi pačasie, sveŕe/né značistenie, nedostatok vhodných technických prostriedkov či nedostatok
lantázĺe Našim ciefon je návštevnĺcky zakaktĺvniť hvezdáreň a prtliahnut'návštevnikov proslrednicfuom adaptovania inovatĺvnych technotigií t1o
komunikácie s nimĺ a umažnit' návštevnĺkovi ponoriť sa do hlbĺtl vesníru ajv pazorovateľsky nepriazniwln počasí,

4.3Zpúsob

aktlvľt malého pĺoJektu

Pruou aktivitau proieku bude stretnutie pracovného tínu u cezhraničnéhopaĺtnera. kde budú rozdelené úlohyjednotlĺvýth členov pracovného tínu,
Špeciťtkované technické paľametre informačných kioskov a VR, záktadná matodÍka ich obsahovej näplne a sprcsnený harmonogram pĺoje6u. Hlavnau
aktivitou bude zaobstaranie a ingalácia technĺckého vybavenia Žiadateľa pre zakaWÍvnenie

a ĺapšievyuŽitie prkodného a kuftúrneha dedrcsfua v regiÓne a
razšhenie možnosti pre návštevnikov hvezdárne. V rámci aóivity bude v areáIi Kysuckej hvezdárne inštalovaný exteriéravý infarnačný kiosk (bude
obsahavat'vir'tuálnu prehtiadku oblohy, aWualizované inťormácie z meteoroĺagickei stanice, satelitné snĺmky obtohy, infarmácíe a sveteĺnom znečĺsteni,
paĺtnerských organizáciäch' historické inainavšie informácĺe odhaĺuiÚce kĺásy nocnéha neba,.',}. V ĺnteiéribude inšĺtaĺovanýd'atšĺ itlfoľmačnýkiosk, v
ktorom návštevnĺci náidtt okĺem spominaných infornácii i informácĺe o expozícĺách hvezdárne' či vedomostné kvĺzy. tnformačný tablet bude unliestnený
kupoĺe hvezdárne a bude slúŽit' návštevníkom v rámci pozorovanĺ ako inteľaktĺvny pruok programu. VR bude inšta1ovaná v prednäškovei nlesĺnosĺi
hvezdárne a buda slúžit'ako technoIogicý pruok. Hoý v spojitosti s kuftúrnym dedičsfuom sprostredkuje návštevnikoĺn nové nultisenzorické záŽitý'

v

maŽnosť cestavať vesmíĺom. pristát' na akejkoĺvek planéte' mesiaci alebo asteroide. Náplňou druhéha koordinačnébo sÍľetnutia parlnerav bude Úzka
spoIupráca pľi prĺpľaveĺnformačných materĺálov' seminára a propagačných materiáIov' V priebehu reatizácie budÚ starostlĺvo pripravené propagačné

nateriáty (Spľievodca hvezdárňou a Zápisnik astrÔnima). Paslednau aWivitou bude prezentácĺa a propagácia .ViľtuáIneibvezdáme' v ravnoĺnennorn
seminári, ktoý bude zameraný na prezantáciu projektu' jeho pozĺt'ivnych efektov, s dopadom na
ýšenie atraÓivnosti a návštevnosti hvezdárne a
spolupráce v oblasti ĺmplementovanĺa naých technolÓgiĺ pre návštevnĺkov regiÓnu,

4.4 Udržltelnost malého projektu (popis aktivit malóho

proieKu po dobu udržltslnostl

udŕitelnosti}

a

využltĺ poŕĺz€nóho majetku v rámci

Výstedkom buĺle inlplementácia interaKivnych technoĺÓgií da vybavenia obleWu Žiadatela, Koré ponÚknu moderný spÓsob spoznávanĺa prĺľodnéha
a
kdkirneha dedĺčstva. am sa zvyši atĺaáivita a kankurencieschopnos( pohraničného regianu. lnteľakĺvnetacttnalogie budÚ slúžit'verejnosti, relaxačným
ai
vzdelávacĺm aktivitám s cezhraničnýnidopadni (akcie pťe verejnost', ŕľrĺsŕoĺ
školskéa zauJmave skupiny. ľodiĺlys deťmi}' ProjeW vyfuára pnaznMe
pre d'alšÍrozvoJ a ziľttenzĺvnenie kooperácie a spolupráce medzi partnermi. výstupy projektu

veťmi žiaduce.

4.5

Administrativnĺ a provozní

Žadatele a všech

!tĺ 4/14

Q/'

ramct činnostĺŽiadatefa dlhodoba udrŽateľnéa

partnerú

ZĺadaÍel ai partner sú stabilné a Úspešné organizácĺe v zrĺaďovatefskej pÔsobnosti samosprávnych krajov. Padnei projektu majÚ dostatoinÚ
administratĺvnu, prevádzkovú ai odbornit kapacitu na realizáciu všetlo1ch plánovaných aktĺvit a činnastĺv súlade s predlaženou Žiadostbu. Z hladiska

adninistrativneho zaťaženiabude projeW ĺiešit'najnä Žiadatef, na cazhraničnéhapaĺtnera máme nároky najnä v oblastĺ konzultácii. odouzdávania
znalasti, skÚsenosťi, ktlow-how a netodickej ponoci pri tvorbe pĺopagačných,infornačných a wdetávacích nateriálov. Žiadateĺ nä k dispozĺcii
dosÍaĺoine skÚsený odborný (vrátane realizácie investĺčnýchakcii) aj administrativne zdatný tim,

4.6

Koý

uŽ projekly cezhranicnej spolupráce realizoval.

Zdúvodnónĺ potŕeby pŕorhnničnĺhepŕístupu Y rámcimalóho pľoJektu

Proje( vychádza z funkčnej a efeWĺvnej spolupráce

2

pihraniČných vzdelávacĺch a kultúrnych inštÍtÚcií. obe organizácie spoločne dlhodobo riešia aka
o jednoduché a záĺaveň intera$ĺvne zĺskavanĺe infornácií' Bohaté s&Úsenosĺĺ HCP yo

reagavat' na vysoké očakávania návštevníkov, korĺ najÚ záujam

vzdelávaní v oblasti noýclt technologií a inovativnych pristupav va vzťahu k návŠtevnikovi sú nevyhnutné na reatizácht pľojeku. Projeľ podpori
astraturizmus' modernú formu poznatkového cestovného ruchu. Spoločná realizácia pľajeWu vytvarí priestaľ pre prapagäciu paĺtnerav, príĺodnéhoa
kultúrneho dedičstva v prĺhraničnon ĺegiÓne a zúročikvaĺitnúcezhraničnú spoluprácu.

4.7 Technlckó

zajlštónĺ malého pľojgKu (popis tgchnickóho zallštčnĺmalóho prorgldu a podtobnójšÍ popF poloŽek ľozpočtu}

Podrobnejšie infornácie k vybraným potoŽkám rozpočtu:
minĺmälne parametre:
4.1 LCD mon'ĺtor: Monĺlor 59,7cn, 1920'1080px, 144 Hz. určený pre prácu sVR a prípravu prcgramav
4.2 PC Zostava: 8 iadroý taktovatelný procesor Ryzen 7-3800x s fĺekvenciou 3'9 GHz,grafrcká karta 8 G8 Go0R6 (t 55aa MHz) NVtDtA Turing, aperačná
paniit' 32 GB 0DR4' í IB SSD pevný dlsŕ s ýcálosŕbu čĺtania$5a MB/s a zápisam 235 MBls' 0S l,Vlndows 1a, zastava bude určená pre realizáciu
programov vo VR
4'3 Tablet: Tabĺet * displei 11 " 2aaa x 12aa ps. MediaTek Helio GgaT 2.a5 GHz, RAM 6 GB, ĺnterná pamäť 125 GB, panät'ová kaĺÍaaž fiaa GB, WiFi,
Bluetooth, GPS' webkamera 13 Mpx+8 Mpx, bude slúžit'návštevnikon v rámci pozoravanĺ aka interaKĺvny pruok progranu, doptnený bude ĺlatabázou
objektov a softvéron Sky Safarĺ 6

4.4 kreslo k VR: Celková ýška: 116 - 128 cm, maximálna nosnosŕ] 12a kg, polohavatefná opierka chrbta, nastaviteľná
ýška, ýsuvná podnoŽ' opierka
hlavy, vankúŠv oblastí chrbta, netryhntlná sllčasŕ'VR,zabezpeČu!Úca pohodĺie a bezpečnost'návŠtevnika
4.5 okulĺaľepre VR: Rozsah 36a ",Rozlĺšenĺe2 560 * 1 44a px, Frekvencia ga Hz, navyhnutná súčast'VR
5.1 Erteríéroý informaČný kiosk: 43"FulI HD dotykaý infornačný kiosk stavaný da vonka!šieha prostredía, ĺozsah teplot 4a"C až +4a"C so vstavanýnl
ohľevom a ventiláciou, antireflexné skla, razmery s noŽickami g75 mm x 210a
modul

nn

x 200mm. Prlslušensŕvo stim PC na prehrávanie obsahu, audia, GSM

sa SlM katou, vývorenie vstupného ĺnenu a nahratie grať'ickéha absahu.

doýkoý indaor informačný kiosk, podst'avec 55a mm x 45a nm, ýška 1200 aw' SLIM PC ĺta pľahrávanie
worenie vstupného menu a nahrávka grafrckého obsahu
- nevyhnutný pĺe zálohavanie a ukaIadĺe dát pre infokiosky, tabtet, dát z neteorologicke! stanice, záznamoých zariadeĺli, databáz
a

4.6 lnteriéroý informačný kĺosk 32" Futl HD
obsahu, Audio, GSM modul so Sim kartou,

4'7 Externý harddisk
yR UsB 3'a pĺipojenie, kapacita 10 TB

5.

Název cĺlovéskupiny:

cllové

obyvatelé pŕeshraničního

Počet členúcílovéskupiny:

ľegionu

504

Popis, jakým zpúsobem malý pľojekt ovlivnĺ zvolené cílovésku piny
l

mple mentáciou ĺnovativnych tech noĺÓgiĺ da

tecbnického vybavenia hvezdárne proie( zauiĺmavým a moderným spôsabam priblĺžĺobyvateĺom

ĺeEonu nase pĺiĺoclnéa kuľtÚrne dedlčsfuo. ktoým p hvĺezdne nebo nad naslmĺ hlavami. Návštevníkam umaznr ĺnapťiek nepriaznivému
ponoriť sa ďo hlbin vesmtru prostĺednĺcfuom uaí lnformacné kiosky umoznta kondenzáciu infoľnácii ohnedzenom pĺíestore,
ctm sa zlepšĺ
bez preplnenia ýziďéha priestoru, zvýši JO tadĺeŽ záŽitak posl<:ltnutim konplexnejších iníornácií, zaangaŽovanosť nävštevnikav foĺmou

vizualizácie a interakcie'

Název cílovéskupiny:

návštévnícipŕeshraničnÍho

Počet členúcilové skupiny:

regionu

500

Popis, jalqým zpúsobem malý projekt ovlivnĺzvolené cĺlovéskupĺny:
l napĺiek neľahkej situáciiv sĺjvl.s/osŕi Covic! pandéniou počet návŠtevnikav cezhraničnéharegiÓnu v celkavej návštevnosti partnerov pomaly rastie'
V
návŠtevnĺkov sa pridávajÚ d'alšie pozitĺvne e{eký. (1} Pazĺtivne vnimanie kvalÍý paskytavaných sĺužĺeba padmietlok pre návštevnikav
v

ránci

celkovych sluŽieb turistického ruchu v ľegione (2} inšpkácia (praskednĺcfuonl kloskovl k návŠteve d'atšĺchniest a lokalĺt pĺihĺaničnóha regiÓnu.
v ktoých
sti vhĺ;dnépodmienky na pozorovania prkodnéllo a kuftúrneho dedicsfua: hviezdneho neba
{3) zatraktivnenĺe hviezdneho neba ako kuftúľnej a prirodnej
a jeho d'alšieho vyuŽitia

:'tl'.57/14

6'

Harmonogram ľeallzace aktfult

Datum zahájenĺ fyzické ľealizace ma!ého projektu

41.a7.2A22

Datum ukončenífyzickéľealizace aKivit malého pľojektu

28.A2.2023

Celkový počet mésĺcúľealizace malého pľojektu (max. 12}

B

7.

í Povinnó

AKlvis

malého projeKu

a očelĺávanémäľltelnéulĺaatele

malého

Paľtneŕi podílejícíse na aktivité:

Konkrátnícil:

Žiadateľ,

HCP

2.1 Zvýšeni akaWivnostikultumího a pŕĺrodnÍhodédictvi pro obyvatele

a

návštévniky pŕeshraničnĺha

regionu

ProjeKová aktivita:

Ŕízenĺprojelctu

Popis projektové aktivity:

Bude iešená projeĺ<tovým tĺmon, zloženým z pracovnĺkov Žiadateľa a partnera.
riadit'
a kontroĺovať prípravu a realizáciu jednotIivých aktivÍt, dodržiavanĺe harulonogramu, rozpočtu,
povinnej publicĺý projektu, pripravit'záverečnú správu, zoznam deklarovaných výdavkov. Rea!ĺzácia
bude najmä v piestorocll Žiadateľa.
Na reaĺizácĺu aktivity budú čerpané tieto paložky rozpočtu:
- podieĺ na polaŽkách 1.1 VPM' 1.2 PM'
-

položka 6'1 Kompletné zabezpečenie účtavníctva- intemé

Náklady na aKivitu calkon360a€

Méŕitelný ukazatel

N/A

Mérná jednotka:

N/A

Výchozĺ hodnota:

a

Cĺlová hodnota:

a

Doba plnéní:

Partneŕi podĺlejĺcíse na aktivité:

Konkrétnícíl:
Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity:

1.7 .2A22 -

28.2.2A23

žĺadateĺ.HCP
2.1 Zvýšeni akaktivnostikultumĺho a pŕÍrodníhadédictvÍ pro obyvatele

a

návštévnĺkypíeshraničniho

regionu
maĺého
Publicĺta prqektu bude zabezpeČená počas ceĺejdoby reatizácie projektu' privšetkýclt aktivitách a aj
po skončenĺprojektu farnou tabule publicity umiestnenej prĺamo v abjekte Žiadateľa' Využi!úsa tieto
fonny publĺciý: (1) uniestnenie tabule pubticity s razmermĺ3ax40 cn privchade do objektu u
žiadateľa aj HCP; (2) 'ĺ areáĺiŽiadateľa
bude počas reaĺĺzácie umiestnená vonkajšia tabuľa pubticŕty s rozmermi 10a x 50 cm {3) informácie
o realizácĺi projektu s publicĺtou budÚ zverejnené na webe Žiadateľa aj HCP s pažadavanýni ptvkami
publicĺty: {4) vydané propagacné nateriály budÚ absahavat'poŽadované prvky pubyciý (5) v rámci
publicity budÚ zaobstarané upamienkové predmety, ktoré budú obsahovať'poŽaďované pruky
publicity a budú využĺvanénávštevnĺkni Žiadateľa ai HCP počas pazarovanĺ a tĺeŽ učastnĺkmi
seminára. PovÍnná publicita bude umiestnená na pozvánkach, prezentácĺách. webových skánkach
partnerav, apod. tiež slovné aznámenie o podpore pri akcĺách, uniestnenie vĺajak.Z abezpečeniu
publicity projektu sa budú venavat'obaja partneľi, vo významne väčšeimiere Žiadateľ.
Htavne nákĺady na reaĺizáciu aktivity:
- poĺažka3'2 lnfornačná tabul'a publicity 3ax4acm
60€
'paloŽka 3.5 Upomienkové prednety {termoska 30ks á 15€, deka 30ks
77a€
- poloŽka 3 6 lníarmačná tabul'a projektu 1ô0€

lks

Náklady na aktivitu celkom 99a€

iti'bi14

á 9€,

pera 1a0ks á 0'5a€}

Mčŕitelnýukazatel:

NIA

Mérná jednotka:

NlA

Výchozĺ hodnota:

0

Cĺlová hodnota:

U

Doba plnéní:

1.7.2422.28.2.2023

l.2 Volltelná aktlvl$ malóho proiektu. Typ aktv{ty a pľojektovou aktivitu uybiĺeJte pouze z mzevitwĺho seznamu.
Paľtneŕi podĺlejícise na aktivité:

Žiadatel, HCP

Typ aktivity:

A) ĺnvesÍiční
aWĺvtý na zlepšenĺtechnickéhastavu pŕĺrodnĺeha kulturnĺch památek pŕeshraničniho
význanu s cĺlem datšího využitĺ pŕĺrodniha a kultunĺho dédictví.

Konkrétnícíl

2.1

Zvýšeníatraktivnosti kuftumĺho a pŕírodniho dédictvĺpro obyvatele a návštévnĺkypŕeshĺanĺčního

regionu

Pr{ektová aktivita:

Aa4 - Poŕĺzeni vybaveni turisticky atraktivnĺch objektú pra zatraktivnéni pŕĺradnĺhodédĺctvĺ

Popis projektové aktivity:

Kľúčovoual<tivitou proiektu bude zaobstaranie a inštaĺácia technickéha vybavenia žiadatel'a pre
zakaktĺvnenie a lepŠievyuŽĺtie prírodného a kuftúmeho dedičstva v regione a rozšĺrenĺemaŽnastĺ
návštevnĺkov hvezdáme' Po zaobstaranĺ technĺckéhovybavenia bude v areáĺi Kysuckej
hvezdárne ĺnštalovaný exterĺéraýinformačný kiosk (bude obsahovať viľ\uáĺnu prehliadku oblahy,
aktuaĺizavané informácie z neteorologickei stanice, satelitné snímky oblohy, informácie a sveteĺnom
partnerských organizáciách, historické i najnovšie infarmácie odhaľujúce krásy nočného
.). V intenén bude inštalovaný ďalŠĺinformačný kiask, v ktorom návštevnĺci nájdu okrem

informácií iinformácie a expozĺciách hvezdáme, čivedamastnékvízy. lnfornačný
bude umiestnený v kupole hvezdáme a bude slúžit'návštevnĺkonv rámci pozorovaní aka
interaktívny prvok pragramu. doplnený bude databázau abjektov a saftvéran Sky Safari 6 (hradĺ
Žiadateľ z vĺastných zdrajov)' Hviezdnu oblohu vyhlásiĺo UAlEscO za súčasŕ'sveŕovéha dedičstva a
za právo budúcich generáciĺ. Sveteĺnéznečistenie však rušĺpirodzenú načnútnu, osvetľuje obĺahu
na desiatky kilonetrav d'aĺeko a je problémom pre všetkých pozorovatel'ov načne1abtohy. VR umoŽnĺ
návštevnĺkam ponant'sa do hibok lmavého vesmiru bez toho aby museli tisícky kĺlametrav cestovat'

da obĺasti s tmaýn nebom, predstaví dedičstva hviezdnejoblahy, ablastitnavéha neba a
svetleného znečistenia v pihranĺčnomregíÓne. IJmaŽnĺ pachopit' priepastný rozdiel
skutočne tmavou oblohau a reálnou obĺahou nad našimihlavamĺ, ktorÚ Žial'likvidujene
ym nakladanĺn so syeŕlom' VR bude inštalovaná v prednáŠkoveimlesĺnosŕl

vezdárne, pracovat'bude v priestore SpaceEngĺne ako realistický viĺtuálny vesmir. Prĺpravu
pre ĺnfokiosky. pre tahlet. program pre VR' zabezpečĺpracovník 1'4 oZ2. Na realizáciu
budú čeľpanépoĺaŽky razpočtu:4.1 LCD monitor 1B0€, 4.2 PC zastava 150a€. 4.3 Tablet

Qre, 4.5 okuliare pre VR 10a0€, 5.1 Exter.kiosk 11866€.5.2 asadenie EK 734€.
kioslĺ 6 saa€, 4.B extemý HDD 22B €, poĺoŽka Í '4 oza1 16a0€ . Náktady na aktĺvitu

4.4 Kresla
4.7 lnter.

ceĺkom:

Méŕitelný ukazatel:

n

92a€

Zhodnocené objekty kuftuniho a pŕĺrodníhodédĺctví

Mérná jednotka:

Výchozí hodnota:

0

CĺIová hodnota:

1

Doba plnénĺ:

1.7 ,2A22

. 31.12.2A22

Partneŕi podílejícíse na aktivité:

žiadatel, HCP

Typ aktivity:

A) tnvestičnĺaktivity na zlepšenĺtechnického stavu pŕĺrodnich a kuĺturnich panátek pŕeshraničniho
významu s cĺlem daĺŠíhovyuŽití pŕĺrottniho a kulturnĺho dédictvĺ

Konkrétnícĺl:

Zvýšenĺ atraktĺvnostĺ kulturníha a pŕĺrodníhadédictvĺpro obyvateĺe a návštévnĺkypŕeshraničnĺho
regBnu
2. 1

tLr.

7

l 14

PľojeKová aktivita:

A07 - Setkání pracovnÍho týmu

Popis projektové aktivĺty:

V rámci projektu budÚ realizované dve koordinačné stretnutia projeWového tínu. Hlavnau náplňou

stretnutĺ bude definovanie členov pracovného tínu. rozdeĺenĺe úlah, špecifikácia technickéllo
vybavenĺa' metadika programlv pre VR. absahová náplň inťormačnýchkioskov, metodických
mateiálav a spresnenie harmonogramu projektu. Programovo ajorganizačne ju zabezpečujú abaja

partnei. abe koordinačnéstretnutia budÚ realizované na pôde padnerskeiorganizélcie vo
Valašskom Meziŕičĺ.Výstupom budú zápĺsy, spresnený časový a priestorový harmonogram
spoĺočných aktivít a prác, prehľaď termĺnav a zodpovednosti za realizáciu jednotlivých častĺprojektu.
Na realizáciu aktĺvity budú čerpané tieto poloŽky razpočtu.

položka 2'1. cestovné náhrady 70,68€
Náklady na aktivitu celkan: 7a.68€
-

Mäŕĺtelnýukazatel:

N/A

Mérná iednotka:

NIA

Výchozí hodnota:

NIA

Cilová hodnota:

N/A

Doba plnéní:

Paľtneŕipodĺlejícíse na aktivité:
Typ aktivĺty:

Konkrétnĺcil:
Projektová aktivita;
Popis projeKové aktivity:

1.7.2422 " 31.12.2022

Žiadatel, HCP
A) lnvestiční aWivity na zĺepšenítechnického stavu pŕírodnich a kultumĺch panátek pŕeshraničnĺho

významu s cĺlem daĺšĺhavyuŽitĺ pŕírodníhaa kultumího dédĺctvĺ,
2.1 Zvýšeni atraktivnostikuĺtumĺho a pŕkodnĺha dédictvi pro obyvatele a návštévníkypŕeshraničnĺho
regÍonu
A08 - Propagačnĺ materĺály ve vztahu k realizovanénu obiektu

Jedným z propagačných mateiálav bude informačný letáčĺkSprievodca hvezdárňou pre
návštevnĺkav a obyvatel'ov prihraničného regiinu, ktoý bude obsabovat'zákĺadné ĺnfoĺmácie a

proiekte' jeho ýstupoch, o projektových padneroclt a hvezdáreň predstavĺ aka akaktivnu
aľganĺzáciu poskytujúcu jedinečnézáŽitky a efektivnu zmes vzdelávania, zábavy a sprastredkovania
infoľnáciĺ. Bude sa jednat' o p\nofarebný ĺetáčikťormátu A4 zloŽený 3 krát. Druhým pľopagačnýn

mateiálom bude Zápisnik astronlma' ktorý bude mat'funkciu jednak vztlelávaciu a jednak praktickú'
Návštevnĺk sa v ňon dočĺtannoŽstvo informáciĺ o priekapníkoch kozmonautĺky a zároveň si mÓŽe
zapĺsat'vĺastnépostrehy, poznámky ,či pozorovateĺské ptány. Formát A6, početstľán10a' pevný
obal, kruŽková väzba, linajkový, kaŽdá 1a ďrana farebná s obrázkom a textan, pritožená malá
ceruzka. Propagačné materiály budú razdelené medzi aba paĺtnerskéarganizácie v pomere 1-'1.
Na realizácĺu tejto aktiviý budú čerpané tieto palažky rozpačtu'
-

polažka 3.3 tlač infa. ĺetáčiku 20a0 ks á 0'23€, 460€

- polaŽka 3,4 tlač Zápisník astronoma 100a ks á 3,5€, 3500€
-poloŽka 1.4 oza2 12BE

Náktady na aktĺvitu celkom: 524a€

Méŕitelný ukazatel:
Mérná jednotka:

N/A
N/A

Výchozĺ hodnota

NIA

Cílová hodnota:

NIA

Doba plnénĺ:

1.7

Partneŕi podĺlejícíse na aktivité:
Typ aktivity:

Konkrétnícíl:

,2022.28.2,2023

HCP
A) lnvestičnĺ aktivĺty na zlepšenĺtechnického stavu pĺĺrodnĺcha kulturnlch památek pŕeshranĺČniha
významu s cĺlem dalšĺho využĺtipŕĺrodnĺhoa kulturniho dédictvĺ.
2.1

Zvýšenĺatraktivnoslikulturniho a pŕirodnĺhodédĺctvĺpra obwatele a návštévniky pŕeshraničnĺha

regionu

str.

ĺlli4

Projektová aktivita
Popis projektové aktivity:

A09 - Prezentačnĺa propagačnĺaktivity ve vztahu k realizovanému objektu

Prezentáciu a propagácĺu cezhraničnei spolupráce, ich pozitĺvnycll efektov y sÚyls/ostl s
mademizáciou a digitalizáciou objektu Žiadateľa a ich dapadov na zvýšenie atraktívnostĺkultúnehoa
dedičstva pre obyvateľav a návštevnĺkov prihraničnej oblasti zabezpečĺrealizácia
Dĺgitáĺnahvezdáreň. Seminár bude určený pre pracovnĺkov hvezdámi' pracovnikov v
kuttúry, cestovnéha ruchu a ško/sĺva s pačtom návštevnikov 25. Palovica účastníkov

bude od HCP z ČR. Pľvá čast' seminára bude zameraná na propagáciu prajektu a jeho
výstupov, druhá čast'bude zaneraná na prezentáciu astronomických paznatkov využitim modemých
V rámci seminára vystúpia 2 ĺektoi a zástupcovia proje&ovéha tímu' účastnĺkonbude
drobné občerstvenie farmou cateingu. Jeden ĺeWor bude zo S& a jeden z ČR. HCP buae

aktívne spolupracovat'pri príprave seminára, jeha obsahavei náplne, propagáciĺ, komunikáciĺ s
účastnikmi a aWĺvne sa ho Ôude zúčastňovat',
Htavné náklady na reaĺizáciu aktivity:
-

paĺaŽka 3.1 Catering: abčerstvenie pre 25 asôb v sune 375 € (15 €los')

paĺoŽka 1.5 oza3 - 2 lektoi v sume

ila€

Náklady na aktĺvitu celkom: 885€

Méiitelný ukazatel:
Mérná jednotka:

Výchozí hodnota:
Gílová hodnota:
Doba plnénĺ:

1.1 ,2023

. 28.2.2023

Paľtneŕipodilejícíse na aktivité:
Typ aktivity:

Konkrétnĺcĺl:

2'1 Zvýšenĺatraktivnosti kultumĺho a pŕĺrodnĺhodédictvi pro obyvatele a návštévnĺky pŕeshraničnĺha

Projektová aktivita:
Popis pľojeKové aktivĺ$:
Mčŕitelnýukazatel
Mérná jednotka

Výchozí hodnota:
Cilová hodnota:
Doba plnéní:

st(.9i14

7.3 Pŕehled mčľitelných ukazatelú malóho pľoiektu:

Kód a název
P0686 Zhodnocené objekty kulturniho a pŕilodnĺho
dédictvĺ

Méľná jednotka Cĺlová hodnota
počet

1

Pľíznakľizika

Relevance k HP

N/A

NIA

NIA

NIA

8.

spolupráceä dopad

8.Í Pŕeshraničnĺepolupráca

8.1.ĺ Společná pŕíprava

ANO

Pnjekt bol pipravovaný v Íntenzívnejcezhraničnejspoĺupráci'S ohľadam na sÚčasnÚ epĺdemioĺogickÚ situáciu sme časŕ'
prĺpravy projeWu iešiĺionline stretnutiami. mailavou ŕoreŠpondenciou a telefonicky' V prítohe č. 9 Prĺprava maléha projektu
sú piĺoženézápisy a íotodokumentácia za spoločných pracovných sketnuti' ktoré prebehliv dňoch 23.8'2a21 a 23.9.2021.
Na príprave sa preukázatel'ne podieľatiobaja

paftnei, vzájomne sa dapĺňali. vymieňaĺi si poznatky

a skÚsenosĺl

a

riešili ai

tech nické parameke potrebného vybavenia.

8.1.2

Společná ľealizace

ANO
B.1.3

Prolekt 1e reaĺizovaný oboma pafinermi. Palner sa bude intenzĺvne podieĺ'at'na priprave infornačných a vzdeĺávacĺctt
podkladov, prapagačnýctl aktivit a na reaĺizácii spoĺočnéhoseninára' Bude konztlltantom pri výbere, inštalácĺĺa prevádzke

technického vyb avenĺa.

Společný peľsonál

ANO

oZ01 je zamestnancam paľtnera a bude členom prajektovéha tĺnu. Personál sa bude podiaľať okrem vyššiespominaných
činnostĺ aj na prapagáeĺĺ proiektu a jeho a$ĺvĺt'

8.2 Pľeshraničnĺdopad
8.2.1 Společenský dopad
Projekt významne prispieva k zvýšeniu atraktĺvnosti kultúrneho a prĺrodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhranĺčného
a možnasti reagovať na súdasnévysoke ačakávania návštevníkov. Pľehlbuje aj cezhraničné
kantakty proskedníctvom zdieľania know-how, metodickej ponoci partnera' spoločneiprĺpravya realizáeĺe náročnejšĺch prajektov na oboch
regiÓnu. úrovne technickej vybavenosti

stranách prihraničnéhoregianu. Modemizáciou a cĺeĺenoupropagáciou zvýšispoločenskýkredit patnerov a pispeje k rozvoiu cestovnéha
ruchu a záŽitkoveituistiky na oboch stranáeh hranĺce.
8.2.2 Dopad na cĺlovéskupiny

Priame dopady roalizácĺe prajektu na cieľové skupĺny sa odvĺjajÚ od zlepšenia podnienok, zvýšenia atraktĺvĺty a zavedenia inavatĺvnych
technol)gil pťi spoznavani prĺrodnýsh a Ruĺtúmycn hodnot na oboch strán hranice. Prqeď taktieŽ predpokladá spľacavanie propagačných a
motivačných mateiálov, ktoré budÚ spaĺačnevyužĺvat'obaja paľtnei ako v SR, ĺak y ČR. Technĺcký upgrade objektu Žiadatel'a zvyŠu1e
svaiu návŠtevnĺckuhodnotu. prináša navÚ kvalitu a atraktivitu cieľovým skupinán. ĎalŠĺmdoIežĺtýnprĺnosom je spoĺočnézĺskavanie
skÚsenosŕl, prenos paznatkov a konzultácie nedzi čĺenmiprojektavéhotĺnu žiadateľa a HCP' ktoré budú zhadnotené v ďalšom rozvaji
využívania prírodnéha a kultúrneha dedičstva v pohraničĺ.
8.2.3 Finančnĺdopad
VŠetky investičnéakcie budú reaĺizované na slovenskej strane' chceme využit'skúsenosti partnerskej organizácie v tejto oblasti. Z
celkového rozpočtu pľojektu je 1 1,86 % aĺokovaných na zabezpečenie aktivit na strane českéhopartnera, čo predstavu1e čiastku 4

€. Prostriedky budú uňené naimä na Úhradu práce čIenov projektovéha tinu zo strany HCP' na propagácíu pracovisk HCP v ránci
nadobudnutých technických prostriedkov a reaĺĺzáciuspoločnéhoseminára. Tlačené materiáĺy budú medzi partnerské arganizácie

rozdelené v pomeľe

1

17,5a

1;1'

8'2.4 Uzemnídopad
Hlavná aktivita projektu _ zabezpečenie technického vybavenia Žiadateĺa pre zatĺaktivnenie prĺľadnéhadedičstva- sa buďe realizovat'na
pracovisku Žiadatel'a v Kysuckom Navom Meste. Prihraničná oblasťna sĺovenskej i českej strane potrebuje návšlevnikom ponúknut'
moderný spósob spoznávania prĺradných a ktĺĺtúmychhadnôt spoĺačnéhaÚzemia. zvýšit' tuistickú atraktivitu a použitínl naderných
technologiĺ zvýšiťzaujemverejnostĺ Stretnutia pľojektoveho tĺmu hudu pľebiehat' na stľane paĺlnera vo Valašskon Meziŕĺčĺ.
SpaloČný
záverečný seninár sa bude ľealizovat'na pracovisktt žiaclateľa' s cie!'om prerlstavĺt prakticky výsledky cezhraničného pľojektu y mlesle

str,10/'14

ô

čásll€

590'00€

70'68€
5

částka na

325'00€

9 720'00

kapitolu:

12 600'00

PoŽadovanä částka na

400'00 €

str.11114

€

€

Podllv
Celkovä výše oprávnéných výdajú MP
PoŽadovaná částka pľíspčvkuz

EFRR (max

85%}

Požadovaná čás&a pŕĺspévkuz náľodnĺho financovánĺ
VýŠespoluúčasti Žadatele (vlastni zdľoje}

KraJská hvezdáreň v Žillne

Hvézdárna ValašskéMeziŕĺčí'

piispévková oĺganizace

eástka v EUR

%

100,0070

34 705'68

85,0070

29 499'82

10,00%

3 470'56

5,00%

1

t1.,860/o

4 Ll7,5A

Podĺl celkEm v

Celková výše oprávnéných výdajĺi MP:

34 705,68

100,00%

Spolufinancovánĺ ze zdrojú EU (EFRR):

29 499,82

85,0A%

Spolufi nancovánĺ

%

a,oaYo

Spolufinancování ze zdrojú státnĺho rozpočtu:

3 470,56

z rozpočtu kľaje:

1

735,30

L0,00%
s,ao%

Spolufinancovánĺ z rozpočtu obcelmésta;

a,aoo/o

Jĺnéveľejnézdroje:

0,aa%

CELKEM:

r

735,30 €

34 705,68

Vlastnĺ zdroje spoluÍinancování (soukromé):

1

€

€

100,00%

čestka celkem v
EUR

E
E

€

34 705,68

L00,o0To

Podrobný rozpočet malého projektu

2a ldentifikace Žadatele lpaňnera (čeŠlí
Žadatelelpartneii) Úe]i relevantni)
2b ldentifikace Žadatele / partnera (slovenŠtĺŽadatelé/paĺtneľi)(je-li relevantnĺ)

14

f
f

ĺtl
U,

ĺ,

3 Doklad o jmenovánĺ statutárnĺho zástupce organizace, který podepisuje Žádost o NFP _ Žadatel/hlavnĺ pŕeshraničnĺpartner
4 Zplnomocnéni k zastupováni
5 Vyil:ĺl ; ĺejsiiikl; |.ĺeslt: " pťl|r.l?a z.L*cnl
6a Čestnéprohlášenĺ _ ČR Žadatelé
6b ČestnéprohláŠeni - SR Žadatelé
7 Podklady pro posouzeni finančniho zdravĺ Žadatele
$e-li relevantni)
8 Dohoda o spolupráci partnerú

str. 1"2/14

E

f

E

9 Piĺprava malého projektu
10a Vyjádŕenĺ pŕĺslušnéhooľgánu k územim Natura 2000
10b Vyjádieni pŕĺsluŠného
orgánu k územĺmNatuľa 2000

- Čn zaoatele fieJi
- SR Žadatelé {e-li

relevantni)
relevantnĺ}

Pŕílohy požadovanó pŕi realizaci stavebnĺch investic v rámcĺ malÓho projektu

E
E

11 Doklady prokazujĺcĺ vlastnické právo k nemovitostem

l!

13 Technická dokumentace včetnčfotodolĺumentace stávajĺcĺho stavu fie-li ĺelevanlnĺ}
14 Fotodokumentace stavebniho objektu fie-li relevantnĺ)

E

-

katastrálni mapa (|e-li relevantnĺ)

12 Doklady k povolenĺ stavby - doklad o zahájení ŕĺzeni fie-li ľelevantnĺ)

Povĺnnédokládaná pŕíloha

E

'l5 Elektronickáuerze Žádosti, rozpočtu a pľĺĺohna CD resp' DVD, flash disk

Dalšĺpŕĺlohy

E
á, nĺŽe

'

PredbeŽná cenová ponuka na informačnékĺosky
čestnépĺohlaŠuji,Že:

veŠkeréinformace obsaŽené v Žádosti o nenávratný finančnĺpŕĺspéveka všech jejich piĺlohách jsou úplné,pravdivé a spĺávné,

'

malý projekt je v souladu s pľincĺpypodpory rovnostĺ muŽúv a Žen a nediskriminace podle článku 7 naŕĺzenĺEvropského parlamentu a
Rady (EU) č,' 13a3l2013 ze 17. prosince 2013, kterym se stanovĺ společná ustanovenĺ o Evropském íondu pro regĺonálnĺ ľozvoj,
Evropském socĺálnĺm fondu, Fondu soudrŽnosti, Evropském zemédélskémfondu pro rozvoj venkova a Evropském námoľnim a
rybáľském
fondu a kter'ým se stanovĺ obecná ustanovenĺo Evropském ĺondu pro regionálni rozvoj, Evropském sociálnĺm íondu, Fondu soudŕnosti a
Evropském námoŕnĺm a rybáľském fondu, a kterým se rušĺnaľĺzenĺRady (ES) č' 108312006 (dále jen ,,obecné naŕĺzeni"}a v souladu
s principem udrŽitelneho rozvoje podle článku 8 obecného naŕĺzenĺ,

'
'

zabezpečĺmÍinančnĺprostŕedky na spolufinancováni malého projektu tak, aby nebyla ohroŽena jeho implementace,

na zpúsobĺlévýdaje uvedené v malém projektu neŽádám o jinou pomoc, resp' poŽadováni jiné pomocije v souladu s pravidly kumulace
stanovenými v pŕíslušnýchprávnich pŕedpisech o poskytovánĺ státnĺ podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut piíspévek
z veŕejných pĺostiedkúani z Recyklačnĺho fondu,

.

.
r

splňuji podmĺnky poskytnuti pŕĺspóvku uvedené v piĺsĺuŠné
výzvé,
jsem si védom skutečnosti, Že na NFP neni prävnínáĺok,
jsem si védom zodpovédnosti za pľedloženíneÚplných a nesprávných údajú,pŕičemžberu na védomí, prokázánĺ
Že
opaku je spojeno

s ĺizikem moŽných následkú v rámci ľizení o Žádosti o NFP alnebo implementace malého projektu (napŕ. moŽnost mĺmoŕádnéhoukonČeni
smluvniho vztahu, vznik nezpúsobilých výdajú).

str.13/14

Zavazuji se nepĺodlené pĺsemné informovat Správce FMP o všech zménách, které se týkajĺ uvedených Údajú a skutečnostĺ

Souhlasim se správou, zpracovánĺm a uchovánĺm všech mých osobnĺch údajúuvedených v Žádostĺ o nenávĺatný Íinančnĺ

pľíspévek,jakoŽivĺdalšĺsouvisejicidokumentaci,vsouladusnaiĺzenĺmEvropskéhoparĺamentuaRady(EU)č'201ô1679oochrané
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnĺch údajúa o volném pohybu téchto Údajú a o zruŠeni smérnice 95l46lEs (obecne
naŕĺzeni o ochrané osobnich Údajú) (dále jen
a to zejména jména. pŕijmeni, data narozenĺ, ľodnéhočĺsla,adresy, e-mailových Či
'Naŕĺzenĺ"),
telefonnich konlaktú' Tenlo souhlas ie udélen za účelemzejména vyŕĺzeni a adminislrace Žádosti o nenávratný ĺinančnipŕĺspévekvčetné
programu spolupráce' Tento souhlas je udélen na dobu do uplynutĺ 10_ti let ode dne poskytnutĺ nenávratného
implementace pŕĺsluŠného
pŕĺspévku
ĺho
či rozhodnuti o jeho neposkytnutĺ.

Souhlasimsesprávou,zpracovánĺmauchovávánĺmvšechuvedenýchosobnichúdajúvsouladusezák'č.

18Ea$Z.z.o

osobnich Údajú a o zméné a doplnénĺ nékter.ých zákonú v platném znéni pro účelyimplementace pľĺsluŠného
programu spoĺupráce
a za současnéhorespektováni ochĺany osobnosti a osobnĺch údajúvyjadľuji souhlas s jejich zveŕejnénĺm.''Spracúvanie osobných údajov u

- HcPlŽsK

je vykonávané v zmysle nariadenia Euĺópskeho parlamentu a Rady (EU) 20161679 o ochĺane fyzických osÔb pri
ĺ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
v súlade so zákonom NR sR č. 1Bl2018 Z.z. a
"GDPR"},
osobných úda|ov a so Zásadami spracúvania osobných Údajov fyzických osÔb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je moŽné
na webovej stránke Žsr ntp:ĺlwww.regionzilina.sk/slďzasady_spracuvania_osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom_samospravnom-

Správcu

Titul, jméno a pŕĺjmenístatutárnĺho orgánu

žadatele, titul za jménem:

Podpis, razĺtko $e li relevantní):

RNDĺ. Ján Mäsĺar

Titul, jméno a pŕĺjmenístatutárnĺhoorgánu
hlavnĺho pŕeshraničníhopaľtneľa, titu| za jmónem:

Mĺsto podpisu:

Datum podpisu:

Kysucké Nové Mesto 24.5.2422

Podpis' razĺtko (je li relevantni):

lng. Libor LenŽa

Místo podpisu:

Nové Mesto

slr. L4/14

Datum podpisu
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últGl:
(ód
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5s}.00€

ĺ 535'00€
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jodnolMých krokw uskuto{n€ných z8 Úcoĺom ígdizáci8 MP alo cgĺtu a cslková zodpovedn*t
z8 Íĺadnua spíávnu í6dj'&iu MP; vykonáv8ĺio manaŽrĺúych tinno€lĺ' dánovani€. kooÍdaácĺa'

Íiad€nio

DW

1.1

kontĺolE Íi8Šsniapĺoj8ktj, íiad€ni8 činnosti Ô{enoY Úmu a účlowĺčky.
lÉasťna síobutiäcä

Í6aliz8čnÓho tĺmu, zaistonis ŕ8a|izácĺe aklivlL Úrasĺ na akt'vitách, ďalĺi€

lĺmity p€ĺsonäĺycn ýid8vtov

L.2

PM

DVP

ťinnosli v zílÍľslePíĺlohy č. 2b

zajstenie ísalizáele iedĺoĺivýrÍrôktivit podla sclväoĺéhohaÍmonogíenu' píojokfu a výsbpov ra HcP;
úcasťna 6ľBbuť IodiuatnéhÔ lĺmu,
komĺjnik&'a s vedÚcin pĺojoktovým íEiaŽércma o3l8hýnri Účáshĺkmi MP, pĺiprara obr$u,

bxbvôho a ĺotogrď*Óho mabíiólu na ťôôoviny, koĺzultáci6 a motodktá pomoc pĺi obst8rävani,
inštslácii tôcĺĺickÔho vybavonis, ďalšio činno6t v.mysl8 Píĺĺohyč' 2b Limiv persondĺrych wdaYkov

t.3

oz0t

DVP

odbomý zam€stEĺoc 0ĺ . mobdil' odboĺľý oa'aĺt _ 9ĺipnv8 !'.doláva'ĺch a inĺorÍilačnýchpodllado,
pí9 ĺríoldosky, spracovanig ĺotogrefil a obíazovlho mabÍĺdu'pĺip.aŕ6kvizov, dabbäly obiÓklov

'ía

tabĺol píÓgíam pís VR.

_ Gfaĺi|( - gÍaÍclý
ĺávň a sadzba p'opaga{ných mat€ŕisov (gŕďctá úpí8v8,
sľácovanio 9Íaficl6h0 ná/rhu, vkla'8nio loxtových a obÍaze.ýcň podkladovpoŕĺto|ou
špocia|izovanóho $ofr'yaru) spľi8vodca lwozdäiou a Zápisnĺk sťoÍÚma, zab8zpsčoni€ pĺopagáci€
MP na ľroboťch s'ánlaci Žĺadät6ľa.

RP,PP,
404.407
A0s

hod

120

16

19m'00€

hod

80

16

í 280'00€

A04

hod

ĺ00

16

ĺ ô00'0$€

A08

hod

80

ĺ6

ĺ 280'00€

A09

iod

30

17

RP,PP,
A04. A07

'l 280,00 {

A09

odbomý 2ame6-hansr 02
1.4

oz02

DVP

0203

DVP

odboĺný zamgsblilsc 03 l€ktoĺ PípÍava a pís.gntäaia odbomsi píodnäškyv |ámci s€íninäĺa vi.ĺjálny
v€6mií ra'n6íaná na pĺsrentäciu asronoínĺckých poŽnailo, v$'t2ium modoÍných b$íiolólii. 2 l€ktoĺĺ
po'ĺ5 hodln

5ĺ0'00€

součát

Ná'wFbžky

P.ô.

2.t

J8dnoĺ(a

st'8vĺé zahÍaničnä
osoboro$ta
cssts

csstovnÔ oáhíady

-

Aldvĺb

Popts

castonó

na koordinadnó

í 9ĺac0wý doň

str8Ynó'

Po&t

Cenaza

Jodnobl

l.dĺoĺÚ

Náz€ĺrpobäy

cätoĺingna s€min&

3.1

boz plospania, cssle slu'obným ôUtom, rozpoé€l 'íacovn'tov
16! na
na píacovnó pozĺcie vPM, 0z01, ozo2'

sravnr sa yr{ah0ie

Jodnofrt

6Úb0'

Fopb

oM€Gtveni8

ks
3.3
't.4

3.6

@!q}

Á07

pÍs úcasnlkov ssminäĺa Vi(uána hvsrd&oň' 25 o6ób
cĺn' pl8stová dos&á

Plnoĺarobný lsláČik spĺievodca hvozdáÍĺou toímátj A4 zloŽený
9api€ĺa 100 ĺsm.

asĺonlma

ks

ŕoímál As, po&t sb& ĺ00, ptrý obal, kíÚ'koYá vä'ba, ĺinajiový,
sBana ŕaíBbná s obráŽkom a teĺlom' pĺiĺol€ná mdá c6ruzka.

3

kral oĺamáŽ

Ía'íäl0

ô

1

oÁ

Náza, pob''(y

LCD mofiilor

4.1

PCzaswa

llbfmačĺá tabuĺ€ pubÍcry s íozm€ími 100x50 cí'l

Jsdno!(a

ks

zostavä

a)
ks

Kre$lo t VR

ks

4.3

44
4.\
lnt€f

VR

leĺový dotykoÚ tiosk

ďlviv

pm
ď€shŕaničfll

laÍnsff

Cona

Monibí 59,/cm, 'l920'10809Ú{1 Hz'

.E

ĺ5

325.00{
z bno

?000

A08

1000

p'stygtĺčĺ'ĺ

375'00€

187.50 €

JUWI

ff}F

180,00€
3,5

3 500'00

230,00 €

€

l5

/50'00 €

ila€

27d.Nta

gô
Poa€l
j€d00tof

1

225

30

attviv

pm

Coftom

5{l

50.00 €
160ma

sôŕít

0.00€
z bho

Cenaza

Colkom

todnotu

Á04

minimälne paÍaíĺetrs: 8jsdŕový laktovaolný pĺocosÓĺ Rylen 7-380{x s
ĺfokvenciou 3,9 GHz,gíaÍcká kaÍĺa 8 68 GDDR6 {1 5500 MHz) NVlDlA Ťuring
0p0Íačná pamäť 32 GB D0R4, 1 íB sso p€ví1ý disl s Úchloslbu éĺt'nia3350

0s

0.W€
5

za

lĺdĺtoĺĺu

€

70'68

1.78

ĺBdnotsl

A08

Ak0vib

alNity

pí0

pioshÍaniónl

l80 0Í}a

18í}

A04

r

A04

200

200'00

€

€

500

1

500'00 €

Wndows 10

paíamgta'Tallet-displ€j Í1 '2000 Í Í200|Ps. M8diäTak H8lb

GHz' MM 6 GB. interná pamäť 123 GB, památbvá karE aŽ 1000
WiFi' Bĺu8toob' GPs. rvsbkaneĺa 13 Mpx+8 Mpx
2.05

c6lková výÉkä1 16. 1 29 ca. naximáĺna nosnost: 120 kg' polohovaterna
cfubb' nastavilorná výšl€, vyswná podnož. opleúa nlavy' vantúš v

ciíota

okuljare pre

P0ôď

PP

Popis

MBls a !ápisom 235 MBis.
Tablol

A09

PP

peĺé
(s

coĺkom

so*ét

??

ís

UDomiBnkov

0.00€
z bho

PP

is

11

4.6

AkÍvib

lnĺoŕmacný leĺáČit
Zaplsnlk

€

70.68

sť9hulia do ČR - 2césly, ks2dá pío 3

Pĺmn
ol

255'@ €

r

pr Fĺekvencla

ks

Rozsah 360 " Rozličenĺe 2 560

ks

32'- FUĺ Ho dotykový indooí iĺĺormačnýkiosi. podstavec 550 mmx450 mm'
1200 mm. sLlM Pc na píshlávilj8 obsahu, Audio Q$M modul so Slm
Vyfuoĺonie vstupného menÚ a nahrá\ĺla gíaÍckÔho obsáhu

1 440

g0 H2

404

3

12Ó

120'00

AC4

2

5ĺ0

ĺ m0,00€

A04

I

ô50{]

6

220.(n(

Ž2n

PreÉfil

500,00€

součet

l2 600.00 €

0.00€

P.C.

Názov polo'ky

Popis

Jednoú(a

Poa€t
jodnolok

Akwita

r bno aitiviv

Canam

pÍ0

coĺkom

iodnotko

plo8hĺanĺčni

0erlígrv
43' Full HD dotykoyy inĺomaČný kĺosk sľdvaný do vonkaisieho pĺostedjĺa,
ĺozŠant€plol '30'c až +40'c so v6levaným ohrovom a ventilácbu. anííéff€xné

íozĺns.ys noŽicl€mi 975mmx2'ĺ00míu200mĺn. Píisušenstvo $lim Pc na
píehlh/anis obsahu, audio' GsM modu| so slM tafuu, ýyvoÍenie vslupnlho
skĺo,

Exteĺl.ový dotytoyy kiosk

mgnu a nahĺalie gíaficlého obsahu' pfipo]snĺe n8 WlF'.

ks

1_1

osadenie €xtsriórcvlho

info

súboí

Názov

pob'ky

1

AU

'|

?34

Pment

1.15%

1

1í 866.m€

1666

Wad€niado

dovoz. ĺĺšlaláci8

cs8deni€ iníokiosku' píipfa/a betÓnového b,ka, pripdenie do ol. eÍlgÍgio.
p.ilohá l. 'l3 cônová ponuká
na osadgnie inĺokioŠluv hodnoto 824.r€.

kiostU

s.l

P.C.

preYádzky,

A0{

zv.všnÚ sumu ra osädenio ĺnÍ}kjo6ĺ(u{90,77€1

budern€

ĺjnancovaťz úas']ých

734'00€

zdĺojov.

J8dn0í(a

AkfviB

Pooís

0-m€

P0č0t

Caflszs

lodnoEk

jsdnoťíU

Sotilet

4ť!ma

0.c{ €
z

pm

Colkem

plosbŕEnlfni
DeÍheÍv

Komplohé zabozp€éonis úetowĺctva,
6.1

náklady ná účtovnii*u organizáúiev

IPP

íámci

bĺoallivlv

V€denie

hod

ú&ovnactva

píoJekt

40

10

Pírmnt

0_&%

400'00 €

0'00€

Ssdat

a

ô ŕl{t

0.00

€

z loho a*tĺvĺty
P.č.

Názgv

pobrB

J0dnoĺ(a

Popis

Počót
jgdnotgĺ

Atlivila

Cenaza

pí0
p'osh'anifuĺ

Calktm

iadnoňu

!áÍlĺ8Ív

1t

0.{$€

72

0.00

ĺ00.00%
,a!

'ŕ""

soUčrt
iáql;;

cásĺ€:
Casilr
5,00%
1

l '860Á

fts0€:
soĺaát

€

e

3ó

{i'! :il il
r! '05.88

347056€

] 'l:,
1

'iť i:
735.30

4 117'50€

12

ĺy mdóho
T[ul ĺĺÔno s piĺlmrnĺ Írfutámlio
oÍgÉnu Ltĺltds, ĺtul zi JmÓn.ml

RNor. Jän

lng.

:

-

Msj'

Ťltul JmÔm r plĺJmoll rtilutamího
oĺgánu hlď'ĺho pŕohnnlónĺho
parlneŕa' lilu'

Podplt-r.eeuEu,----.

zN

JÍtllnen:

L'bs Lenta

9íolghb nsd Yýlli vlgôbĺho s0olufinamodni

{lc

'4ĺí@

l}

Í.&vmlnl):

PÍocánt

Itlrlo po(bhui

rysďé

PodPlq

l

Nové l'resro

ť}{x}%

&lfBm:

0.00{

0.00oÁ

Cellem:

0.00€

D.tum godplru:

24.5.2t22

l'ĺ'to pod9hu:

0.lum podplrut

vab$té !|Bzaiój

2a32822

l1/
€

