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Zmluva o poskytnutĺ finančného príspevku pre
individuáIny mikroproiekt

Zmluva o poskytnutĺ íinančného prĺspevku č. tNT/EBrzAr1NtNo1$7
Na realiáciu mikroprojektu "Náučný chodnik "ze krásaml bytčlanskci prĺrody'''',
lNTlÉBlzv1NlN0157
Podľa rozhodnutia Výboru pre mikoprojekty č' 35t2o2o zo dňa 13.01. 2o2o, v rámcĺ Programu
cezhraničnej spolu práce lnterreg V-A Poľsko-Slovensko 2o1 +2o2a
uzavrelá medá:

Žlllnrrým samorprávnym krajom
so sídlom: Komcnskóho 48, 0íí 09 Žllina

ďalej len,,Etľ€Í€gióďVÚC'',

zartúpeným: lng. Erikou Jurinovou, predsedníčkou Žilinsrého samosprávneho kraja,

a

Mecto Bytča

go sÍdlom: Námestie sR írí, 0í4 0í Bytča
lČo1:0032'lí92
Dll:2020626399

ďalej len,,mikroprijímateľ''

zastúpený: lng' Miroslav Minárčik, primátor mesta Býča, na základe plnej moci2 osvedčenia zo dňa
26.11.2018 ktoré tvorí prĺlohu č. 2 k tejto zmluvo,

spolu pomenované ako,,zmluvné straný',

ďalej len,,zmluva".

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

č.

;9ľFĽ|!-Ĺ1l"b" ekvĺvalentný) alebo -lČo, KRS (ak Je subjekt zapísaný V regisiri alebo ekvivalentný)' DPH (alebo ekvivalentný)
'Flná moc pré osobu zastupujucu vedúceho partnera (ak sa vzťahuje).
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VŽdy' kcď sa v tejto zmluve wädza:

1. 'aktuálna Prĺrulka pre prijĺmateľa' _ rozumie sa ým dokument schválený Monitorovacím výboľom,
ktorého zmeny schvaÍuje Monitorovací výbor, a v ktorom sú uvedené zásady pripravovania, reallzácie,
monitorovania a vyúčtovania projektu a jeho udrŽateľnosti. Mikroprijímateľ má prĺstup k aktuálnej Príručke pre
prijimateľa a prostredníctvom lrrcbovej stránky programu a internetovej stránky Úc ;e
bezodkladne informovaný o jej zmenách ako aj o dátume, od ktorého je nová verzia Príručky pre prijímateľa
platná;

2. "aktuálna Príručka pre mikoprijímateľa' - rozumie sa ým dokument schválený Výborom prc
mikroprojekty, ktorého zneny schvaÍuje Výbor pre mikroprojekty, a v ktorom sú uvedené ásady prípravy,
realizácie, monltorovania a vylčtovania mĺkroprojektu a jeho udrŽateľnosti. Mikropĺijĺmateľ má prĺsfup k
akfuálnej prĺručke pre mikroprijímateľa a prostrednÍctvom webovej stránky Euf€r€giónu'^/ÚC je irrformovaný o
jej zmenách ako aj o dátume, od ktorého je nová vorzia Prĺručky pre mikroprijĺmateÍa platná;

3. ,,programovó dokumený - rozumejú sa ým dokumený schválené Riadlacim orgánom alebo,
Monitorovacím výborom, vďahujúce sa na implementácĺu programu;

4. ,,program'- roanmie sa ým aktuálna verzia dokumentu Program cezhraničnej spdupÉce lnterreg V-A
Poľsko-Slovensko 201 4-2020;

5. 
'elektronická 

veľzia dokumentoť - roanmejú sa tým dokumený rĺýlučne v elektronickej podobe alebo ich
fotokópĺe, originálne elektronické dokumený, existujúce takisto v papierovej verái, ako aj skeny a fotokópie
originálnych papierových dokumentov, opĺsané mikoprijímateÍom v súlade s poŽidavkami uvedenými v
aktuálnej PrÍručke pre ĺrťmprijímateľa;

6. ,,generátor Žiadostí a vyúčtovanĺ" - rozumie sa ým informačný nástoj vytvorený pre podávanie Žiadostí
o poskýnutie finančného príspevku a na vyričtovanie mikroprojektov v programe lnteneg V-A Pďsko_
Slovensko, v súlade s pravidlami uvedenými v uŽívatďskej príručke dostupnej na intemetovej stÉnke
EuľereeÉÓftýVÚc;

7. 
"Riadiaciorgán" - rozumie sa tým prísluŠné ministerstvo regionálneho roanoja v Poľsku;

8' ,,kontrolóŕ'_ rozumie sa tým kontrolór uvedený v čl.23 ods. 4 nariadenia EÚS;

9. 
"Výbor 

pre mikroprojektý - rozumie sa tým subjekt zriadený Vedúcim partnerom Strešného pĺojektu pre
účely výberu a monitorovania mikoprojektov a schvaľovania dokumentov týkajúcich sa mikroprojektov v danom
Shešnom projekte;

10. ,,mikroprijímateľ'- rozumie sa tým subjekt áčastňujúci sa na realizácii mikroprojektu ako subjekt, ktorý
podal Žiadosť o poskýnutie finančného prispevku;

1'l' ,,partner mikropľojektuo - rozumie sa ým subjekt uvedený v Žiadosti o poskýnutie finančného príspevku,
ktorý sa zúčastňuje na mikroprojekte a je v zmluvnom yzťahu s mikroprijímateľom na áklade partneĺskej
dohody týkajúcej sa realizácie m ikroprojektu ;

12' 
"mikroprojekť - rozumie sa tým projekt realizovaný v rámci Strešného projekfu aspoň 2 subjektmi -

minimálne po jednom z}<aŽdej strany hranice, okrem Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktoré sa
o poskýnutĺe finančného príspevku môŽe uchádzať ako tzv. jediný prijímateľ;

13. ,,individuálny mikroprojekt'- rozumie sa tým proiekt pripravený a realizovaný za účasti partnerov z oboch
strán hľanice, ale za finančnej účasti iba jedného z nich;

14. 'finančná korekcia'' rozumie sa tým čiastka, o ktorú bude zniŽený finančný príspevok
a spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu pre mikroprojekt v súvislosti s nezrovnalostbu zistenou v schválenej
správe o postupe realizácie mikroprojektu;

15' ,,Partnerská dohoda'' - rozumie sa ým zmluva určujúca vzájomné práva a povinnosti mikľoprijímateľa
a partnerov m ikroprojektu v rámci Í€äb ÍŤĺmprojektu;

í6. ,,správa 'o 
postupe ĺealizácie mikroprojektu" - rozumie sa tým správa, ktorú mikroprĺjímateÍ predkladá

Et#eľegión'i/VUC v súlade s pravidlami uvedenými v aktuálnej Príručke pre mikroprijímateľa a v zmluve, ktorá
odzrkadľuje postup pri realizáciĺ mikroprojektu;
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17. 
'íinanÔný 

príspevok'' - roalmejú sa tým Íinančnó prostriedkyz EFRR;
ĺ8. 'EFRR" 

_ rozumie sa tým Európsky fond regionálneho roanoja;

í9.- 'vlastný vklad" +oalmie sa týĺn podiel mlkroprijÍmateľa na cclkových oprávnených výdavkoch
mikroprojektu uvedený v Žiadosti o poskýnutÍ finančného prĺspevku

20. 
'spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu"+ozumejú sa tým prostriedky z poľského/slovenského štátneho

rozpďtu, ktoré 5uĺeľegriónA/UC poukazuje mikroprijímateľovi ako doplnenie vla-stného vkladu mikroprijímateľa.
Vprípade' Že je poľským mikroprijímateľom štátna rozpočtová organizäcia, sa spolufinancovanie zo 3tátneľlo
rozpočtu poukazujú prĺslušným disponentom ľozpočtovejčastina základe osobitných predpisov;

2í. .schválený príspevok' - prostriedky EFRR určené na vyplatenie mikropľiJĺmateľovi na základe
predloŽených a schválených oprávnených výdavkov;

22. "nezrovnalosľ - rozumie sa týĺn individuálna nezľovnalosť uvedená v čl. 2 bod 36 všeobecného
narĺadenĺa;

23. -,,priamo 
peľsonálne nákĺady'' - rozumeiú sa ým výdavky spojené s personálom priamo zapjcným do

realizácie mikroprojektu, vyúčtované v rámci rozpočtového riadku: Personálne náklady;

24' ''nepriame výdavký-rozumejú sa tým výdavky nevyhnutné pre ľealiáciu mikoprojektu' no neýkajúce sa
priamo jeho hlavného pĺedmetu; tieto výdavky sú určené v aktuálnej Príručke pre mikroprijímateľa ú ľámc|
rozpočtového riad ku : Kancelárske a adm inistratívne výdavky;

25. ,,paušálna sadzba" +ozumie sa ým finančný príspevok podľa pauŠálnych sadzieb vypočítaných
uplatnením percentuálnej hodnoty pre jednu alebo nieko]ko kategórlí výdavkov;

m: omiera spolufinancovania" - rozumie sa ým pomer hodnoty finančného príspevku poskýnutého pre celý
mikroprojekt a hodnoty celkových oprávnených qýdavkov mikropľojektu výadrený s preônosťou na dvä
desatinné miesta. Mĺera spolufinancovania nemóŽe prekročiť 85,007o oprávnenhľl výdavkov mikroprijímateľa;

27. 
"oqráv-nené 

výdavký - rozumejú sa ým výdavky alebo náklady riadne vynaloŽené mikroprijĺmateľom
alebo v súvislosti s realĺzáciou mikroprojektu v rámci programu' v sÚladá so zmluvôu, právnymi pre'dpismi EÚ a
vnútroštátnymi predpismi, s aktuálnou Pľíručkou pre mikroprijimateÍa, aktuálnou Prĺručkoú pré priiímateľa a
prostrednĺctvom geneľátora žĺadostĺ a vyúčtovan í;

28. - "neoprávnený 
výdavok'' - rozumie sa ým akýkofuek výdavok alebo náklad, ktoď nemôŽe byt uznaný za

oprávnený výdavok;

29, 
"SmernÍce 

pre Egroregión" - rozumejú sa tým smernice pre Euroregión o overovaní vyúč'tovacej
dokumentácie m ikroprojekfu ;

30. 
. ,,účet srĺĺeľegiónu/VÚc" - rozumie sa tým bankový účet, z ktorého suľgľegión^/ÚC poukaalje finančné

prostriedky m ikroprijímateľom ;

3ĺ. účet mikropriiímateľa" - rozumie sa týÍnr

osobitný bankový účet, na ktorý sa poukazuje finančný príspevok:

názov aadresa banky: Prima banka Slovensko, a.s. Národná 28, o1o o'l Ĺilina
kód banky (Blc/sWlFT): KOMASMX
IBAN: SK50 5600 0000 0003 6764 8006

BeŽný bankový účet, na ktorý sú poukazované prostriedky z účelovej ÍezeNy Štátneho rozpočtu3:

názov a adresa banky:

č. účtu:

TŤ
o-. {D

t2' ,,nariadenie EÚs" - rozumie sa lým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299t2o13 zo 17'
decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu ciel'a "Európska územná ipolupráca' z Európskeho
fondu regionálneho roztoja(Ú. v. EÚ L347 z20.12.2o'l3, s.259-280);

3 Vďahuje 3a iba prijĺmaÍA|'ov z-Pbľška, Nevzťahuje sa na štátne rozpočtové oĺganlzácie'
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33. 
'všeobecné nariadenie" - roalmig sa ým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1eÚ)c. 13o3/2oí3

zo 17' dgcembra 2013' ktorým sa stanovujú spoločné ustlanovenia o Európskom fonde regionálneho roaloja,
Euĺópskom soclálnomfonde,Kohóznomfonde,Európskompoľnohospodárskomfondeprerozvojvidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stianovujÚ všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
reglonálneho roarop, Európskom sociálnom fonde' Kohóznom fonde a EurÓpskom námomom a 4párskom
fonde, a ktorým sa ruŠĺ nariadenle Rady (ES) é. 1.083/2006 (Ú. v. EÚ L347 z20.12'2013, s.320469);u' "internetová stľánka EuroregiónuA/ÚC" rozumie sa tým stránka:www.euroľegion_
beskidy.pl/wrirtw.zilinskazupa.sk;
35. ,,ĺntornetová stránka programu'- rozumie sa tým stránka: wwwolsk.eu
36. ,,udržateľnosľ - rozumie sa tým zákaz vykonávať podstatné modifikácie mikroprojektu, uvedené v čl. 71
všeobecného nariadenia, v období 5 rokov od poslednej platby pre mikroprijÍmateľa a v prĺpade mikroprojektov
so štátnou pomocou v súlade s platnými predpismi;
37. ,,ukončenie vecných aktivít v mikroprojekte" - rozumie sa tým dátum ukončonia poslednej aktivity
mikroprojektu, ktorá je potrebná pre dosiahnutie jeho cieľa (napr. sprĺstupncnie výstupov mikroprojektu cieľovei
skupino);
38. ,,pomoc de minimiď - rozumie sa ňou pomoc upravená Nariadenlm Komisie č,.14o7l2o13 z 'l8.
decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a ĺ08 Zmluvy o fungovaní európskej únie na pomoc de minimis (Ú'
v' EU L 352z24'12.2013, str.1), poskýovaná na základe Nariadenia ministra infraštruktúry a roanoja Poľskej
republiky o poskýovaní pomoci da minimis a štátnej pomoci v programoch Európskoj územnej spolupráce v
rokoch 2o14-2o2a z 20. októbra 20ĺ5;
39. 

"štátna 
pomoc" - rozumio sa ňou pomoc uvedená v čl. 14 Nariadenia Komisie č,.65112014 zo 17' iÚna

2o14.o vyhlásení určitých kategóriĺ pomoci za Žučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú.
v. EU L'l87 z26.06.2014, str. 1) poskýovaná na základe Nariadenia ministra infraštruktúrya rozvoja PoľskeJ
ľepubliky o pomocĺ de minimis a štátnej pomoci v programoch Európskcj úzcmnej spolupráce v rokoch 2014-
2o2o z 20. októbra 2015.

TT
o. dB3ái

4



Y l.lĹtrľÍ'eg H
PL.SK Polsko-Slovensko

$2
PREDilET ZiILUI/Y

1. Predmetom zmluvy je stanovenle podmienok, za ktoých E{lľof€gĺóďVÚC poskýuje finančný
príspevok z a spoluÍinancovanie zo štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojoktu a ňikiopri1ĺmatď
rcalizuje mĺkroprojekt, v súlade so Žladosťou o poskýnutie finančného prÍspevku a rozhodnutiň Vyooru
pre mlkroprojekty.

2. Zmluva predovšetkým stanovuje präva a povĺnnosti zmluvných strán týkajúce sa reaĺizácie
mikroprojektu v rámci spôsobu a podmienok, za ktorých je poskýovaný finančný prÍspevok a
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a za ktoých sa uskutočňuje: monitorovanie, predkĺadanie
Žiadostí o pĺatbu, úhrady, overovanie/kontľola dokumentov, informovanie a propagácia a riadenie
projektu.

3. V prĺpade icdnotiek územnej samosprávy móŽu úlohy azáväzky mikroprijĺmateľa vyplývajúce zo
zmluvy realizovať príslušné úrady pre tieto iednotky.

4. Počas realizácie mikoprojektu ako aj v obdobĺjeho udÉateľnosti, mikroprijímatel' koná v súlade s:

1) platnými predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi' a predovšetkým:

a) nariadením EÚS,

b) narĺadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 13o1t2o1g zo'l7. decembra 2013 o
Európskom fonde regionálneho rolloja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa
lnvestovanie do raslu a zamestnanosti, a ktoým sa aušuje nariadenie (ES)č.
1 08012006(Ú. v' E ÚL3+zz 2o.1 2.2a 1 g,s.289_302),

c) všoobecným nariadením,

d) vykonávacími nariadeniami Európskej komisie, ktoré doplňujú Všeobecné nariadenie,
nariadenie eÚs aro aj nariadenie uvďené v písm. b,

e) vnútroštátnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov,

f) vnútroštátnymi a európskymi predpismi o veľejnom obstarávanÍ;

2) aktuálnou programovou dokumentáciou pre mikroprojekty, predovšetkým:

a) aktuálnym Programom cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Poľsko_Slovensko 2014-
2020,

b) aktuálnou Príručkou pre prijímateľa, zverejnenou na internetovej stránke programu;

c) aktuálnou Príručkou pre mikľoprijímateľa a Generátorom Žĺadostĺ a vyúčtovanĺ
uŽívateľskou príručkou zverejnenými na internetovej stránke Ecí€f€gióru^/ÚC,

3) zásadami a pokynmivnútroŠtátnymi a EÚ, najmä:

a) Výkladovým oznámením Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na
zadávanie zákaziek,.na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smeľnice o verejnom
obstarávaní (Ú' v. EÚ C 179 zo1.oi}.2oo6),

b) dokumentom vydaným Európskou komisiou týkajúcim sa určenia finančných korekcií.

c) Pravidlamĺ oprávnenosti výdavkov v rámci Európskeho fondu regionálneho roanoja a
Kohézneho fondu na roky 20142020,

5' Mikroprijímateľ vyhlasuje, Že je oboznámený s uvedenými dokumentmĺ a berie na vedomie spôsob
sprístupňovania zmien týchto dokumentov, a taktieŽ berie na vedomie, že realizäcia mikroprojektu, ktorá
začne pred uzavretím tejto zmluvy, bude predmetom kontroly uvedenej v $ 10 a11 tejto zmluvy'

6. Mikroprijĺmatel'týmto potvrdzuje správnosť údajov uvedených v zmluve a v prílohách, ktoré tvoria
jej neoddeliteľnú súÓasť'

5
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7. Mikroprijĺmateľ zabezpečí, Že sa všetci partneri mikroprojektu zavĺaŽu dodrŽiavať platné
ustanovenia vnútroŠtátny'ch právnych predpisov a predpisov EU, platných programových dokumentov'
vnútroštátnych pľavidĺel, pravidiel EU a smemĺc uvedených v ods'4.

t3
PARTNERSKÁ ooxool K REALEÁctl ttKRoPRo'EKTu.

1. Mlkropr[ĺmateľ v partnerskej dohode upravuje vájomné pravĺdlá spolupráce s partnermi
mikroprojektu, predovšetkým slanovuje úlohy a povinnostivyplývajúce z realizácie mikroprojektu.

2. MikroprijÍmateľ pred uzavretÍm zmluvy s Euĺeľ.egilónemA/ÚC prodkladá na EuľgľegpónuĺVÚc ropiu
partnerskejdohody podpísanejvšetkými partnermi mikroprojektu a mikroprijímateľom.

3. Partnerská dohoda obsahuje ustanovenia, ktoré sú v súlade s minimálnym rozsahom partnerskei
dohody, tvoriacim prílohu Žiadostĺ o poskýnutie íinančnóho príspevku pre mikroprojokt.. Partnerská
dohoda môŽe obsahovať dodatočné ustanovenia dohodnuté medzi mikroprijĺmatolom a partnermi
mikroprojoktu za účelom realiácie milĺoprojektu. Dodatočnó ustanovenia nosmú byť v rozpore
s ustanoveniami uvedenými v partnerskej dohode.

s4

RozPočET PRoJEKTU

1. Finančný prĺspevok poskýnuý na mikroprojekt nie je vyšší ako: 49999,18 EUR (slovom:
štyridsat'devät'tisĺcdeväťstodeväťdesiatdeväť 18/í00EUR) a súčasne neprekračuje 71,83o/o5 celkových
opľávnených výdavkov mikroprojektu predstavujúcich 69 607,67 EUR (slovom:
šestUesiatdevättisícŠostosedem 67/í 00EUR

2. Mikroprijímatel sa zaväanie poskýnúť vlastný vklad uľčený na realiáciu ĺnikroprojektu vo výške
nie niŽšej ako 12647,73 EUR (slovom: dvanásťtisícŠestoštyridsaťsedem 73l10o EUR), čo predstavuje
m in. 1 8, 1 77o cel kových oprávnen ých ýdavkov m ikropľojektu.o

3. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu7 vo výške nie vyŠšej akoo 6 960,76 EUR (slovom:
šesttisícdeväťstošesťdesiat 761100 EUR), a súčasne neprekračuje 1oo/o celkových oprávnených
výdavkov mikroprojektu uvedených v bode '1.

4. Maximálna výška poskýnutej štátnej pomoci/pomoci de minimlb pre mikroprojekt nie je viac
ako:............... EUR (slovom EUR) - ak sa vá'ahuje.

5. Pri zníŽení rozpočtu mikroprojektu vyplývajúceho z úspor, vrátané takých, ktoré vznĺknú v ľámci
zrealizovaných verejných obstarávaní, nie je potrebný dodatok k zmluve.

6. Poskýnutý finančný príspevok a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je určený na refundácĺu
oprávnených výdavkov vyn aloŽených na real izáciu mikľoprojektu.

7. Vyplatenie poskýnutého finančného príspevku aspolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre
mikroprojekt má formu refundácie skutočne vynaloŽených oprávnených výdavkov, vyplatenia paušálu na
nepriame ýdavky ako aj vyplatenia paušálu na personálne náklady- v súlade s ľozpďtom mikroprojektu
uvedeným v Žiadosti o poskýnutie finančného prĺspevku.

8. AkékolVek neoprávnenó výdavky v rámci mikroprojektu alebo neoprávnene vynaloŽené výdavky
znáŠa mikroprĺjímateľ z vlastných prostriedkov.

aNeuplatňuje sa, ak Je jedlným parťrerom v mikŕoproiekte Európske zoskupenle územnej spolupráce.
5S presnosťou na dve desatinnó miesta. Zaokrúhľuje sa v sÚlade s matematlďými postupíni, t.j., ak ie treĺia číslica za čiarkou 1, 2, 3,
4' druhá čĺslica ostáva nezmenená a ak je to 5, 6, 7, 8' 9' druhá číslĺca za člaÍkou sa zaokruhli smeŕom nahor, no nie viac ako 85,00
o/o.

lAk je vedúdm paÍtnerom obec, je povinná ku podpisu zínluvy prédloŽlť V,ýpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení
spoluĺlnancovani9 mikÍopro|ektu/Týka sa lon vedúciďt partnerov mĺkroproJoktu/ parlnerov mikroproioktu zo Slovenska.
'Možnosť a tĺýška dofinancovania z účelovej rezervy štátneho rozpoétu je určovaná každoročne v pÍocese rezervy štátneho rozpočfiJ
PR. Týka sa len pol'ských partneÍov
! V prípade, Že mikroprojekt nedosbl spoluĺinancovanle zo štátneho rczpočtu, treba v $4 ods. 3 uviesť,'nevďahuje sa''. Ustanov€nie
sa nevzťahuje na štátne rozpočtové organlzácie na poľskej strane.
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9... - Mikroprojekt je realizovaný v súlade so Žiadosťou o poskýnutie finančného príspevku, vrátane
pri|oŽeného rozpočtu mikroprojektu, spotu s neskorŠími zmenami zavedenými podľa $'17 žmluvy a podľa
platnej programovej dokumentácie a aktuá|nymi dokumenľni na realizáciu mikioprojektoŕ a iootapredpĺsov uvedených v $ 2 ods. 4.

ĺ0. V prípade priznania štánej pomoci/ pomocl de minimis nemôŽe zmena výšky výdavkov
spadajúcĺch do podpory, vyplývajúca zo m:plnY rozsahu mikroprojektu, zmena vydry-ĺnáncneľro
príspovku a spoluÍinancovania zo Štátneho rozpočtu, spôsobiť prekrďenie povolenej máxiňalne; úrovne
flnančného prĺspevku v súlade s Účelom Štátnej poinoci a 

'hodnoý 
poňoci de minimis poúrázane;

mikroprijĺmateÍovi.

s5
ZABEZPEčENIE REALIzÁclE zMLUltY'

1. MikroprijĺmateÍ zriadi zábezpeku pre zabezpečenie správnej ĺea]izácie zmluvy v deň podpísania zmluvy
jednou z vybraných foriem1o:

1) blankozmenka spolu so zmenkovou doloŽkou;

2) notárska zápisnica o dobrovoľnej exekúcii;

3) cesia;

4) banková zábezpeka;

5) iná forma zábezpeky dohodnutá s EuroregiónomAĺÚC.

2. Výška zriadenej zábezpeky mikroprijímateľa sa musí rovnať minimálne výŠke poskýnutého Íinančného
príspevku aspolufinancovania zo Štátneho rozpočtu uvedených v s 4oos' ĺ' äoos. g. Vprípade
neúčinnej vlay. na vÉtenie pohÍadávky, ktorá vznikla v dôslxiku nesprávneho plnenia zmluvy, itiäľrne
EuroregiónAlLl€ aj úroky vsúlade spodmienkami zmtuvy pďľa $ 13 ods. 5. Ak bude zábezpeka
zliadená vo forme zmenky, má EuroregiónflÚG právo vyplniť zmenku na zmgnkovú sumu zaľrĺĺájúcu
výŠku finančného príspevku a spolufinancovania zo štátňôho rozpočtu uvedenú v $ 4 ods. .t a odi. 3
spolu s úľokmi a výdavkami na vymáhanie úhrady zmenky.

3' Mikroprijímateľ je povinný zliadit ábezpeku na obdobie odo dňa uzatvorenia zmluvy do uplynutia 5
rokov odo dňa poukázania záverečnej platby mikroprijímateľovi.

4.- V prípade..,_správneho splnenia všetkých záväzkov mikroprijímateľa uvedených v zmluve
Euroľegión/V[JG vrátĺ prijímateľovi zmluvnú zábezpeku po uplynuti 5 rokov odo dňa poukázania
záveľečnej platby pre mikroprijímateľa.

5. V prípade začatia správneho konania, účelom ktorého má byť wátenie prostriedkov na áklade zákona
o verejných financiách alebo na základe súdneho konania v dôsledku napadnutia takého rozhodnutia,
alebo v prípade v,ýkonu správnej exekúcĺe, mÔŽe k vráteniu zábezpeky dôjsť po ukončení konania
a vrátení prostriedkov.

s6
oBDoBtE REALlzÁclE |u|KRoPRoJEKTU

1' obdobie realizácie mikroprojektu je nasledujúce:

1) Dátum začatia vecnej realizácie v mĺkroprojekte: 0ĺ.0í.2020;

2

3

2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekle:31.12.2020;
Realizácia mĺkľoprojektu musí prebĺehať v súlade s harmonogramom aktivĺt uvedených v Žiadosti
o poskýnutie finančného príspevku.
obdobie realizácie mikroprojektu je moŽné preoEiť iba v odôvodnených prípadoch na základe
pÍsomnej Žiadostĺ mikroprijímateľa, kedy maximálna doba realizácie mikroprojiktu nesmie byť vĺac
ako 18 mesiacov' V závislostiod sídla mikroprijímatelaza rozhodnutie v tomtô prípade zodpbvedá
euroregión alebo VÚc.

;"ľ_Ýt l q poľských mikroprĺJlmateľov. Nevzťahuje sa na Jednotky sektoľa verejných ÍinanciíĺoNehodiace sa prečiaĺknuť' 
7
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ĺ. MikropriJímateľ zodpovďá Egfeŕ€giónu^/Úc za zabezpečenie správnej a včasnej realizácie
celého mikroprojekfu. Mikroprijimateľ je tieŽ zodpovedný za akákoÍvek opatrenia pľijaté partnermi
mlkľoprojektu, ktorá by viedli k porušeniu ich áväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a partnerckej dohody
k realiácii mikropĺojektu.

2. Mikroprijĺmateľ nesie výhradnú zodpovednosť za škody, ktoró vznikli v súvislosti s realiáciou
mlkroprojektu vo vzťahu k tretím osobám. Mikroprijímateľ sa zieka akýchkofuek nárokov vo vzťahu k
e+'ľere9iÓRt/VUC za Škody spôsobené sebou alebo projektovými partnermi alebo akoukofuek treťou
osobou v súvislosti s realizáciou tohto mikroprojektu.

3. V pľípade, Že EureregiónA/ÚC, v sÚlade so zmluvou, poŽiada o vrátenie celého vyplateného
finančného prĺspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu alebo jeho časti, mikroprijímateľ je
zodpovedný za vrátenie prĺsluŠnej sumy finančných prostriedkov v lehote stanovonoj vo výzve na
vrátenie Íinanlného príspevku vystavenej &ĺľgre$ónem^/ÚC, v súlade s podmienkami uvedenými v
s13.

s8
vLAsTNícKE PRÁvo

1. Vlastnícke a iné majetkové práva, ktoré sú výsledkom mikroprojektu, budú predstavovať majetok
mikroprijÍmateľa.

2. Mikroprijímateľ sa zaväzuje, Že výstupy a výsledky mikroprojektu budú vyuŽité spôsobom, ktorý
zabezpeél rozsiahle šÍrenie a zdieľanie výsledkov mikroprojektu verejnosti, v súlade so Žiadosťou o
poskytnutie finančného príspevku.

se
osoBENÉ PovtNľ{osTl MlKRoPRlJĺtuATEĽA

1. Mikroprijímatel zabezpeéí, Že v rámci realizovaného mikroprojektu nedôjde k dvojitému
financovaniu oprávnených ýdavkov mikroprojektu z fondov EurÓpskej únie alebo iných zdrojov.

2. MikropriJímateľ vedie osobitnú analytickú evidenciu pre potreby realĺácie
mikroprojektu,spôsobomumoŽňujúcimidentifikáciukaŽdejfinančnejoperácievykonanejvrámcinĺmrealizovane
jčastimikroprojektu11 za podmienok uvedených v aktuálnej Prĺručke pre mikropriiĺmatela a v ostatných
programových dokumentoch.

3. Mikroprijĺmateľ vo svojich správach o postupe realiácie mikroprojektu (čiastkových aj áverečnej)
uvádza iba oprávnené v'ýdavky, ktoré sú v súlade so Žiadosťou o poskýnutie finančnóho prĺspevku.

4. Mikroprijímateľ zabezpečuje informovanosť verejnosti o výške spolufinancovania mikroprojektu v
súlade s poŽiadavkami uvedenýmiv čl. 1í5 ods' 3 všeobecného nariadenia, vo vykonávacom nariadení
Komisie EÚ) č,'82112014 z28' júla2014 (Ú.v. EU L223 z29.7.2014, s. 7_18) a v aktuálnej Prĺručke pre
mikroprijĺmateľa.

5. Mikropľijímatel', ktorý poskytuje štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, je zodpovedný za
poskýovanie pomoci Účastnĺkom projektu v súlade s ustanoveniami ákona z 30. apríla 2004 o
konaniach vo veciach súvisiacich so štátnou pomocou a nariadením Komisie (EÚ) č' 14o7t2}13 a
progľamovými pravidlam i'

6. Mikroprijímateľ pravĺdelne monitoruje postup v realizácií mikroprojektu vo vzťahu k obsahu
Žiadosti o poskýnutie finančného príspevku a ostatných príloh, a bezodkladne informuje Eureregión/VÚC
o všetkých nezrovnalostiach a okolnostiach, ktoré môŽu spôsobiľ oneskorenia alebo zabrániť realĺzácii
mikroprojektu v plnom rozsahu, alebo o zámere odstúpiť od realizácie milĺoprojektu.

7. Mikľoprijímateľ bezodkladne informuje EuÍ€ľ€gióa^/Úc o okolnostiach, ktoré mÔŽu viesť
k zníŽeniu hodnoty oprávnených výdavkov mikroprojektu, o moŽnosti spätného získania DPH a o
príjmoch, ktoré neboli zohľadnené počas poukazovania finančného prĺspevku a spolufínancovania zo
štátneho rozpočtu uvedeného v s 4 - v súlade so Špecifickýmizásadami uvedenýmiv aktuálnej Príručke
pre mĺkroprijímateľa.

I
ĺ1Nevzťahuje sa na paušálne ýdavky.
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6. Mikropľijĺmateľ pripravuje a realizuje verejné obstarávanie a zadáva zákazkv v rámci ním
realizovanej časti mikroprojektu v súlade s právnymi predpismi EÚ, národnou legislatĺúou a zásadami
hogpodárnosti, Eansparentnosti, pravidlami hospodárskej súťaŽe a rovnakého zaoňchádzanĺa, podrobne
popÍsanými v akfuálnej Príručke pre mikropĺijĺmaleÍa.

9. Mlkroprijímateľ sa zaväzuje dodrŽlavať povinnosti ýkajúce sa štátnej pomoci alebo pomoci de
minimis v aúlade s prĺslušnými platnými právnymi predpĺsmia pravidlaml.

10. V prĺpade, Že mikroprijímateÍ poskýne hospodáľskemu subjektu štátnu pomoc alebo pomoc de
minimls, je mikroprijímateľ povinný posúdiľ plánovanú pomoc, monitorovať ju a podávať správy
o poskýnutej Štátnej pomoci alebo pomoci de minimis a dodrŽiavať prísluŠné právná predpisy.

11. Mikroprijímateľ odovzdá egf€r€gióruruÚc dokumentáciu týkajÚcu sa verejného obstarávania
spoĺu s ďalŠou správou zrealizácie mikroprojektu najneskôr spolu so správou, vktorej sú uvedené
výdavky spojené s obstiarávaním.

12. Mikroprijímateľ pripraví a doručí v lehote do 5 kalendárnych dní od ukončenia daného
monitorovacieho obdobĺa doručí čiastkovú správu o postupe realizácie mikroprojektu a v lehote do 30
kalendáľnych dní od dátumu ukončenia vecnej realizácie mĺkroprojektu dorúcĺ záverečnú správu.
Mikroprijímateľ opĺaví zistenó chyby a predloŽí vysvetlenie alebo doplnenie ErľeregióncVÚC v
stanovených lehotách'

13. MikroprijímateÍ poskýuje dokumenty a potrebné vysvetlenia príslušnému srfigľegióntlruÚc,
kontrolórovi, Spoločnému technickému sekretariátu, Riadiacemu orgánu alebo Národnému orgánu v
lehotách stanovených trýmito inštitúciam i.

14. Mikroprijímateí spolupracuje s externými kontrolórmi, audĺtormi, hodnotiteľmi a podrobuje sa
kontroĺáma auditom vykonávaným oprávnenými národnýmia európskymi subjektmi.

15, MikroprijímateÍ bezodkladne informuje ErĺreregĺónÄ/Úc o zmene svojej právnej formy alebo
právnej Íormy partnerov mikroprojektu, ktoľá má vplyv na nedodľŽanie pravidiel 

-vo 
vzťahu k

m ikroprijÍmateľovi alebo partnerovi m ikroprojektu, ktoré určuje program.

16. Mikroprijĺmateľ bezodkladne informuje EuľeľegióďVÚC o konkuze, likvidácĺĺ alebo bankrote
ktoréhokolVek z partnerov mikoprojektu, alebo o tom, Že ktorýkoľvek z partnerov mikroprojektu
nerealizuje mikroprojekt.

17.. Mikropľijímateľ uchováva dokumentáciu, týkajúcu sa realizácĺe mikroprojektu minimálne počas
obdobĺa piatich rokov od dátumu áverečnej platby pre mikroprojekt alebo počás dvoch rokov od 31'
decembra nasledujúceho po roku, v ktorom certifikačný orgán predloŽil Európskej komisii výkaz
vtýdavkov, v ktorom sú uvedené posledné výdavky spojené s mĺkoprojektom - podľa toho, ktorá le-hota
uplynieneskôr'

'ĺ8. Mikroprijímateľ, pod hrozbou sankcií uvedených v $ 19, zodpovedá za udrŽateľnosť mikroprojektu
po dobu piatich rokov od dátumu vyplatenia záverečnej ptatby EuľeregiónemA/Úc, za poómĺänok
stanovenÝch v právnych predpisoch EÚ a v aktuáĺnej Príručke pre mikroprijÍmateľa.'V prĺpade
mikroprojektov, na ktoré sa vďahuje Štátna pomoc/pomoc de minimis sa uplatňuje o6dobie udľŽaieľhosti
určené v súlade s prísluŠnými platnými predpismi.

19, MikroprijÍmateľ, v prĺpade, Že akýkolVek zpartnerov mikroprojektu odstúpi od realizácie
mikroprojektu v časti, zaktorú bol daný partner mikroprojektu zodpoúedný, zabezpečuje vyuŽitie
rnýstupov, ktoré sú efektom mlĺqrojektu v súlade so zmluvou a udrŽateľnosťou mikroprojektu.

20. V prípade, Že mĺkroprijímateľ neplní svoje povinnosti v rámci predkladania správy o postupe
realizácie mikroprojektu, dodržĺavania pokynov ohľadne publicity, v rámci podrobenia ia kóntrol'e abbo
audĺtu, môŽe Etreľegrión/VÚC bez ohľadu na právo ÚC, vypovedať zmluvu podľa $ 20,
pozastaviť platby pľe mikroprojekt, kým mikroprijímateľ nesplní svoje povinnosti.
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sí0
pooÁvĺľle spnÁv o PosTuPE neĺlzÁoe tKRoPRoJEKTu A KoNTRoLA vŕonvxov

1. Mikloprfiĺmateľ predkladá trgrercaiónu/VÚC vypracovanó správy o postupe realiácie
mikropľojekfu spolu s prĺlohami, a to v lehotách a za podmienok stianovených v zmluve, v súlade s
ustanovenlami aktuálnej Prĺručky pre mikropijĺmateľa a Návod na vyplnenie spÉvy zrealizácie
mikľoprojektuvrámci ProgramulnterregV-APoÍsko-Slovensko2014-2020-(GenerátorŽiadostí
a zúčtovanĺ - uŽívateľská prkučka).

2' Správa o postupe reallzácie mikroprojektu sa spravidla predkladá za šesťmesačné monitorovacie
obdobie počÍtané odo dňa začiatku realiácie mikroprojektu, ktoý je uvedený v $ 6, ods. 1 bod í '
3' Mikroprijímateľ je povinný predkladať eu+eľegiónďVÚC správy o postupe realiácie mikroprojektu:

í) čiastková/ správa o postupe realizácie - podáva sa v lehote do 05.07.2020

2) zäveĺďná správa o postupe realiácĺe - podáva sa v lehote do 30 kalendárnych dnĺ od
dátumu ukončenia vecnej realizácie mikroprojektu uvedenejv $ 6 ods. 1 bod 2.

4' Mikroprijímatel Žiada o refundáciu oprávnených výdavkov na áklade správy o postupe realizácie
mikropľojektu vyhotovenej prostredníctvom generátora Žiadostí a vyučtovaní v súlade s pokynmi, ktoré
sú dostupné na internetovej stránke suĺeľesiónu^/UC. Mikroprijímateľ je povinný v lehotách uvedených v
$ 3 doručiť tieŽ tlačenú správu z informačného systómu spolu s potrebnou dokumentáciou do sldla
Euľoĺeción$/VÚc'

5' suľeĺegióFruÚC kontroluje správu o postupe realizácie mikroprojektu a oprávnenosť ýdavkov
v nej deklarovaných. Kontrola prebieha v súlade s predpismi, pokynmi alebo postupmi stanovenými
v danom členskom štáte, v súlade so zásadami stanovenými v programe.

6. V prípade zisienia chýb v správe o postupe realizácie mikroprojek Euĺeresión^/ÚC:

í) doplňuje nedostatky alebo opravuje chyby, v prĺpade, Že sú 4avné a informuje o tom
mikroprijímateľa,

2'1 vyzýva mikroprijímateÍa na opravenie alebo doplnenie správy o postupe realizácie
m ikroprojekfu alebo pos kytnutie dodatočných vysvetle n ĺ.

7. suĺeľeción^/ÚC potvrdzuje výdavky predloŽené mikroprijímateľom v správe o postupe realizácie
mikroprojektu uvedenej v ods. 3.oveľovanie výdavkov sa vykonáva v súlade s predpismi, pokynmi alebo
postupmi ustanovenými pre realizáciu mikroprojektov.

8. Na Žiadosť a v lehotách stanovených suľgregiónom/VÚC predkladá mikroprijĺmateľ dokumenty
potrebné na kontrolu správy o postupe realizácie mikroprojektu, opravuje správu o postupe ĺealizácie
mikroprojektu, odstraňuje chyby alebo poskýuje dodatočné vysvetlenia.

9. V prĺpade paušálneho vyúčtovania nepĺiamych výdavkov podľa Žiadosti o poskytnutie Íinančného
príspevku, ich výŠku schvaľuje EuĺeĺegĺónA/UC v kaŽdej správe o postupe realizácie mĺkroprojektu so
zohľadnenÍm sadzby a hodnoty schválených priamych personálnych výdavkov mikropriiímateľa.

10. V prípade paušálneho vyÚčtovania priamych personálnych nákladov podľa Žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku, ich výšku schvaľuje ruľeregĺón^/Úe v razdej správe o postupe realizácie
mikroprojektu, so zohľadnením sadzby a hodnoty schválených priamych výdavkov mikroprijímateľa iných
ako priame personálne výdavky'

1'l. Ak sa v priebehu kontroly správy o postupe realizácie mikoprojektu zistí, Že predpisy uvedené v $
2 ods. 4 týkajúce sa realizácĺe mikroprojektu, najmä v rozsahu verejného obstarávania alebo dodÉania
pravidiel hospodárskej súťaŽe boli porušené, vtedy mÔŽu byť príslušné výdavky čiastočne alebo úplne
uznané za neoprávnene vynaloženó výdavky, a preto Eu+oF€gĺóB/VÚc icľt môŽe zníŽiť v správe
o postupe realizácie mĺkroprojektu' To isté platĺ aj pre výdavky vynaloŽené pred podpísaním zmluvy.
VýŠka neoprávnene vynaloŽených výdavkov v rámci verejného obstarávanĺa alebo dodžania pravidiel
hospodárskej súťďe sa stanovuje v súlade s predpismi alebo pravidlami určenými pre realĺzáciu
mikroprojektov.

l0
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12, Postup v prĺpade zistenia neoprávnene vynaloŽených výdavkov upravuje aktuálna Príručka pre
mikropriJÍmateľa alebo Smern ice pre Euroregión.

ĺ3. PrÍjmy vzniknuté v danom monitorovacom obdobÍ v dôsledku realizácie mikroprojektu v časti
realizovanej mikroprijímateÍom, ktoré neboli zohtadnené vo Íáze priznania finančného piíspevku pre
mikroprojekt, niäujÚ oprávnenó výdavky v gúlade so zásadami opĺsanými v aktuálnej PrÍručke pre
mikroprijímateľa

14. Ak sa počas realiácie mikľoprojektu zistí, že DPH, -ktoru moŽno spätne získať, je zohtadnená
v správe o postupe realiácie- mikoprojektu' euľeĺegĺÓn^/ÚC zniŽi certifikovanú výšku oprávnených
výdavkov príslušne o hodnotu DPH, ktorú moŽno získať.

15' Na áklade kontroly správy zreallzäcie mikroprojektu, sú výdavky uznané za oprávnené
a finančné prostriedky spolufinancovania z EFRR a štátneho rozpočtu, poukazované Eure"egiÓnemA/ÚC
mikroprijímateľomiv súlade s pravidlami uvedenýľniv aktuálnej Príručke pre mikoprojĺmatelä

sĺí
PLATBY PRE MIKROPROJEKT

1. Podmienkou pre poukázanie prostriedkov z EFRR a zo štátneho rozpoČtu mikroprijímateľovi je
predloŽenĺe sprá-vy o postupe realiácie mikroprojektu spolu s prílohami uvedenými v preom-etnej spráúe
sgÍef€gióF'J^/ÚC, ktorá bude spĺňať formálne a vecné poŽiadavky.

2: záveĺ9čv! platba sa poukazuje na áklade áverečnej správy zrealizácie mikroprojektu, ktorá sa
scf€í€giónu/VUC predkladá najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia vecnej realizácia
mikroprojektu, uvedenej v $ 6 ods. 1 bod 2.

3. Poukazovanie priebeŽnej refundácie pre mikroprijĺmateľa prebehne po tom, ako EuľeregĺónÄ/ÚC
schválisprávu o postupe realĺácie mikroprojektu predloŽenú mikroprijímateľom. Refundácia zÉFRR sa
poukaanje vo výške 50% oprávnených výdavkov schválených EureĺegĺónemruÚC v uvedenej správe'
pgtávajqc9 časť oprávnených výdavkov je mikroprijímateľovi refundoúaná p9 tom, ako Riadiáci'orgán
(Ro) poukáŽe finančné prostriedky poukázané na bankový účetEuĺgrsgiófi'^/ÚC.

4. Fĺnančný prĺspevok z EFRR sa mikľoprijĺmateľovi poukazuje v EUR z bankového účtu
euľgľegión''/VUC vo forme priebeŽných platieb a záverečnej platby ako refundácia oprávnených
vtýdavkov, a to na bankový účet mikroprijĺmateľa. Riziko prípadných kurzových rozdielov znáša
mikroprĺjímateľ.

5. V prÍpade, Že mikroprijímateľ disponuje účtom v PLN, preberá zodpovednosť za to, aby banka,
ktorá účet vedie, umoŽnila prijímanie prostriedkov v EUR a pľeviedla ich na PLN a znáŠa vŠetky'výdavky
spojené s výberom takéhoto riešenia, vľátane výdavkov prevodu refundácie z EUR 

- 
ná plŇ

prostredníctvom výmenného kurzu danej banky.

6. Finančný príspevok sa poukazuje vo výške percentuálneho podielu oprávnených výdavkov,
uvedeného v $ 4 ods. 1 .

7. Podmienkou pre to, aby bol fĺnančný príspevok z EFRR uvedený v ods.3 poukázaný
mĺkľoprĺjímateÍovi, môŽe byť aj kontrolná návšteva/kontrola na mieste realiácíe mikroprojektu zo straný
euĺeľegiénďVÚc alebo inej ofrávnenej jednotky za účelom zistbvania, Ôi bol mikroprojekŕzrealizovanýí
súlade so Žiadosťou o poslrytnutie finančného prĺspevku.

8. Podmienkou poukázania danej platby je dostupnosť finančn1Ích prostriedkov na bankovom účte
sgf€ľogiófl{ĺ^/Úc.

9' Celková výška finančného prĺspevku poskýnutá mikroprijímateľov na základe vŠetkých správ
o postupe realizácie projektu nesmie presiahnuť hodnotu finančného príspevku a percento miery
spolufinancovania z EFRR, ako je uvedené v $ 4 ods.,l'

19, 5gferog{éďVt]g poukazuje spoluÍinancovanie zo Štátneho rozpočtu na bankový účet
mikropríjímateľa vo forme refundácie vo v'ýške uvedenej v $ 4 ods. 3 v súlade s certifikóvanými
oprávnenými výdavkami uvedenými v správe o postupe realizácie mikroprojektu12.

1'l. Podmienkou poukázania spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu mikroprijímateľovije dostupnosť

TŤ
e.qD
Or^l

12Nevzťahuje sa na štátne rozpočtové oĺganizácie na pol'skej skane.
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rozpočtových prostriedkovĺ3

sí2
zľÉovĺľle rnmčľÉľo pRĺspevKu A UPLATŇovlľr RľnľčľÝcH KoREKcilzo

sTRAľtlY rgnonrc6ľuruÚc
ĺ, _ V prĺpade, ak sa pred vyplatenĺm finančného príspevku a spolďinancovania zo štátneho rozpočtu
zistĺ,. Že 9or{va o postupe realiácie mikroprojektu obsahuje neopľávnené qýdavky, neoprávnene
vynaloŽené výdavky' alebo Že boli porušené zmluvné ustanovenia, sureľegión/VÚô môže zníŽiť úhradu
poskýnutého íinančného prĺspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpóilu. Zĺstenie sa môŽe týkať
vtý-davko.v 9h1adenýcľt pred podpĺsaním zmluvy. V tom prĺpad Euf€f€gión^/Úc odovzdáva
mikroprijímateľovi písomnú informáciu o prijatých opatreniach'

2' Pokiaľ sureľegión^/Úc zistĺ po poukázaní finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu neoprávnené vyogv!ľ' výdavky vynaloŽené neoprávnene alebo zistí porušenie zmluvných
ustanovenÍ, ..p'ĺp"9lg 'ak boli finančné prostriedky prijaté neprimerane alebo v nadmernej v1iike,
s''r€f€gión^/UC uloŽí finančnú korekciu a zaéne konanie o vrátenĺ prostriedkov' Zistenie sa moze iytaŕ
v'ýdavkov uhradených pred podpísaním zmluvy. V takom prĺpade Eu'eľegióĺrA/ÚC odoúzdá
mikroprijímateľovi písomnú informácĺu o pľijatých opatreniach.

3. 
^ _ Ak mikroprijímateľ nesúhlasí s opatroniami Ecf€fegÉón$^/Úc, ktoré sú uvedené v ods. 1 alebo 2,

môŽe predloŽiť námietky, spôsobom uvedeným v $ 15'

4' Po uskutočnení moŽnostĺ uvedených v ods. 3 a po potvľdení opatrenĺ, ktoré sú uvedené v ods.
ĺ'EuľeĺggiónruÚC-znlŽi hodnotu v'ýdavkóv. Po uskutočňeni moŽností,'uvedeňych u oo'. á a potvrdení
ustanovenĺ, ktoró sú uvedené v ods. 2'Euĺgĺegĺón/VÚc zníŽi výškď finančného prĺspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu alebo poŽiada o vrátenie prostriedkov, ktoré sú uvedené v s ĺg
ods.í.

sí3
VRÁTENIE PRosTRlEDKov

1- Ak v mikroprojekte došlo k vyplateniu finančnóho príspevku a spoluÍinancovania zo Štátneho
rozpočtu z titulu neoprávnených výdavkov, výdavkov uplatňovaných neopľávnene alebo k porušeniu
uslanovení-zmluvy, alebo ak boli finančné prostriedky prijaté nózákonne alebo v nadmeľnej výške,
suĺeľegiónnĺUC písomne vľaĺe mikroPrijĺmateľa na vrátenie ýchto prostriedkov a ten je poviňnýtieto
finančné prostriedky vľátiť. Týka sa to rovnako výdavkov vynaloŽených pred podpísanim ánúvy.

?, _ Mikroprijímateľ vracĺa prostriedky, v súlade s výzvou suĺerogiónďVÚc na vľátenie prostriedkov.
Vo výzve je uvedená dlŽná čiastka a odôvodnenie, tehota na vrátenie a číslo bankového Účtu, na ktoý je
nutné prostriedky vrátiť.

3: Ak mikroprijímateľ nevráti prostriedky na- áklade výzvy na vrátenie prostriedkov podla ods. 1,
alebo 2 v stanovenej lehote, EgľsregÉóďVÚC zníŽi výŠku poskýnutého finančnéňo príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v nasledujúcej správe o poštupe ĺealizácie mikroprojektu o
dlŽnú čiastku vrátane úľokov, uvedených v ods. 5' V prípade, že dlŽná čiastka vľátane úrokov
uvedených v ods. 5 prevyšuje výšku poskýnutého finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu nasledujúcich správ o postupe realizácie mikroprojektu, môŽe sĺĺľeregióďVÚC uskuĺočniť
ďalšie opatrenia voči mikroprijímateľovi uvedené v ods. 4.

4' Ak Euf€Fegion/VÚC nebude schopný získať späť prostriedky v lehote stanovenei vo výzve na
vrátenie prostriedkov v1ĺstavenej mikroprijímateľovi, môŽe opätovne vptaviť výzvu na vrátenie
prostrĺedkov. Lehota na vrátenie pľostriedkov stanovená sumárne pre obe výzvy na vrátenie prostrĺedkov
určené mikroprijĺmateľovi sa poČĺta o do dňa prijatia výzvy od Euľoŕ€giónu^/ÚC a nemÔŽe byt rratsia
ako 14 kalendárnych dní. Ak EuĺeregÉón^/ÚC nebude schopný získať späť prostriedky v lehote
stanovenej v opakovanej výzve na vrátenie prostriedkov vystavenej mĺkroprijímateĺovi, uskut-oční ďalŠie
právne kroky voči mikroprijímateÍovi, účelom ktoých je získať späť chýbajúce-prostriedky.

13Nevzťahuje sa na štátĺre rozpoétové organizácie na pol'skej strane.
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5. t/ľoky sa započĺtava!ú zakaŽdý deň, pďnúc dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota
uvedená_ v prvej výane na vrátenie P1ostriedkov, v súlade s ods. 1, do dňa prijatla proštriedkov od
mlkropriJĺmateľa na účet EcmÍ€giónuruÚC alebo, v prĺpade znlženia poskýnutóho ňnančnóho príspevku
a spoluÍinancovania zo štátneho rozpočtu z ďalŠÍch správ o postupe realiácie mikľopľojektu o dlŽnú
čiastku spdu s úrokmi, do dňa vyPlatenia refundácie správy o postupe realiácie ňikŕoprojektu, na
láklade ktorej má byť znÍŽená. Úroková miera je 1,5 percentuálneho bodu nad úrokovoú mierou
Európskej centrálnej banky v jej hlavných rďnančných operáciách v prvom pracovnom dni mesiaca, na
ktoý pripadne termín platby.

6. Na Žiadosť mikroprijímateľa môŽe byť poskýnuý Íinančný príspevok a spoluÍinancovanie zo
štátneho rozpočtu znĺŽenó o čiastku, ktorá má byť vrátená'

7. V prĺpade, ak nastanú okolnostiumoŽňujúce vrátenie DPH uznanejv mikroprojekte za oprávnenú,
mikroprijÍmateľ vráti dovtedy refundovanú čiastku DPH.

sí4
KONTROLY A AUDITY

1. Mikropnjímateľ sa podrobuje kontrole a auditu v rozsahu overenĺa správnosti realizácie
a udŕateľnosť imikroprojektu, ktoré sú vykonávané oprávnený mi subjektmĺ podľa predpisov uvedených
v$2ods.4.
2' Mikroprijĺmateľ sprístupňuje všetky dokumenty súvisiace s realizáciou mĺkroprojektu,
predovšetkým elektronÍcké verzie dokumentov ako aj dokumený s identickým obsahom v papierovej
forme pouŽívané na ich vývorenie, subjektom uvedeným v ods. 1, po celú dobú icľl uchovávania, ktorá je
opísaná v $ 9 ods.l7.

3. Mikroprijímateľ prijíma nápravné opatrenĺa vyplývajÚcich z vykonanej kontroly a auditu v lehotách
stanovených v odporúčaniach zrea]izovanej kontroly a auditu.

4' Mikroprijĺmateľ poskytuje subjektom vykonávajúcim kontrolu informácie o výsledkoch
predchádzajúcich kontrol uskutočnených inými oprávnenýĺní subjektmi v rámci realizovaného
mikroprojektu.

s15
NÁM!ETKY

í. Podrobné zásady vzťahujúce sa na námietky k výsledkom kontroly dokumentácie zo strany
Euľeľegiónu/vÚc sĺ upraváné v aktuálnej Príručke pre mĺrróprijímateľa'
2. Mikroprijímateľ má právo podať námietky aj k zisteniam Euĺeľegiiĺá'nunĺÚc v rámci ľealizácie
zmluvy, iných ako vá'ahujúcich sa k výsledkom kontroly dokumentácie, a majúcich za následok
ukončenie zmluvy o poskytnutí finanlného prĺspevku, znĺŽenie hodnoý finánčného prĺspevku
a spolufinancou-11i1 a Štátneho rozpočtu alebo vymáhanie finančných prostľiedkov vyplatôných
stĺreĺegióFomivUC v rámci zmluvy o poskýnutífinančného prĺspevku'

9, Námietky, ktoľé sú uvedené v ods. 2, podáva mikroprijimateľ písomne v lehote
7kalendárnych dnĺ. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola
m ikroprij í m ateľov ĺ doruče ná p ísom ná inÍorm ácia í aod Euĺ.ereeĺéng^/Úc.

4' Námietky podávané po uplynutí lehoty uvedenej v ods, 3 alebo námietky, ktoré nespÍňajú
poŽiadavky uvedené v ods. 2, nebudú preskúmané. Mikroprijímateľ bude informovaný o tom, ie
námietka nebude preskúmaná, v lehote 7 kalendárnych dnĺ. Lehota zaéÍna plynúť odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom boli námietky doľučené Egľ€f€giónu^/Úc.

5. Mĺkroprĺjímateľ môŽe námietku kedykoľvek odvolať' Námietky, ktoré boli zamietnuté, nebudú
viac skúmané.

14 Korešpondencĺa a dokumenty zaslané faxom alebo skeny
vytičtovaní)' budú povaŽované za zaslané písomnou formou,
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6. Námietky podané v lehote uvedenej v ods. 3 ako aj spĺňajúce poŽiadavky uvedené v ods.
2,EurercgiónÄ/UC preskúma v lehote nie dlhŠej ako 14 kalendárnych dnĺ. Lehota zalína plynúť odo
dňa nasledujúceho po dnĺ, v ktorom boli námietky doručené suľeregiéH'ruÚc, okrem ods. 7.

7. V priebehu preskúmavania námietok môŽe EĺĺeľegÉón/VÚC vykonať dodatolné opatrenia
alebo po2iadať o predloŽenie dokumentov alebo dodatočných vysvetlenĺ spôsobom, ktorý určí
suĺeĺeeión^/Uc' V prĺpade, Že EufoÍ€giónruUC v priebehu preskúmavania námietok vykonáva
dodatočnó opatrenia alebo poŽaduje dodatočné vysvetlenia, plynutie tehoty uvedenej v ods. 6 je
pozastavené. o pozastavení lehoty je mikroprijĺmateÍ informovaný bezodkladne. Po uskutočnení
dodatočných opatrenĺ plynie lehota na preskúmanie námietky ďalej.

8. EureĺegiónA/ÚC oznámi mikropriJímateľovi výsledok skúmania námietok spolu s
odôvod nen ím svoj ho stanovis ka' Stanovisko sureľegiónu/VÚC je konečné.

sí6
lNFoRMovANtE A PRoPAGÁcn

1. Akékofuek informačné a propagačnĺá aktivity v rámci mikroprojektu sa uskutočňujú vsúlade
s pravid|ami uvedenými v bode 2'2. Prĺlohy Xll VŠeobecného nariadenia, vo Vykonávacom nariadenĺ
Komisie(EÚ) é,.821t2o14 zo dňa 28. júla 2014 (Ú' v. EÚ t- 223 z29'7.2014, s. 7-ĺ8), vprogramových
dokumentoch a v aktuálnej Príručke pre mikroprijímateľa. MikľoprijÍmateľ a ostratnĺ partneri mikroprojektu
sú povinní:

ĺ) označiť integrovaným logom programu všetky uskutďňované informačné
a propagaČné aktĺviý týkajúce sa mikroprojektu; všetky zverejňované dokumený
spojené s realiáciou mikroprojektu, ako aj všetky dokumenty a materiály určené
pre osoby a subjekty zúčastňujúce sa na mikroprojekte,

2) umiestniť najmenoj jeden informačný plagát v minimálnom formáte A3 alebo
informačnú tabuľu ďalebo pamätnú tabuÍu na mieste realizácie mikroprojektu,

3) umiestniť opis mikroprojektu na internetovej stránke - v pľípade, Že majú
internetovú stránku,

4) posky{núť osobám a subjektom zapojeným do mikroprojektu informácie, Že pre
mikroprojekt bol schválený finančný príspevok

5) dokumentovať informačné a propagačné aktivity realizované v rámci mikoprojektu'

2. V prípade, Že mikroprijímateľ alebo ostatnĺ projektoví partnerĺ budú v akejkofuek forme
zverejňovať akékoľvek informácie o mĺkroprojekte, ktoých obsah nebol dohodnutý alebo konzultovaný s
Euľeregión€m^/UC, mikroprijÍmateľ.zebezpečí, aby tieto irĺformácie a publikácie obsahovali inÍormáciu,
Že zaich obsah nie je EuľeľegiónA/U0 zodpovedný.

3. Mikroprĺjímateľ zabezpečí poskytovanie písomných informácii o výsledkoch mikroprojektu
Egĺeĺegĺóf,''^/Uc.

4. Mikroprijímateľ bezplatne poskytne sureľeeión''/VÚG existujúcu audiovizuálnu dokumentáciu z
realizácie mikroprojektu, a súhlasí s vyuŽitím tejto dokumentácie EuľeľegÉónemA/ÚC.

5. Mikroprijímateľ súhlasí s tým, Že scrcŕ€gión^/ÚC a ním poverené inštitúcie môŽu v akejkoľvek
forme a prostrednĺctvom akýchkoľvek médiĺ aĺerejňovať audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie
mikroprojektu ako aj informácie uvedené v čl. 1'ĺ5 ods. 2 vŠeobecného nariadenia'

s17
ZIUENY V ZMLUVE

1. VŠetky zmeny zmluvy a príloh, ktoľé sú jej neoddelitel'nou časťou, musia byť zavádzané výučne v
období vecnej ĺealizácie mikroprojektu, t.j. do dňa uvedeného v $ 6, ods' 1 bod 2 a podľa pravidiel
uvedených v aktuálnej Príručke pre mikroprijímateľa, okrem $ 22 ods. 7, inak sú neplatné.

2. Prizavádzaní zmien je potrebné dodrŽiavať nasledujúce pravidlá:
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1- Mikroprijĺmateľ je zodpovedný za udžatel'nosť mikroprojektu v období 5 rokov od dátumu
vyplatenĺa závgrďnej platby zo strany EuĺeregiónuA/Úc a v súlade s podmienkamĺ uvedenými v
euĺópskych právnych pľedpisoch a v platnej Prĺručke pre mĺkroprijímate]a. Ý prípade mikroprojekĺov so
Štátnou pomocou sa uplatňuje obdobie udrŽateľnosti v súlade s piathými preopňnii'

T€
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1) Zmeny v predpokladaných ukazovateľoch mikroprojektu nemôŽu spôsobiľ zmeny
cieľov mikoprojektu.

2| Všetky zmeny zmluvy si vyŽadujú pÍsomnú formu, inak sú neplatné, okrem bodu3.4;
3) Zmeny v prĺlohách k zmluve si nevyŽadujú zmenu zmluvy dďatkom, ak tieto

nemaJú prlamy vplyv na obsah jel ustanovenĺ;

4) Zmena bankovóho účtu mikropr{ektu, SW|FT kódu alebo IBAN, ako aj zmena
náanu a adresy banky, v ktorej je účet aiadený, nevyŽaduje zTonu zĺnluvy vo
forme dodatku, avšak tieto zmeny musí mikroprijímateľ oznámiť EureregiónuA/ÚC
v písomnej forme alebo pomocou informačného nástroja' V pripade, Že
mikroprijímateľ neposkytne surefegióftýVUC iďormácie o zmene bankového účtu,
mĺkroprijímateľ znáŠa všetky náklady s tým spojené;

3. Žiadosti o zavedenie zmien sa predkladaJú najneskôr 30 kalendárnych dnĺ pred dátumom
ukončenia vecnej ľealizácie mikroprojektu, uvedených v $ 6ods' 1 bod 2' NedoórŽanie tejto lehoý mÔŽe
mať za následok, Že Žiadosť o zavedenie zmien sa nebude posudzovať.

sĺ8
NESPRÁVNA REALzÁctA i|llKRoPRoJEKTU

1' V prÍpade, Že cĺeľové hodnoý ukazovateľov výstupu uvedené v Žiadosti o poskytnutie Íinančného
prĺspevku neboli dosiahnuté, EuľeregÉócVÚC:

1) môŽe pľimeranezníŽit výšku oprávnených výdavkov.

2) môŽe poŽadovať vrátenie časti alebo celého Íinančnáho prÍspevku
a spolďnancovania zo štátneho rozpočtu poskýnutého mikroprijímateľovi,

2. V prípade' Že mikroprijímateľ riadne zdokumentuje nedosiahnutia cĺeľovej hodnoty ukazovateľov
deklarovanej . v Žiadosti bez vlastného zavinenia, a preukáŽe snahu dôsĺahnuf ukazovatele,
scfef€gĺóďVÚc môze odstúpiť od uloŽenia sankcií uvedenýóh vods'1'

3- V prípade, že cieľ mikroprojektu bol dosiahnutý, ale mikroprijímateľ nevynaloŽil riadne úsilie pri
jeho naplnení, môŽe suľoregión^/ÚC poŽadovať vrátenie častiÍinančného príspevku a spoluÍinancovania
zo Štátneho rozpočtu poskýnutej mĺkroprijĺmateľovi' odpovedajúcim spóso'bom môŽe byť poníŽená
suma vo všetkých rozpočtovfuh poloŽkách mikoprojektu, ktoré sú spojené s aktivitami zĺealizovanými
V rozpore s predpokladmi uvedenými v Žiadosti o poskýnutĺe finančného príspevku'

2' V prípade, že udrŽateľnosť mikroprojektu nebude dodrŽaná, mikroprijímateľ vráti získaný finančný
príspevok a spolufinancovanĺe zo štátneho rozpočtu v súlade s $ 13 zmluvy.
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1' surereeĺóaruÚC p oprávnený odstúpiť od zmluvy ak mikroprijÍmateľ:

ĺ) získal finančný prĺspevok a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na základe
nepravdivých a|ebo neúplnýoh vyhlásení alebo dokladov;

2| zĺskal finančný príspevok a spolďinancovanle zo Štátneho rozpočtu na základe
zatajenia irľformáciĺ, napriek exĺstujúcej povinnosti ich anerejnenia. a to za účelom
spreneveriť alebo nezákonne zadrŽať zĺskaný finančný príspevok
a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu;

3) počas realizácĺe zmluvy nedodÉal vnútroštátne predpisy alebo predpisy EÚ, abbo
ustanovenia dokumentov uvedenfth v $ 2 ods. 4 bod. 2 a3;

4) pouŽil celý alebo časť poskýnutého finančného prÍspevku a spolufinancovanie zo
štátneho rozpočtu v rozpore s jeho určenĺm alebo porušil predpisy uvedené v $ 2
ods. 4 alebo v rozpore s ustanoveniami zmluvy, alebo prijal celú alebo časť
poskýnutého finančného prĺspevku a spolufinancovanio zo Štátneho rozpočtu
neoprávnene alebo v nadmernej výŠke.

5) nie je schopný ukončiť vecnú realiáciu mikroprojektu v lehote uvedenej v $ 6 ods.
1 bod 2 a ani v prípade, Že je oneskoreníe realizácie projektu väčšie ako 6
mesiacov vo vzťahu k aktivitám naplánovaným v Žiadosti o poskýnutie finančnóho
príspevku a v prĺlohách k tejto Žiadosti;

6) z dôvodov, za ktoré nie je zodpovedný, nezačal implementovať mikroprojektv
priebehu 3 mesiacov od dátumu začatia vecnej rgaliácie mikroprojektu, opísanej v
$6ods.1bod'l;

7| prestal realizovať mikroprojekt alebo realizuje mikroprojekt v rozpore so zmluvou;

8) z vlastného zavinenia nedosiahol plánované ciele mikroprojektu;

9) z vlastného zavinenia nedosiahol naplánované výstupy mikroprojektu;

10) nepredloŽiĺ všetky správy o postupe realizácie mikroprojektu, ktoré sú poŽadované
v súlade s ustanovenia mi zmluvy;

11) odmieta sa podrobiť kontrole alebo auditu oprávnených inštĺtúcií;

12) neprijal opatrenia vo vďahu k zisteným nezrovnalostiam v uvedenej lehote;

13) neposkýol potrebné informácie alebo dokumenty napriek písomnej vý,zva
srrreĺegiÓac/vÚC alebo iných orgánov oprávnených vykonávať kontrolu, v ktorei
boĺ uvedený termÍn a právne následky nesplnenĺa poŽiadaviek EureregiénuA/UC
alebo iných orgánov oprávnených vykonávať kontrolu;

14) je v likvidácií alebo vďi nemu bolo začaté konkurzné konanie, alebo konkurzné
konanie bolo zastavené z dôvodu nedostatku aktív na úhradu trov konania, alebo
ak je v nútenej správe, alebo ak pozastavil svoju hospodársku činnosť, alebo je
predmetom podobného konania;

í5) neinformoval Erĺĺgregión/VÚC otakej zmene právneho postavenia, ktorá má za
následok nesplnenie poŽiadaviek vo vzťahu k mikroprijĺmateľovi a partnerovi
m ikroprojektu uvedených v programe;

16) mikroprijĺmateľ alebo jeho štatutárny oľgán, zástupca alebo iná osoba, ktorá sa za
mikroprijĺmateľa podiel'ala na mikroprojekte, je trestne stĺhaný .zdôvodu
korupčného správania alebo podvodu, čo poŠkodzuje finančné záujmy EU.

2. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodov uvedených v ods. 1 mikroprijímateľ vrátifinančný príspevok
a spoluÍinancovanie zo Štátneho rozpočtu, ktoré mu boli poskýnuté v súlade s $ 13 tejto zmluvy.

3. V prÍpad.e, Že Európska komisia neuvoľnífinančné prostriedky z EFRR z dôvodov nezávislých od
euĺgĺegi'áR/VUC' EureregiécVUC si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu o poskytnutífinančného príspevku.
V lakomto prĺpade nie je mikroprijímateľ oprávnený uplatniť Žiadne nároky voči Ecľ€f€gióft/VÚC.
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4. V prípade, Že sa vyskýnú okolnosti, ktoré znemoŽňujÚ ďalŠie plnenie záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy, môŽe byť táto zmluva ukončená dohodou zmluvných stÉn. V prípade, Že zmluva Ĺilóe úroncena
na zákl-ade vájomnej_9rľ'4y' má mikropriJÍmateľ právo ponechať si tú časť flnančného príspevku
a spoluÍinancovaniazo štátneho rozpočtu, ktorá zodpovedá náleŽite aealizovanej časti mikroprojekiu
(ako je uvedené v partnerskej dohode). Zmluva mÔŽe byť ukončená na záŕlade pĺsomhef Žiadosti
mikropr{ĺmateÍa, a to v-p1Íead_e'.Že mikropľijÍmateÍ vráti vyplatené finančné prostriedký v súlaóe s $ 13
tejto zmluvy o poskýnutí Íinančného príspevku, so zachovanĺm $ 18 ods.2.

5. Bez ohľadu na dÔvody ukončenia zmluvy, mikroprijĺmateľ predkladá áverečnú správu o postupe
realizäcie mikroprojektu v lehote stanovenej Euf€Í€gión€ffiA/Úc a je povinný archivovať doki'lmený,
ktoré sú spojené s jeho ĺmplementáciou v období uvedenom v g e oos.ĺz.

2

s2ĺ
sPRAcovANlE osoBNÝcĺ Úonĺov

t.

Správcom údajov sprístupňovaných za ýchto podmienok a na účely opísané v tejto zmluve je minister
fondov a regionálnej politiky . Tieto údaje boli zverené na spracovanie Euroregĺónu a zverené VUC v
.Zĺline_ 

na ďalšie spľacovanie' Kontakt s lnšpektorom ochrany osobných loOÚ áostupný na adľese: ul.
Wspólna 2l4,00-926 Varšava alebo na g'mailovú adresu: loD@mĺir.lov.pl.
osobné údaje sa spracúvajú v rámcitýchto súborov:

í) Program PoÍsko-Slovensko 2014 - 2o2a; rozsah osobných údajov je uvodený v prílohe č.4 k
zmluve;

2| Centrálny systém lKT podporujúci vykonávanie operačných programov; rozsah osobných údajov je
uvedený v prílohe 5 k zmluve'

3. !nfoľmačná
na adrese:

doloŽka je k dispozícii na

il.
1. _sqr{vcgry údajov zozbieraých v systóme lKT: Generátor Žiadosti a vyúčtovanĺ, ktorý je uvedený v

článku 22lejto zTluvy je ,,Euroregĺón''' Kontakt s ochrany osobných úäajov úradnÍkäň pre ochránu
údajov je dostupný na adrese: ul. Wĺdok 18l1-3i 43-3oo giälsko_aiáa alebó prostredníctvom e_mailovej
adresy: bĺuro@euroregĺon-beskidy. pl.

2' osobné údaje sa spracúvajú v rámci týchto súborov:

Generátor Žiadosti a vnlčtovanĺ - rozsah osobných údajov je uvedený v $ 22 tejto dohody a v časti
.Generátor Žiadosti avyučtovaní - pouŽĺvatelšká prĺručka'',-ktoÉ je ŕ ois-pozĺcii'na weboíej stránke
euľeregĺoň lvÚc.
Spracovávať sa môŽ9 najmä údaje o zamestnancoch Žiadateľa, kontaktných osobách, osobách,
ltorých údaje sa budÚ spracúvaľ v súvislostĺ s preskúmaním oprávnenosti iinančných piostriedkov

- (!"pr. meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo, e-mailová adresa).3' Program cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Poľsko - Slovensko 2aÁ - 2020 v súlade s touto
zmluvou (článok 6. ods. 'ĺ' písm. b) GDPR.

4. Poskýnutie osobných Údajov je dobrovol'né, odmietnutie poskýnúť údaje vŠak zabráni účasti v
programe.

5. Udaje budú uloŽené správcom po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyŠšie uvedených cieľov a
povinnostĺ vyplývajúcich z jednotlivrých právnych predpisov - dovtedy, kým správca nesplnĺ potrebnú
zákonnú povinnosť, ktorá mu prináleŽí, najviac však v termínoch úveo_enýci.r v časti l ods. 3 tohto
odseku' V prípade spracovania údajov na základe poskýnutého súhlasu - ĺo odvolania alebo v čase
jeho stiahnutia, ďalšie archivovanie po dobu nevyhnutnú na moŽnú vymáhatel'nosť práv a nárokov.6. Správca je oprávnený poskýnÚť osobné údaje tretÍm stranám za účelom a v rozsahu potrebnom na
splnenie povinností vyplývajúcĺch zo zákona vrátane odvodov na sociálne poistenie, daňových
záväzkov, pre kontrolné, dozorné alebo audítorské orgány a za účelom riadneho a správneho plnenia
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úloh správcu osobných údajov v sÚvislosti s uzatvorenou zmluvou. , t' j. subjeký podporujúce správcu v
jeho činnostiach: poskýovatelia poštových a kuriérskych sluŽieb, poskýovatelia právnych a
poradenských sluŽieb, poskýovatelia sluŽieb lT, subjekty vykonávajúce platobné činnostl (banky,
ÍlnarÉnó inštitúcie).

7. osobnó údaJe sa mÔ2u poskýnÚť aj prĺslušnejfinančnej inŠtihlcii (Ministerstvo fondov a regioná|nej
politiky (predým: Ministerstvo investícií a roaoja)) s cieľom uskutočnenia kontroly správnosti
vynakladania zĺskaných prostriedkov.

8. osobné údale sa nebudú posky{ovať do tretÍch krajĺn / medzinárodných organiáciĺ.
9' S výhradou obmedzení vyplývajúcich z nariadenia GDPR a iných právnych ustanovenĺ máte právo

poŽiadď o prĺstup k vaŠim osobným údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj
právo na poskytnutie údajov, právo namietať proti ich spracovaniu a právo na odvolanie súhlasu, ak je
spracovanie zaloŽené na vašom súhlase.

10' okrem toho Vás informujeme, Že máte právo podať sťaŽnosť dozornému orgánu, ak podľa váŠho
názoru spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.

1í. Vaše osobnó údaje nebudú podliehať automalizovanému rozhodovaniu vrátane prďilovania, a preto
nebudú mať právne účinky'

il!.
1. Mikropríjimateľ vyhlasuje, Že splnil zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenÍ o ochrane osobných

údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20í6/679 o ochrane ýických osôb pri
spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe ýchto údajov a auŠení smernice 95146 lES (všeobecný
predpis o ochrane údajov) a zákon z10. mä1a 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku
2018, poloŽka 1000)' v znení neskoršlch predpisov - vo vďahu k dotknut'ým osobám a že má
oprávnenie na spracovanie osobných údajov vykázanýef1 v Žiadosti o spolufinancovanie a obsiahnutých
v iných dokumentoch predloŽených na účely vykonania a vybavenia Žiadosti.

2. Mikroprijimateľ v súvisĺosti so spracovaním osobných údajov je povinný najmä:

a) dodÉiavať ustanovenia o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
ýchto údajov, ktoným sa zrušuje smeľnica 95146lES (všoobecné narladenie) o ochrane údajov) a
zákona z 10. mä1a 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka ákonov z roku 2018, poloŽka 1 000) v
znení neskorších predpisov .

b) plniľ povinností vyplývajúce z vyššie uvedeného ustanovenia týkajúce sa predloŽenia Žiadosti o
dďnancovanie a jeho vyúčtovanía - mikroprijímateľ znáša vŠetky dÔsledky v súvislosti s
nesplnením povinností vyplývajúcich z vyŠŠie uvedených predpisov

c) informovať dotknuté osoby o spracovaní svojĺch osobných údajov vrátane arerejnenia týchto
údajov podl'a tejto zmluvy.

s22
GENERÁToR äADosTĺ A VYÚčToVANĺ

1, Za účelom vyúčtovania ľealizovaného mikroprojektu pouŽíva mikroprijímateľ Geneľátor
Žiadostĺa vyúčtovanÍ.

2. Mikroprijímateľprostredníctvom GenerátoraŽiadostĺavyúčtovanĺ:

1) pripravuje, predkladá a zasiela Žiadosť o poskýnutie finančného príspevku,

2) pripravuje a zisiela správy o postupe realiácie mikľoprojektu prĺslušnému
Eg+eĺeg+óf,u/VUC'

3) pripravuje a aktualizuje harmonogram aktivít v mikroprojekte,

4) vedie koľešpondenciu s prísluŠným suľeĺegĺóaem^/ÚC v oblasti realizovaného
mikroprojektu a na poŽiadanie Eureľeg{ónu/VUC zasiela nevyhnutné informácie
ako aj elektĺonické verzie dokumentov.
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3. Poskytnutie elektronických verzií dokumentov prostredníctvom Generátora Žiadostí a
vyúčtovaní nezbavuje mikropľijímateÍa povinnosti uchovávať ich a doručiť tlačené verzie spolu
s kópiami dokumentov príslušnómu euĺeľegiéru^/Úc (mikroprijĺmateľ uchováva originály
dolĺumentov, na základe ktorých boli vytvorené elektronické/papierové veräe). MlkroprijÍmatď
sprĺstupnĺ oľiginály dokumentov a ich elcktronĺcká verzie oprávneným orgánom počas kontrolnej
návštevy/kontroly na mieste'

1. Podrobný opis úloh mikroprijímateÍa v oblasti práce v Generátore Žiadostí a vyr'lčtovaní a
lehoty realiácie úloh sú uvedené v,,Gonerátor Žiadostĺ a vnlčtovaní - uŽívateľská prĺručka", ktoré sÚ
dostupné na internetovej stránke EuľergióŔt/VuC.

5. Mikroprijímateľ, ktoný sa zÚčastňuje reaIizácie mikroprojektu, poveruje na prácu v Generátore
Žiadostí a vyučtovaní osoby oprávnenó vykonávať v jeho mene činnosti spojené s realizáciou
mikroprojektu. Prih|ásenie uvedených osôb do Generátora Žiadostía vyúčtovaní prebieha na základe
registrácie na stránke hĺtp:l/www.e-interreg.eu/beneficjent/rejestracja.

6' Akékolvek činnosti v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní vykonávané oprávnenými osobami budú
v právnom zmysle povaŽované za činnosti mikroprijímateľa.

7. Korešpondencia medzi mikroprijímateľom a s{+eresiÓn€mruÚc sa mÔŽe viesť prostredníctvom
Generátora Žiadostí a vyučtovaní, okrem komunikácie týkajúcej sa:

1) zmien obsahu zmluvy výadujúcich uzavretie dodatku k zmluve,

2l kontroly namieste,

3) vymáhania pohľadávok podľa $ 13.

8' Mikroprijímateľ a Eufef€giénl^/ÚC povaŽujú za právne zäväzné riešenia prijaté v zmluve
uplatňované v oblasti komunikácie a výmeny údajov v Generátore Žĺadostí a vyúčtovaní, bez
moŽnosti spochybniť výsledky ich pouŽĺvania.

9' oprávnenó osoby mikroprijímateľa sú povinné pracovať v Generátore Žiadostí a vyúčtovanĺ
v súlade s pravidlami uvedenýmí v Pokynoch k príprave a podávaniu Žiadostĺ o poskytnutie
finančného prĺspevku z EFRR prostredníctvom Generátora Žiadostí a vyuČtovaní'

10. Mikroprijímateľ bezodkladne hlásisg{€ŕ€gĺónďVÚC poruchy Generátora Žiadostí a vyúltovaní,
ktoré znemgzlglu alebo zhoršujú prácu v systéme, v dôsledku čoho nie je moŽné poslať
s''feF€gĺ'ónu^/UC s právy o postu pe real izácie m ikľoprojektu.

11' Mikroprĺjímateľ je vŽdy povinný nahlásiť stĺľ'eregiónu^ýÚC informácie o narušení ochrany
informácií, o incidentoch a bezpečnostných hrozbách spojených so spracovaním údajov v Generátoré
Žiadostí a vyučtovaní, a to najmä v súvislosti s neoprávneným prístupom k údajom spracovávaným
mikroprijĺmateľom v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní.

s23

'3ĺxfi'ä'"'.l'="1' Ak sa niektoréustanoveniazmluvystanúneplatným ĺ,nebudemoŽnéichvykonaťalebobudÚ v
rozpore so ákonom, zmluva bude zmenená s cíeľom nahľadiť alebo odstrániť neplatné,
nevykonateľné ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sú v rozpore so zákonom. ostatné ustanovenia
zmluvy zostávajú v platnosti.

2, V záleŽitostiach, ktoré nie sú upravené zmluvou, sa uplatňujú predpisy uvedené v $ 2 ods'4
ako aj príslušné vnútroštátne pľedpisy suĺeľeciónu/VÚC, ktoré nĺe sú s nimi rozpore,

3' Táto zmluva je platná, kým mikroprijímatel'ne splní vŠetky svoje povinnosti, vrátane
povinností spojených so zachovanÍm udžatelnosti projektu a povinnosti archivácie uvedenej v $
9ods.17.

4. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskomipol'skom jazyku1', v dvoch rovnopĺsoch, po jednom

í5 Podlä sídla mikroprijímatel'a
l9
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pre kaŽdú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom
naslcduiúcim po dniJej zverQnenia na wobovom

sAM0sPRÁVNY
IffiAJ

jej podpísaním oboma stranami a účinnosť dňom
sĺdlg VÚc10.

awiel'sl.Ŕrw

$24
KoREšPoNDENclA

1. Akákofuek korešpondencia spojená s plnenim tejto zmluvy musí byť vyhotovená
slovenskom/poľskomí7 jazyku a zaslaná na adresy uvedené v Žiadosti o poskýnutie Íinančného
prĺspevku.
2. Zmeny adries uvedených v ods. ĺ nevyŽadujú zmenu zmluvy vo forme dodatku'

s25
RozHoDUJÚce pnÁvo A JURtsDlKctA

1. Pri tejto zmluve sa v prĺpade mikľoprijímateľa z Poľska uplatňujú poľské právne prďpĺsy a v
prÍpade mikroprijĺmatoľa zo Slovenska slovenské právne predpisy.

2. V prĺpade sporov sa budú zmluvné strany usilovať o zmier.

3' V prĺpade, Že spor nebude vyriešený zmierom, bude o ňom rozhodovať miestne prÍslušný
všeobecný súd podľa .16h Euĺc'ľ€gĺóf,til/ÚC'

s26
PRILOHY KZIIILUVE

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú naslodujúce prÍlohy:

1. Plná moc pre osobu zastupujúcu sgľgregióďVÚc 1at sa vďahuje);

2. Plná moc pre osobu zastupujúcu mikľoprijímateľa (ak sa vďahuje);

3. Aktuálna Žiadosť o poskytnutie Íinančného príspevku;

4' Rozsah osobných Údajov spracúvaných v súbore: Prognm Poľsko-Slovontto 20í4
-2020

5. Rozsah,'orobných Úda|ov spncovávaných v zblcrke: Gentrálny eystóm lKT
podporu|úci rcalizáclu opeľačných plogÍamov.

6. Tabuľka týka|úca ra výšky poskytnute| pomocl de minimis/štátnej pomoci (ak sa
vzťahuje)

10 V prĺpade slovenského mikľoprijímateÍa V sÚlade so ákonom č. 211l2ow Z'z' o slobodnom prÍstupe k inÍormáciám zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcÍm po dni jej zveroJnilia na ĺnternetoých sbánkach prlslušných lnštltúciÍ
17Podľa sídla mikropĺijÍmateľa 
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lng. Erlka Jurlnová
Mono a priezvisko

V mcne
tlkropr{ÍmatcÍe

lng. tlľoslav Mlnárčlk
Meno a prieanlsko

prlmátor mccta Bytča
Funkcia

prcdrcdnĺčka žilhrľóho nmorpľávneho kra|a
Funkcia

Podpis a pečiatka (ak sa vzťahuje)

Miesto, dátum

Podpis a pečlatka (ak sa vzťahuje)

Miesto, dátum
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Inteneg

aďfub4W EsÝryffiŇ

äadosÍ o pos$nutle flnančnóho prispevku pre mÍkrroproJekt z
pľostľ|edkov Eurĺópckeho fondu rogľloniílneho roaĺo|a
ľr'ogľam lntenog V.A Poľsko - Slorlensko 2ot4.2020.

lľj616} 6 dofrramonrtcnlloar{oltfu zc JĺodlrórrErrorcdih.go eldogtl nolľodu nogĹonrtĺogo
lhognln tntcm! V-A Polrlo - slmcJr 20Ĺ4. lltllo.

čĺĺo mtľroprqcĽtrr / Nuncr nlhop{ctĺfu : II\ĺT/EBľZAIINlU0ts7

Dátun r hodlna p4latt äadocff EuľoregtónomľtlC / ortĺt
go'ildrr ľPľyDlr.Ĺr ľlloďu do Eurom!ĹoDu/vUc:

3.],201o pďiatka /pĺoczeé
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lnteneg

Vedúci paľtrer - žiadateľ
/ Partnoľ wiod{cy -
wnloskodawca

Mesto Bytča

Nrĺzov mĺkľopľoje}Íu /
T}ful mikľopĺojektu Náučný chodník "Za kľásami bytčianskej prírody"

Pľioritná os / oš priorytetowa ochrana a rozvĺlj prírodného a kultuľneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľi cel
szczegrí|owy

Zýšenie úrovni udržatelhého rryužitia kultúľneho a prírodného dedičstva
návštevníkmi a obpateltni

Kód intervencie / roa
ĺntonľencli 094. ochrana, rozvoj a podpoľa veľejných aktÍv kultury a kultúrneho dedičstva

Týp mikľoprojektu / Tp
milaoprojektu

individuiílny / indyrľidualny

obdobie reďizácie milrroprojelr:tu / obes realizac;ĺ mĺkroprojektu

01-2020 - t2-2020

opľármené výdavt<y / wyaa*ĺ kwallflkowďne

Paľtneri /
PartnerzT

Európslry fond
re gioniílneho rozvoj a /
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Národné spolufinancovanie lštátna
pomoc / Wspófmansowanie kraJowe

Spolu /
Razem

Podiel
parbnera /
Udáď partneraPľostľiedky zo

štátneho rozpočtu /
Šrodki z budŽetu paÍstwa

Mastnývklad l
Wklad wlasny

Mesto Bytča
49 999,18 € 6 960,76 € L2 647,73 C

69 607,67 € 100,00%
71.830/o 70% 'J.8.t7o/o

Spolu /
Razem 49 999,18 € 6 960,76 € t2 64l,73 € 69 607,67

€ 1007o

Celková hodnota mlkľoproJektu / waľtošó calkorvĺta mlkľopľolektu
69 607,67

€ LOOo/o

Počet ostatných partnerov (bez VP) l tĺczĺa
pozostatych partrreľów (bez PW)

1 Iftajina pôvodu / Kraj pochodzenia
PL 1

SK 0

Velda zo dňa 3o-01-2o2o - kontrulné číslo 7929o6o963 2/19



Vedúct paľtner - žiadateľ / partner ľtodecy - wnloskodawca

Základnó lnformácĺe / Podctar'owe lnformacJe

Názov žiadatelh / Nazwa
wnĺoskodawĺry Mesto Bytča

Týp äadatelh / Iotegoria
wnioskodawcy Obec

štatutárny zástupca žiadatelh l
Repľezcutacja prawna wnioskodawry

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Krajina / Kľqi Slovensko

Kraj / Woiewództwo Žitins\ý kľa;

Okres / powiat Bytča

obec PSČ / Miejscowošó kod
pocztoĺ'y Bytča 014 01

Ulica, číslo domu / Ulica, numer
domu Námestie SR 1l1

tČo /nncoľ 00321192

DIČ / ľlp 2020626399

DPH / poaatetveľ
Je žiadateľplatcom DPH? |cry
wnioskodawca jest platnikiem podatlo VAT?

Môže žiadateľ ľeďizácĺou
mĺkropľojektu získať naspät výdavky
vynďožená na DPH? / Czywnioskodawca
ľealizqiac powyŽszy mikroprojelt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

Nie / ľĺe Nie / ľie

Kontaktqý telefón / Teleťon
kontaktowy 0905692286

E-mailová adresa / Adres e_mail region@bytca.sk

Www sľľánka / shonawww www.bytca.sk

Doterajšie skúsenosti žiadatelh
s realizáciou projelĺtov vľátane
proj ektov fiĺancovaných
z prostriedkov EU /
Dotychczasowe došwiadczenie
wnioskodawry w realizacji projektów,
w tym finansowanych ze šľodków UE

Spolufinancovanie z oP KaHR: Rekonštrukcia verejného osvetlenia, stavebné
úpravy a údržba veľejného osvetlenia Mesta Bytča (2013 - 2ot5), celkové
oprávnené qýdavky vo qýške 263 000 €
Spolufinancovanie z oP ŽP: Zqýšenie separácie v Bytčĺ a okolĺ!ých obciach,
zameraných na zber BRo (2010 _ 2013), celkové oprávnené výdavlry vo qýške
967 740,50 €
Spolufinancovanie z RoP: Zqýšenie kvality vzdelávacích služieb a zlepšenĺe
podmienok pľe ich realizáciu v zŠ nytča, Ul. Mieru (2009-2010), celkové
oprávnené qýdavky vo ýške 2 097 72?,20 c
Spolufinancovanie z oP KŽP: Zniženie energetickej náročnosti MŠ
Hurbanova 247 15, Bytča, (2 0 1 8-2 0 1 8) celková zazmluvlrená suma 724 2 59, 94
€
Projekt v reďizácii z oP Y'ŽPz Zniženie energetickej náľočnosti MŠ
Dostojevského, (20].9-realizácia tľvá), celková zazmlutmená suma 995 271,o3
€
Projekt v realizácii z Integrovanej infraštruktúry: Wifl pľe Teba - Mesto
Bytča, (2Ol9-realizácia trvá) celková zazmluvnená suma ].5 000,00 €
Projekt v realizácii z IROP: Podpora opatrovatel'skej služby v meste Bytča,
(2019-realizácia tľvá) celková zazmluvnená suma 246 24o,oa €,

Intemeg
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Kontaktná osoba / oroba do kontalúu

Meno a priezvisko / lnĺeinazwisko Ing' Anton Kotešovský

Telefón /Telofon 0905 692 286

Fax / ľar

E_mailová adresa / Adĺes e.moil anton.kotesovsky@bytca. sk

Inteĺreg
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Partner mĺkľopľojektu 1 / ľartnermtkr'oproJektu 1

Základné lnformácle / Podstarmwe tnfotmacJo

Názov paftnora 1 / Nazwa partnera
I Gmina Strumieú

Kategória partnera 1 / Kategoriô
partnoľa l Obec

Štatutrínny zástupca parheľa 1
/ ReprezentacJa prawna Paľtnora 1

Änna Grygieľek
Burmistrz Shrumienia

Krqjina / rrqi Polbko

Kľqj / woiewództwo Sliezske

okľes / powĺat Cieszyns!ý

obec PSČ / Miejscowoúó kod
pocztowy Gmina Strumieň 43246

Ulica číslo domu / Ulica, numeľ
domu ul Rynek 4

IČo /nncoľ 072182516

DIČ /ľp s48-240-50-10

DPH / poaatet vĺľ
Je partneľ 1 platcom DPH? / czy
parhor t Jest platnikiem podatku VAI?

Može partner 1 reďizáciou
mĺlaoprojektu získať naspäť výdavlry
vynaložené na DPH? l Czy partner 1

realizqi4c powýszy milľopľqiekt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

Nie / ľĺie Nie / ľie

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy +48 33 8570 L42

Fax / ľax +48 33 8570247

E-maĺlová adľesa / Adres e-mail sekretaľiat@um.stnrmĺen,pl

Www stránka / Stronawww www.stľumien.pl

Doteraj šie skúsenosti paĺtneľa
1 s mikroprojektu realizáciou
projektov vrátane pľojektov
financovaných z pľostľiedkov
EU / ootychczasowe došwiadczenie
paľtneľa 1 mikroprojektu w ľealizaqiÍ
projeKów, w tym finansowanych ze
šrodków UE

1. Interreg v-A Pt-sK 20L4-2020z,,Budatín-Strumieri: wspólpraca na
pograniczu - etap 2" ( 1.03.2017_ 30'10.2018), celkové oprávnené ýdavlry
I 354 863,31 euro.
2. Regionalny Pľogram operaryjny Województwa Slaskiego 20L 4-2020 :
Termomodernizacja Zespofu Szkolno - Przedszkolnego
w Bqkowie(20l8_2019), celkové oprávnené qýdavky 1 012 090,61 zl
3. Regionalny Program operacfrny Województwa Slaskiego 2074-2020:
Teľmomodernizacja Zespoľu Szkolno - Przedszkolnego w Zablocĺu, Wydatki
ogólem(2018-2019) - celkové oprávnené ýdavky 832 576,48 zi

Inteneg
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Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imĺe i naaľisko Lucyna Pochopieň

Telefón / Tetofon +48 33 85 70 148

Fax / rax

E-mailová adresa / ÁÔ'es e-maĺl sekretariat@um. stmmien.pl

Interľeg

Mesto Bytča leží v kľásnom prírodnom prostredí a má bohatú históriu. Žiall potenciál prírodného
a kultúrneho dedičstva tohto regiónu je málo využívaný. Mesto Ieží pri Chránenej kľajinnej oblasti

Kvďita cezhranlčnóho paľtnerstvÍr / rľoĺĺ paľtnoľshľa traĺĺgľanlcznego

Spoločná prípľava mlkľoproJektu / wspólne DÍrygotot'ťanle ntkoproJcrcu lĺno / ľaľ

Zástupcovia partnerov v tomto mikľopľojekte, Mesto Bytča a jej projektoqý pol'shý partneľ mesto Strumieň, sa
počas príprarry mikľoprojektu niekolkolaát stľetli, uskutočnilo sa úacero telefoniclqých rozhovor
a komunikovali spolu aj pľostľedníctvom mailov. Na stľetnutiach sa dohodlĺ na spoločnom postupe,
zadeÍinovaní jednotJiqých úloh, forme a obsahu spolupráce. Na stretnutiach si paľtneri upresnili parametre
mikroprojektu a plánované aktivity. Pri prípľave boli kompletizované prflohy, harmonogram a ľozpočet
mikroprojektu, ako qj ostatné pľflohypotrebné napredloženie žiadosti o finančnýpríspevok. Postupne sa
paľtneri zoznamovďi s aktuálnym stavom predkladaného mikropľojektu. obqja partneri už pľĺ zostavovaní
žiadosti využili svoje dlhoľočné skúsenostizlžzrea|izovan1ých projektov a ponúkli tak mnohé postrehy
a pľipomienlry, ktoľé mikroprojelĺtu pľi samohnej ľealizácii aktivít qýľazne pomôžu.

Spoločná reďlzácia mikroproJektu / wspóba reďizacta mtkropro|ektu Áno / ľ.ľ

Realizácia aktivít v rámci mikroprojelrtu bola rozdelená medzi oboch paľtneľov' Zodpovednosť za alrtivity bola
rozdelená a dohodnutá na spoločných stretnutiach. Vedúci projektoqý manažér bude vzhlhdom na rozpočet zo
Slovenska. Na polskej strane prevezme zodpovednosť projektoqý manažér. Počas ľealizácie mikroprojektu
budú manažéri v neustálom kontalĺte a pri neočakávaných situáciách sa budú navzájom informovať, aby sa
predišlo pľípadným problémom. Zarnestnanci zaradení do mikľoprojektu budú vybraní s ohlhdom na ich
predchádzajúce skúsenosti v odbore cestovného ruchu, alebo vzhlädom na slúsenosti s podobnými pľojektmi.
Dôraz kladieme na spoluprácu celého tímu vrátane polského projektového manažéra a qýmenu skúseností
odborného peľsonálu mikroprojektu. PartnerÍ budú spoločne oľganĺzovať podqjatia na ochranu a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva adresované obpatelbm a tuľistom, ktorÍ navštívili región'

Spoločný personál mikroprojektu / wcpólny perĺonel mtlooprojektu Áno / ľat

Každý z parheľov bude mat projektového manažóra zodpovedného za realizáciu aktivít daného partnera. Typ
mĺkľopľojektu je ,,individuálny", čo znamená, že zodpovednosť za mikľopľojekt ponesie žiadateľ a jeho
projektoqý tím' Bez spolupráce pol'ského partnera by však realizácia mikľoprojektu nebola možná. Dôležitými
kľokmi sú: pľiebežné kontrolovanie plnenia harmonogramu a priebežné plnenie cielbv mikľoprojektu.
Rozdelenie členov projelĺtového tímu;
Vedúci partner: vedúci pľojektoqý manažér (zodpovednost za implementáciu celého mikroprojelĺtu z pohl'adu
čerpania nenávratného finančného príspevku, zaistenie povinnej publicity), projektoqý manažér (zodpovednosť
za pľípraw a riadenie aktivrt zameraných na pľezentáciu pľírodného a kultúrneho deďčstva súvisiacich
s mikroprojektom, vybavovaníe administratívnej agendy a koľešpondencie) a Íinančný manažér (zodpovednosť
za ekonomickú stľánku mikropľojektu, riadenie a kontrola finančných tokov v mikľoprojekte, vedenie prehl'adu
čeľpania ľozpo čtu, zodpovednosť za ľiadne vyričtovanie milĺľoproj ektu)'
Hlavný cezhraničný partner: projektoqý manažér (zodpovednosť za ĺmplementáciu časti mikroprojektu
hlavného cezhraničného paľtnera).

Spoločnó financovanie mlkropľoJektu. / Wepólne fĺnansowanio mikľoprolektu Nĺe / ľte

PoPIs MIKROPROJEKTU / opls ĺĺĺxnoPRoJEKIIJ

odôvodnenle mikľoproJektu / Uzasadntenle mikropro|ektu

Vetzid zo dňa 30-07-202o - kontrolnó číslo L929o6o963 6/79



Intelreg
Strážovské wchy, časť Súlbvské wchy a nedhleko sa nachádza Národná prírodná rezervácia
Súlbvské skaly. Táto oblasť je velmi vyhl?rdávaná tuľistami, pričom len miálokto vie, že k nim vedie
aj modroznačený tuľistic\ý chodník priamo z mestskej časti Bytča - Hrabové. Táto tľasa ponúka
krásne výhlädy do šiľokého okolĺa. od jedného miesta z tejto tľasy by sa vybudovď náučný
chodník, ktoaý by oboznamoval turistov s okoli!ými kultúrnyĺni a prírodn;ými pamiatkami. Náučný
chodník sa teda napojí na už existujúci modroznačený tuľistic\ý chodník, kto4ý má napojenie na
medzĺnáľodnú turistĺckú trasu E3, ktorá vedie qj do susedného Pol'ska. Mesto Bytča chce na túto
trasu nadviazať a zatraktívniť ju nÍelen pre domácich obpatelbv, ale aj pre návštevníkov z iných
miest čĺ kľqiín. Mesto chce túto cezhraničnú trasu rrylepšiť, nakolko na nej stále absentujú prvlry
infraštľuktúry ktoré by zvýšili využívanie pľírodného a kultuľneho dedičstva. Partneri majú
záujem o vybudovanie dhlšĺeho úseku turistickej trasy v podobe náučného chodníka, aby sa tak
zvýšili vybavenie územia a jeho tuľistická atľaktĺvita. Náučný chodník povedie chodníkom po
paľcelách, ktoýh vlastníkom je mesto Bytča a bude končiť pri tzv. Bytčianskej qýhlädnĺ, ktorá
svojím motívom pripomína ľovnováhu medzi pľíľodn1im a kultúrnym dedičstvom, prĺčom by si
nĺelen návštevník, ale aj stály ob}rvateL mal rowocenne vážiť oboje. Výhlädňa by dopĺňala koloľit
danej lokďity. Vytvoríme tak pľĺdanú hodnotu prostredia - tuľisti sa na miesta, ktoré už navštívili
wátia len v pľípade, že ich zaujmú niečím noqim. Mikropľojektom sa pozdvihne povedomie
obpatelbv dan]ých regiónov v oblasti histórie, kultúry a pľírodných pamiatok' Zlepší sa ĺch
všeobecný prehlhd a infoľmovanosť.
Nedostatočná infoľmovanosť obyvatelbv o svojom okolí je problémom oboch partneľov pľojektu.
Spája nás preto ľovnaká úloha - vyľiešiť nedostatočné využitie potencĺálu našich oblastí pre
zlepšenie cestovného ruchu. Táto úIoha si vyžaduje spoločnú spoluprácu a n{jdenie spoločného
ľÍešenia.

Hlavný cieľmilĺroprojektu a spôsob, akým prispleva k reďizácti špecifického cielh
progTamu / Cel ogólnymfiľÚproJektu oraz sposób w|akt pIzyczpla stg rto reallzacJl celu szczególowego pľogramu

Hlavným cielbm predkladaného mikroprojektu je spoločná ochrana pol'ského a slovenského
prírodného a kultúrneho dedičstva a jeho zachovanie pre dhlšie geneľácie' Lokalita územia
partneľov sa nachádza na území s boha!ým potenciálom prírodného a kultúľneho dedičstva. Tento
potenciál však nie je plne vyuŽívaný, množstvo domácich obyvatelbv vlastne nepozná pľírodné
a kultúľne danosti vlastného regÍónu' A]ĺtivitami ochrany, pľopagácie a ľozvíjania kultúľneho
a prírodného dedičstva tak pľĺspejeme k jeho ochrane a využĺtÍu, čo je v súIade so špecific\ýrni
cielmi a očakávanými ýsledkami Programu Interreg V_A PL-SK Polsko_Slovensko 20t4-2o2}.
Mikroprojekt je teda odpovedbu na problémy bohatého potenciálu kultúľneho a pľírodného
dedičstva, ale pritom malého stupňa jeho ochľany, propagácie a ľozvoja. Hlavným cielbm je teda
,,Zachovanĺe, ochrana, podpora a ľozvoj nášho pľírodného a kultúľneho dedičstva".
Paľ[nerĺ mikroprojektu chcú vybudovať vyznačením pre miestne obpatel'stvo i návštevníkov
náučný chodník napojený na už existujúci tuľĺsticlqý chodník, ktoý sa napája na medzinárodnú
turistickú trasu. Chodník je značený modrou farbou a začína sa v meste Bytča, časť Hrabové. Na
náučnom chodníku budú osadené informačné/náučné tabule. Na zqýšenie turistickej atľaktívnostÍ
tohto ľegiónu sa na záver náučnej tľasy vybuduje tzv' BytčÍanska ýhlhdňa, ktorá ponúkne ýhlhdy
na mesto Bytča, CHKO Strážovské vrchy, pri dobľej úditelhosti aj naJavorníky. Pri slármostnom
otvoľení qýhlädne by partneri zasadili listnaý stľom - hrab, podlh ktoľého má pravdepodobne
pomenovanie mestská časť Hľabové. Pri strome by bola osadená malá informačná tabulä.
Podujatie by nÍeslo názov ,,Kam sa hľabeš?".
Vytvorením ĺnfraštrukturálneho zázemiapľe podmienky volhočasoých aktivít a ľealizácÍou
mäk\ých aktivít nastane náľast návštevníkov a turistov v danej oblasti, čo prispeje k naplneniu
špeciÍického ciela programu, teda k zintenzívneniu využívania predmetnej lokality.
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ŠpeciÍické ciele mllĺľoprojektu (max'3) a spôsob, akým prispejú k reallzácii hlavného
clelh mllĺľoprojektu / cele szczogĺílowe nlkrĺproJektu (mBx.3) oraz ĺposó\ wjakt pľzyczynlď{ ďe do reďtzacJl celu
ogólncgo mlkopro|ektu

Špecific\ý cieli "Zintenzívnenie využívania prírodného a kultúľneho dedičstva a jeho zachovanie
pre nasledujúce generácie. "
Reďizáciou mi}croprojektu ochraňqieme spoločné kultúľne a pľírodné dedičstvo, zvyšujeme úroveň
jeho využívania a ýazne zrryšujeme návštevnosť regiónu. Uskutočnením ĺnvestičných a mäk\ých
aktivít zapojíme do realizácie mikroprojektu aj mieste obpatel'stvo a návštevníkov. Popri dnešn;ých
možnostiach trávenia volhočasoqých alrtivít je dôležitá istá udržatelhosť záujmu o danú lokďitu.
Mikľopľojekt je navrhnuqý tak, aby doki{zal prilákať noqých turistov, ďe aj !ých, ktoľí tento región
navštívili a budú mať dôvod sa sem wátĺť. Zqýšením návštevnosti atrakcie sa rozvinú aj nové
možnosti pre cestovný ruch. Pri mikroprojekte sme sa snažili v čo najvyššej miere využiť dlhoročné
skúsenosti oboch projektoqých partnerov.

Cielbvó skupiny a rrylw miliľoprojektu na cieľové skupiny / Gnrpydocelowelrrĺpryrľmlhopro|ektrrna
grupydocelowe

- ob}nĺatelia opľármeného územia
-+ osobY navštevujúce oprávnené územĺe wátane turistov a iných osôb vyrržívajúcĺch kultúľno-
rekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu

Mikroprojekt sa oľientuje na cielbvé skupiny, ktoqŕmi sú najmä obwatelia cezhraničného ľegiónu,
s dôrazom na mladšie generácie, ale qi ostatní návštevníci - prevažne turisti, ktorí navštívili daný
cezhraničný regĺón. Cielbvé skupĺny budú využívať vybudovanú infraštrukturu, náučný chodník,
qýhlhdňu a dozvedať sa Ínfoľmácĺe o prostredí, faune, flóre a histórii regiónu z infoľmačných
tabúli Miestne obyvatelstvo si vdhka inovácii pľostľedia bude viac všímať svoje okolĺe a prírodné
bohatstvo, naučí sa ho lepšie vyrržívať, chriĺniť a vážÍť si ho, uvedomia sĺ jeho hodnotu.

Jedným z dôležitých odvetví ekonomického rastu je cestovný ruch, ktoý sa nárastom turistov
prÍamoúmeľne zqýši, čím sa zlepší aj ekonomická sila regÍónu a zlepšia sa žĺvotné podmienky
domáceho obyvatelstva.
Mikľoprojekt pľe návštevníkov vytvorí novú možnosť pre strávenie volhočasoqých aktivít, vdhka
kto4im sa zqýši. povedomie o pľírodnom a kultúrnom dedičstve ľegiónu'

Inteneg

Ulohy mlkroproj ektu / Zadanta mllĺroproJektu

Niízov úlohy / Nazwa zadanla Prezentovanĺe prírodného a kultúrneho dedičstva

Partneľi mikropľojektu zapojení do
realizácie úlohy / Partnerzy mĺlaoprojektu
zaangaŽowanĺ w ľealĺzacjq zadania

Mesto Bytča - Financujúci partneľ
Gmina Stľumieri

Teľmín reďizácie / Termin reďizacji 2020-01 -2020-t2

Miesto reďizácie / Miejsce reďizacji Mesto Bytča - mestská časť Hrabové
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Popis úlohy s uvedoním
nevyhnubrých kvalitatívnych
a kvantitatírmych parametľov
(wátane propagacie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazanlem niezbqĺlnych
parametrówJakošcĺowych i ilďciowych (w tym
promocja zadania)

Projekt sa zamerĺava na rrybudovanie náučného chodníka
s inforuračn;ými tabulbmi o miestnej faune, flóre, histórii
a osobnostiach. Tabule budú umieshrené postupne od už existujúceho
turistického chodníka, ko4ý vedie z mestskej časti Bytča - Hrabové. Na
záver náučného chodníka sa vybuduje tzv. Bytčianska qýhlhdňa, ktorá
svojím dizqinom funguje ako hojdačka. Znázoľňuje tak rovnováhu
medzi kultúrnym a prÍmdným dedičstvom, medzi človekom a prírodou
a medzi výmenou jednotliqých geneľácií. Pri zaťažení oboch strán by sa
malĺ turisti snažiť udÉať hojdačlru v rovnováhe. Z objektu bude výhläd
na okolité Srílbvské wchy, lctoré sa nachádzajú v CHKO Strrížovské
wchy a pri dobrej viditelhosti aj naJavornĺky' Pri otvorení výhlädne
bude zasadený lĺsha!ý strom hrab, podl'a ktorého má pravdepodobne
pomenovanie mestská časť Hrabové. Pľi strome bude osadená malá
informačná tabulh' Náučný chodník je tak prÍjemnou odbočkou pľe
turis't9v, ktorí by chceli pokračovať dhlej, ale zároveň sa z nej stane qi
konečný cieľnávštelmíkov' Konštrukcie ýhlhdne a informačných tabúľ
sú nawhnuté tah aby čo nqiďhšie odolali poveternostn;ým vplyvom.
Pouäté mateľiály k qýstavbe budú vybraté s dôrazom na splynutie
s okoľbŕm prostredím' výhlhdňa je svojou konštrukciou jedinečná
a dáva možnosť infoľmatívneho využitia qi v budúcnosti.
V lokalite ide doteraz o neexistujúci pľvok, ktoý ýazne ovplyĺní
nárast počtu návštevníkov v regióne.
Projekt bude pľopagovaný príspevkami v tlači a na weboqých
stránkach paľľnerov

Inteneg
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Kategóľta ýdavkov
Kategorla rľydatLĺóľ

Niizov a popls výdavku
Nazľa l opls w5flathr

Počet/Jednotka
LtczDe /JodnostJ.a

Jednotlĺov.í
hodnota
Wartoúó
Jednosth

Celkom
ogólem

Infraštruktúra a stavebné
práce / Infrastruktura
i roboty budowlane

Stavebné náklady na práce pri
vybudovaní náučného chodníka
(betónové pätky alteľnatíva zemné
kot'y) u osadenie informačných tabul
veftých v počte 4 ks o prírcdnom
a kultúľnom dedičstve, osadenie malej
náučnej tabule lks prĺ výhlhdni (pri
trysadenom hľabe) a osadenie
smerotmíkovv počte 3ks. Plus Sks
smebných košov ( s ocelbvou
pozinkovanou vložkou).

1,00 komplet 3 800,00 € 3 800,00 €

Infrašľuktura a stavebné
práce / Infrastruktura
i roboty budowlane

Výstavba ýhľadne v súlade
s pľiloženou pľoje}t'ovou
dokumentáciou a ľozpočtom.

1,00 komplet 46 317,60
€

46 317,60
€

Výdavky na externých
expertov a qýdavlcy na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewngtľznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

TVorba grafic{ých panelov - texty,
fotografie, pľípľava grafilry. (pľe 4ks
informačn;ých tabúľ rozmerov
v rozmedzí plochy potlače 80-100cm
x L00-120cm)

4,00 szt 275,00 € 1 100,00 €

Výdavlry na externých
expertov a qýdavky na
exteľné služb i Koszý
ekspertów zewnqtľznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Tvorba gľafic\ých panelov _ texty,
fotografie, prípľava grafilry. (pre
jednu malú infoľmačnú tabulir
osadenú pľi zasadenom hrabe
v ľozmedzí plochy potlače 60-80cm
x 60-80cm)

1,00 szt 150,00 € 150,00 €

Výdavlry na externých
expertov a ýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty usfug
zewnqtrznych

TÝorba gľafického podkladu skladačky
- texty, fotogľafie, pľípľava grafiky,
pol's\ý preklad časti textov.

1,00 komplet 110,00 € 110,00 €

Výdavky na externých
expeľtov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtľznych
ĺ koszty uslug
zewnqtľznych

Tlačenie skladačlry. Technická
špecifikácia: foľmát A4, farba 4+4,
spľacovanie 2xlom, papieľ 2509
matná kľieda, matné lamino.

3 000,00 szt 0,50 € 1 500,00 €

Výdavky na externých
expeľtov a ýdavky na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewnqtľznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Informačný tzv. PR článok o projekte
a aktivite. Cenaje za uverejnenie
článku
v tlačovinách.

2,00 szt 250,00 € 500,00 €

Intemeg

Celková hodnota úlohy / Waľtošó calkowita zadanĺa 53 4l7,60 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územiô / wydaľkĺ poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €
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Pľogramovó ulrazovatele qýstupu / wstaznĺĺ produlrtu pľogĺamu

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Wartošó planowana ďa zadania

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatel'a

Žróďo iďoľmacjí o osiqgniqciu wskaŽnika

L2 DIžka noqýc}ý zmodernizovaných/
zdokonalených cezhraničných
turistic\ých chodníkov
- Foľmou informačných tabúľ
vybudujeme náučný chodník, kto4ý je
rozšírením existujúceho tuľistického
chodníka, ktoqý má napojenie na
medzinárodnú turistickú trasu, ktorá
sa nap{ja na Pol'sko.

0,60 km Pľotokoly prevzatia. Fotogľafie'

1.3 Počei
noqých/zmodernizovanýcľýrozšírenýc
h prvkov infraštľuktúry cestovného
ruchu
- Výhlädňa.

1,00 szt Pľeberací protokol,
fotodokumentácia'

Inďviduálne ukazovatele / wskaintlrt ľlasne

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre ulohu
WartoŠó planowana ďa zadania

Zdľoj informácií o dosiahnutí
ukazovateIä

Žľódlo infoľmacji o osi4gniqciu wskaánika

Malá architektúra (napr. prístrešok,
náučné tabule, odpočívadlá) 5,00 szt

4 náučné tabule. 1 malá infoľmačná
tabulh. Faktúry/dodacie listy,
fotodokumentácia.

Infoľmačný článok 2,00 szt Tlač s uverejnen;ým článkom.

Inteneg

Názov úlohy / Nazva zadanĺa
Návšteva mesta Strumieň a slávnostné otvorenie qýhlhdne s názvom
,,Kam sa hrabeš?"

Partnerĺ mikropľojekfu zapojení do
reďizácie úlohy / Partnerzy milcoprojektu
zaangaŽowani w ľealizacJq zadania

Mesto Bytča - Financujúci partner
Gmina Strumieí

Teľmín ľealizácie / Teľmiĺ ľoďizaqji 2020-04 -2020-72

Miesto realizácie / Miejsce ľeďlzacJi
Gmina Strumieú
Mesto Bytča - mestská časť Hľabové

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a lĺvantitatívnych parametľov
(vrátane propagácie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazaniem niezbqdnych
paľamotľów jakošciowych i ilocciowych (w tym
pľomocja zadania)

Návštevu mesta Stľumieŕr absolvujú zástupcovia mesta a zástupcovia
mesta Bytča, subjekty cestovného ruchu a záujmové skupiny občanov.
Súčasťou spoločne stráveného dňa bude pľehliadka mesta, prehliadka
Múzea Zamkowe w Pszczynie a spoločný obed. Program zostavÍme
s ohlhdom na to, čo dokáže mesto Stnrmieň ponúknuť. Počet
účastníkov 60, z toho 30 z polskej strany a 30 zo slovenskej strany.
o návšteve budeme informovať na weboqich stránkach partnerov a v
slovens[ých tlačovinách.
Druhým podujatím bude oficiá]ne otvoľenie qýhlädne s názvom ,,Kam
sa hrabeš?". Taktiež bude určený pre zástupcov oboch paľtnerov,
subjekty cestovného ruchu a záqjmové skupiny občanov' Pľi otvoľení sa
zasadí listna!ý strom hrab k malej infoľmačnej tabuli o strome. Počet
účastníkov 60 - 30 z polskej stľany, 30 zo slovenskej strany' Pre
účastníkov otvorenia náučného chodníka a qýhlhdne bude pripravený aj
obed. Podujatie spľopagujeme príspevkami v tlači a informáciou na
webstránkach oboch partnerov. o slávnostnom otvorení budeme
informovať aj prostredníctvom plagátov.
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Ibtegória ýdavkov
lbtogoľla rrydatkórľ

Názov a popls výdavku
Nazwa t opte ľydatku

Početflednotka
Licz,ba /Jednostka

fednotkovtĺ
hodnota
Wartoéó

JednostJd

CeIkom
ogólem

Výdavlry na exteľných
expertov a ýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnetrznych
i koszty usľug
zewnqtrznych

1 x doprava 30 pol's\ých účastníkov
autobusom do mesta Bytča. 1 x odvoz
polblcých účastníkov späť do mesta
Strumieú. V cene je zahľnutá aj
čakacia doba autobusu počas aktivít
partnerov(1x6hodín).

250,00 km 1,50 € 375,00 €

Výdavky na exteľných
expeľtov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtnľrych
i koszty usľug
zewnqtrznych

1 x dopľava 30 slovens\ých
účastníkov autobusom do mesta
Stnrmieň. 1 x odvoz slovens[ých
účastníkov späť do mesta Bytča.
V ceneje zahrnutá aj čakacia doba
autobusu počas aktivít partnerov (1

x 6 hodÍn)'

250,00 km 1,50 € 375,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtrunych

Raut a pitný režim pľe účastníkov
aktivít (spoločný obed, pitný režim)
60 osôb pri príležitosti otvorenia
náučného chodníka s ýhlhdňou.

60,00 os 8,00 € 480,00 €

Výdavlry na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtĺznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Strava a pitný režim pre účastnjkov
aktivít (spoločný obed, pitný režim).
60 osôb pre návštevu mesta Strumieí.

60,00 os 15,00 € 900,00 €

Výdavlry na exteľných
expertov a qýdavlcy na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtľznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

10 ks plagátov o progTame ,,Kam sa
hrabeš?", velkosť A3. Cena vr'átane
graľrckého spľacovania, tlače
a dodania do síďa žiadatelä.

10,00 szt 3,00 € 30,00 €

Výdavky na exteľných
experľov a qýdavky na
oxteľné služb i Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty usfug
zewnqtľznych

Honoráre pre 2 nepľofesionálne
súbory vystupujúce v ľámci otvorenia
náučného chodníka a qýhlädne
. Odmena pre 1 súboľ 300 EUR.

2,00 liczba 300,00 € 600,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Zakúpenĺe hrabu, kto4ý bude
vysadený pri slávnostnom otvorení
náučného chodníka pri qýhlhdni.

1,00 szt 4,00 € 4,00 €

Výdavky na externých
expeľtov a ýdavlry na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Informačný príspevok v tlači
o projekte a aktivitách pri akcii ,,Kam
sa hľabeš?". Cenaje za uvedenie
príspevku v tlačovinách.

1,00 liczba 250,00 € 250,00 €

Intemeg
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Celková hodnota úlohy / Waľtošd cďkowita zadania 3 014'00 €

Výdavlĺy vynaložené mimo opľávneného územi& / wyilatH poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €

Pľogmmové ukazovatele výstupu / wc&ažnrH produktu prog,ramu

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Wartošó planowana ďa zadania

Zdroj inťoľmácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žrodlo ĺnformacji o osiqgniqciu wskaánika

1.5 Počet,,mäklqŕch" cezhraničných
aktivit propagujúcich kultúrne
a prírodné dedičstvo pohraničného
regiónu
-+ 1 x návšteva mesta Stľumieň
1 x slávnostné otvorenie qýhlhdne

2,00liczba

Prezenčná listina. Fotodokumentácia.
Správa zo zroalizovanej aktivity
slávnostného otvorenia qýhlhdne
v módiách a na webstránkach
žiadatelh a hlavného cezhraničného
partnera.

Indtvlduĺilne ukazovatele / wskaintkt rľlasne

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pľe ulohu
Wartošó planowana ďa zadania

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žľódlo infonnacjĺ o osiggniqciu wskažnika

Infoľmačný čIánok 1,00liczba

Príspevok o otvorení ýhl'adne
v ľegionálnych novinách.
Faktury/dodacie listy. Tlačoviny
s uverejneqým príspevkom.

Počet účastníkov kultúľnych
podulatí 60,00 os Prezenčná listina.

Inteneg

Názov úlohy / Nazwa zad"'la Riadenie a propagácia mikroprojektu _ Mesto Bytča

Mĺesto reďizácie / Miqisce reďizacji mesto Bytča

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutn1ých lĺrďitatívnych
a ]<vantitatívnych parametľov
( vrátane pľopagácie mĺkroprojektu)
/ Opis zadania ze wskazaniem niezbqdnych
parametrówjakošcÍowych i ilošciowych (w tym
promocJa mihoprojektu)

Riadenie mikľoprojektu zabezpečí projektoqý tím v zložení vedúci
pľojektoqý manažér, projektoqý manažér a finančný manažér. od
vedúceho projektového manažéra bude vyžadované vŠ u. stupňa
a skúsenosti s implementáciou projektov z veľejných zdľojov a zo
zdrojov EÚ.
Propagácia mikropľojektu bude v súlade s podmienkami definovan;ými
v pľíslušnej riadiacej dokumentácii progľamu a navľhnuté opatľenia
pre zabezpečenie publicity sú primerané cielbm projektu a cielbqim
skupinám.
Všetlry informačné a pľopagačné aktivity budú obsahovať mĺn.:
_ spojený logotyp programu obsahujúci názov fondu, z ktoréhoje
pľojekt financovaný t.j. Európsky fond regionáIneho rozvoja,
- hlavný cieľ investície,
- názov projelĺtu, názov vedúceho paľtnera a paľtnerov projektu'
Zabezpečenie publicity mikľoprojektu bude v súlade so Zm]uvou
o nenávratný finančný príspevok'
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lGtegórĺa ýdavkov
Katogorla wydatków

Názov a popls qýdavku
Nazrľa l opĺs ľydatku

Počet/Jednotka
Llczba /Jednogtlĺa

Jednotková
hodnota
Wartoóó
lgdnoctľl

Celkom
ogólem

Peľsonálne qýdavky
/ Koszt personelu

Vedúci proj ektový manažér
(zodpovednosť za implementáciu
celého projektu z poNädu čerpania
nenáwatného finančného príspevku,
zaistenie povinnej publicity),
pľojektoqý manažér (zodpovednosť za
prípravu a riadenie alitivít
zameraných na pľezentáciu
prírodného a kultuľneho dedičstva
súvisiacich s projektom, vybavovanie
administratívnej agendy
a koľešpondencie), finančný manažér
(zodpovednosť za ekonomickú stránku
proje}tu, ľiadenie a kontrola
finančných tokov v projelĺte, vedenie
prehlhdu čerpania ľozpočhr,
zodpovednosť za riadne vpičtovanie
projektu).

0,00 0,00 € 11 318,32
€

Kancelárske
a administľatívne
qŕdavlry / Wydatki
biurowe i administracyjne

Výdavky na kanceláľske potreby
bapieľ, písacĺe potreby, tonery,..'), na
komunikáciu, reprezentačné náklady,
poštovné a na energie'

0,00 0,00 € 1 697,75 €

Výdavky na externých
expeľtov a qýdavlry na
externé služb / Koszty
eksp ertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Infoľmačná tabulä o pľojelrte - tabulh
bude nainštalovaná na mieste
realizácie mikľoprojektu. Technická
špecifikácia: Farba
4 + 0, plastová tabulä A3, hr' 3mm'
Potlač - exteriérová fólia.
Počet kusov: 2.

2,00 szt 50,00 € 100,00 €

Inteneg

Celková hodnota úIohy / Wartošó cďkowita zadania 13 116,07 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného úzomia / wytlatkiponiesione poza obszarem wsparcia 0,00 €

RozPocET PRoJEIffU / ngoŽrr PRoJEKTIJ

Kategória qýdavkov l lotogoľĺa wydatków Mesto Bytča

1 z

Infľaštruktúra a stavebné práce / Infrastruktura i roboty budowlane 50 117,60 €

Výdavlĺy na externých expertov a ýdavky na externé služb / Koszty ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug zewnqtľznych 6 474,00 €

PersonáIne qýdavlry / Koszt personelu 11 318,32 €

Kanceláľske a administratívne qýdavky / Wydatki bíurowe i administľacyjne L 697,75 €

Spolu / Razem 69 607,67 €

MIKROPROJEKT sPoLU / nĺznu MIKRoPRoJEIff 69 607,67 €
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Flnancornnle / Fhamorľante

Eunípsky fond regioniílneho rozvoja
Euľopejski Fundusz Rozwoju Regiouďnego

Štiítny rozpočet
BudŽet Paístwa

Mastný vklad
Wldad wlasny

Spolu
Razem

Vecnývklad
Wtlad rzeczowy

49 999,18 € 6 960,76 € 12 64l,73€ 69 607,67 € 0,00 €

Percento flnancovanla |ednotJĺvých paľtneľov l7o| / pmcent fl1anĺ6y6a;|1 pmzczegótnyoh pĺrtenórv l%|

Mesto Bytča

7Ĺ,83o/o 10,000/o rB,t70/o 100%

Intemeg

HARMONOGRAM AI(ľľvrľ / xnnuoľocRAM DzrAĽÁlit

tJlohy / Zadanĺa Mlesto ľeallzácle / MbJsoe reďlzacJt Realizačná Jednotka /
Jednostka ľealtztt|4ca

Polrok l póhucze l (01_2020 - 06.2020)

Prezentovanie
prírodného
a kultúrneho
dedičsfua

Mesto By[ča - mestská časť Hľabové - Mesto Bytča
- Gmina Strumĺeň

Návšteva mesta
Strumieí
a slávnostné
otvorenie qýhl'adne
s názvom,,IGm sa
hrabeš?"

Gmina Strumieú Mesto Bytča - mestská časť Hľabové - Mesto Bytča
- Gmina Strumieú

Riadenie a
pľopagácia
mikroprojektu
(Mesto Bytča)

mesto Bytča t Mesto Bytča - Financujúci
partneľ

Polrok / póhocze 2 (o7-2o2o - 12-2a2o)'

Prezentovanie
prírodného
a kultúľneho
dedičstva

Mesto Bytča - mestská časť Hrabové - Mesto Bytča
- Gmina Strumieň

Návšteva mesta
Strumieí
a slávnostné
otvorenie qýhl'adne
s názvom ,,Kam sa
hrabeš?"

Gmina Strumieí Mesto Bytča - mestská časť Hrabové -l Mesto Bytča
- GmÍna Strumieň

Riadenie a
pľopagácia
mikľoprojelĺtu
(Mesto Bytča)

mesto Bytča - Mesto Bytča - Financujúci
partner
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PRoJEKTovÉ UKAZOVATELE / wsruánxl PRoJEKTowE

Programovó ukazovatele výstupu / wsľaĺnlľt proaukhr programu

Názvy jednotllvých ukazomteľov
Nazrql poozczególnych wckaÍnllórľ

fednotka
JednortJĺa

Záverečná
hodnota

wartocó koícorľa

1.2 Dĺžka novýcľý zmodeľnizovanýc}V zdokonalených cezhraničných tuľistic\ich
chodníkov hn 0,60

-l Formou informačných tabúľvybudujeme náučný chodník, ktoľý je
ľozšírením existujúceho tuňstického chodníka, ktoqý má napojenie na
medzinárodnú turistickú tľasu, ktorá sa nap{ja na Poľsko.

km 0,60

1.3 Počet noqých/zmodernizovaných/rozšírených pwkov Ínfu aštruKúry
cestovného ruchu szt 1,00

- Výhlädňa. szt 1,00

1.5 Počet,,mffich" cezhľaničqých aktivít propagujúcich kultúrne a pľírodné
dedičstvo pohraničného regiónu liczba 2,00

- 1 x návšteva mesta Strumieň 1 x slávnostnó otvorenie qýhlhdne liczba 2,00

Individuiílne ukazovatele / Wskažnlkl rľIacne

Nánry jednotliqých ukazovatelbv
Nazw5l poĺzczególnych rľskažnlkĺíw

Iednotlĺa
Jednostka

Závercčná
hodnota

wartoóó koňcorľa

Malá architelĺtúľa (napr. prístľešok, náučné tabule, odpočívadlá) szt 5,00

Informačný čIánok szt 3,00

Počet účastníkov kultúrnych poduj atí os 60,00

Interreg

Cezhraničný dopad / wptľ" tra""granlczny

Realizáciou mikroprojektu posĺlníme a rozšírime spoluprácu medzi cezhraničnými paľtnermi' Pľi
spolupráci postupujeme aj v súlade s Programom hospodárskeho a sociiílneho rozvoja mesta
Bytča. Mĺkroprojekt prispeje k socÍálnej integrácii lbdí z oblastí, kde bude reaľzovaný. Partneľi
z oboch kľajín boli zapojení do pľĺpravy mikľoprojektu a nadhlej budú spolupracovať prĺjeho
ľealizácii. Do cezhraničnej spolupráce sa aktívne zapoja obe samosprávy. Rozvijaním spoločných
aktivít v rámci cezhraničnej spolupľáce sa taktiež budú napĺňať cĺele Rady Euľópy a Európskej
únie zamerané na úzku spolupľácu medzĺ štátmi.
Mikľoprojekt bude mať vpý aj na miestne obyvatel'stvo, pľetože sa prispeje k uchovaniu ich
vlastného kultúľneho a prírodného dedičstvä. VÍditel!ý bude aj náľast turistov v danej oblasti,
ktoých pľitiahne zatľaktívnená ponuka na realizáciu volhočasoqých aktMt. Vyššou návštevnosťou
prihraničného ľegiónu sa zqýšĺ aj konkurencieschopnosť oboch parbnerov na poli cestovného
ruchu. Po ukončení mikľoprojektu budú obaja partneri nadhlej pľehlbovať vzájomnú spolupľácu
a rozújať cestovný ruch aj s využitím možností čeľpania finančných prostriedkov z dhlších grantov
T1ýrnto mikroprojelĺtom si posilníme skúsenosti v oblasti cezhľaničnej spolupráce a získame väčší
prehlhd o možnostiach cestovného ľuchu, ako aj získavania finančných zdrojov.
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Udržatelhosť mllĺľopľojektu / rrĺľ*oĺe mfiroproJekhr

Mĺkľoprojektje zameľaný nqimä na ob1ruatelbv partners\ých miest, ale aj návštevníkov a turistov.
obaja partneľi budú pracovať na propagácií mikroprojektu všetlqými dostupnými spôsobmi tak,
aby oboznámili cielbvé skupiny o vybudovanom náučnom chodníku a výhlädni. Partneľi budú ĺ po
skončení tohto mikľoprojektu pokľačovať v aktivitách na zachovanie kultúrneho a pľíľodného
dedičstva. Inštĺtucionálna udržatelhosť je zabezpečená Bim, že všetky subjekty sú zriadené zo
zákona a budú svoju činnosť vykonávať aj nadälej. Mesto Bytča ako financujúci partneľ ročne
vyčleňuje z ľozpočtu finančné pľostľiedky a najmä pracovníkov na posilnenie kultúry a turizmu
v meste. Udržatelhosť mikľoprojelitu bude prispôsobená a zabezpečená s ohlhdom na finančné
a peľsonálne možnosti. Po celú dobu udľžatelhostĺ budú paľtneri spoločne dohliadať na
zachovanie qýstupov mikroprojektu. Nadälej budú ľealizované aktivity pľispôsobené na qýchlo sa
meniace podmienky v oblasti cestowého ruchu. Schopnosť meniť sa a prispôsobovať trhu dnes
považujeme za jeden z atľibútov konkuľencieschopnosti. Preto je do budúcna na mikroprojekte
možnosť úpľalry qýhlhdne o informatívne prvky z kultúry a hĺstórie ľegÍónu.

Intereg

Hoľlzontálne pľincípy / Zasady hoľyzontalne

Hoľizontĺálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Týp wsparcia

Stručné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

princíp ľormosti
príležitosti žien
a mužov
/ Równoupľawnienie plci

Pozitívny /
Pozytywny

Mikľopľojekt je v súlade s hoľizontálnym pľincípom podpory rormosti
mužov a žien' V rámci všet\ých fáz implementácie rnikroprojektu budeme
postupovať v súlade s politikou rovnahých pľíležitostí. Počas realizácie
aktivít mikroprojektu budú v realizačnom tíme zastúpené obe pohlavia na
základe ich vedomostí, kompetencií a schopností. Zohlädnené budú
špecifĺcké potreby oboch pohlaví s podpoľou flexibilného pracovného času
a politiky priaznivej vočĺ rodičom.
Zároveň predpokladáme vyváženú účasť mužov a žien, chlapcov a dievčat
počas spoločných aktivít mikropľojektu, ale aj po skončení ĺmplementácie
mikľoprojektu.

HorÍzontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wspaľcia

Stľučné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

rovnaké príležitosti
a nediskriminácia
/ Równošó szans
i niedyskryminacja

Pozitívny /
Pozytywny

Počas všet\ých fáz implementácie mikroprojektu budeme postupovať
v súIade s politikou ľovnadých príležitostí a predchádzania diskriminácií.
Počas pľlpravy mikľopľojektu sme sa zameľali na pľevenciu akejkoľvek
diskriminácie na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu,
vierovyznania a presvedčenia, veku alebo sexuálnej oľientácĺe.
Mikroprojekt smeruje k vzájomnému spoznávanĺu a pochopeniu, úcte
k rozdielnym tradíciám a vzájomnému spolunažívaniu.
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Hoľizontálne
pľincipy
Zasady horyzontalne

DÍuh
podpory
Iýp wsparcia

Stručné odôvodnenie
Knítkie uzasadnienie

Udľžateľn1ý rozvoj
/ ZľównowaŽony rozwój

Pozitívny /
Porytywny

Hlavn;ým cielbm mikľoprojektu je zabezpečiť ekonomic(ý a socialny rast
regiónu pľi zachovaní životného pmstredia. Dávame teda do súladu
hospodársky a spoločenshý pokrok, ktoý však nenaľuša okolité ävobré
prostľedĺe, ale naopak, poukazuje na to, aby sa zachovávalo. Mikľopľojekt
zabezpečí prísun turistov a finančných prostľĺedkov do regiónu, čo zvýši
možnosť podnikania, najmä pre malé a stredné podnilv. Výstavba
náučného chodníkaje reďizovaná s rešpektom voči pľírodnému dedičstvu,
bez negatívnych zásahov do životného prostredia.
Udľžatel'qý rozvoj je tak zabezpečený tľomi aspelĺtmi: sociálnym (zqýšenie
možností zamestnanosti), ekonomickým (zvýšenie konkurencieschopnosti
mal1ých a stľedn1ých podnikov), environmentálnym (ochrana životného
prostľedia).

Intemeg

vffiIÁsENIA vEDUcEHo PARTNERA / oŠwreocznNlA PARTNERA wIoDAcEGo

Vyhtásenie o zabľĺĺnení dvojttého ffnancovanĺa mlkľoprojektu z fondov EÚ.
oów|adczenie o braku podrvóJnego flnansowanla mĺlľopmJektu ze óľotlków UE'

Vyhlasujem, že počas realizácie mikľoprojelĺtu nebude mikľoprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí
Íinancovaná z in]ých štrukturálnych fondov EÚ.
ošwĺadczam, iž podczas realizaqji milĺropľojektjako calošó, ani Žadnajego czqšó, nie bqdzie wspierany ze šľodków innego progTamu pomocy
UE.

Mikľoprojekt bude financovaný v súlade so zásadamĺ zadávania verejných zákaziek.
Mlkľopľolekt bqdzle ľeďlzowany zgodnle z zasadaml udztelanla zamówteú publlcmych.

Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v sú]ade so zásadami zadávania veľejných zákaziek.
ošwiadczam, Že mĺkroprojekt bqdzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówieí publicznych.

Vyhlásenle o pr{pravenosti mtkľopľoJektu na Jeho reallzáciu v súlade s legislatívou EÚ a s národnou
legĺslatívou.
oÚlľiadczeĺie o gotowošcl mlkľoproJelĺiu do reďizacji l lego zgodnošcl z pĺawodarľstwem UE l krajowym.

Vyhlasujem, že tento mikroprojekt je pľipravený na realizáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia
(ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EU a s národnou legislatívou všet\ých zapojených partnerov.
ošwiadczam, iŽ milaoprojektjest pľzygotowaly do reďizacji, posĺada stosowne dokumenty i poaľolenia íješli dotyczy) zgodnie
z pľawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangaŽowanych partneľów.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných údaJov.
ošwladczenie dotycz4co zgody na przetwaľzanle l publlkowante danych osoborvych'

Súhlasím so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a vjej pľílohách na účely
spojené s ľealizáciou mikropľojektu'
WyraŽam zgodg na przetwaľzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedkladanym wniosku i zalqcznikach, do colów aľiqzanych
z ľoalizacjE pľojektu parasolowego.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvislaceho so spľístupňovaním žiadosti sub|ektom rlykonávajúcim
hodnotenle operačných pľogramov.
ošwiadczenle dotyczqce zgody na udostqpnĺeĺĺe rrmlosku podmiotom dokonuJqqrn erľaluacji programów operacylnych'

Súhlasím so sprístupňovaním údajov obsiahnu!ých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu
operačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistia ochranu informácií a tajomstiev v nej
obsiahnu!ých.
WyľaŽam zgodq na udostqpnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonqjqcym ewaluacji programów operacyjnych pod
warunkiem zapewnĺenia przez te podmioty ochrony infoľmacji oraz tqiemnic w nim zawartych.

Tľestná zodpovednosť za uvedenĺe nepravdivých tnfomácií alebo podávanie nepravdivých vyhlásení
odpowledzlalnoÉó karna za podanĺe fďszyrľych lnformacll lub doženĺe fďsryrrĺych oówladczeŕ.

Som si vedomý tľestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdiYŕch údajov alebo podanie nepľavdiqich vyhlásení.
Jestem šwiadomy odpowiedzĺalnošci karnej za podanie fďszywych danych lub zioŽenie falszywych ošwiadczeň.

Velzia zo dňa 3o-o7-2o2o - kontrolné číslo 1929o6o963 tB/79



Dátum, podpts a pečlatka s monom opnírmeneJ
osoby / oat1 po66. orae plcczqó lmlcnna oooDyupľarmtoneJ

oflctáIna pečlatka äadatelä / offclalnapleczqó
ntoclrodaľcy

t7'/ĺ
'n?,3,1. lol,l pečiatka / pieczqó

Inteneg

pnÍrorĺy / zĺr+czmn

Príloha / Zďqcznik Bolo pľiložené? / cry dolqczonoa

Paľtnerska dohoda medzi paľľnerni ýkajúca sa ľeďizácie milcoprojekhr (v
súlade so vzorom)
Porozumi€nie paľtners}do pomiQdzy partnerami w spľawie ľealizacji mikroprojektu (zgodnie ze
rľzorem)

lĺno / ľ"ľ

Súvaha za predchádzajúci rok
Bllans za ubieg$ mk Nle /ľte

Výkaz ziskov a strát za pľedchádzajúci rok
Rachunek rysków i strat za ubiegv rck Nle 1ľte

V1ýpis zo Štátneho súdneho ľegĺstra /obchodného registra v súlade so
štatútom/stanovami
Wypis z lcajowego Rejéstnr S4dowego i innych rejestrow zgodnie ze statutem

Áno / ľ"ľ

ŠtatúVstanoly
Statut Nĺe / ľte

Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym Ínštittíciám (tj. že
19najú nedoplatky na zdľavotnom a socĺálnom poistení ani daňové nedoplatlry)
o{wiadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiqzaniamĺ publiczno_pľawnymĺ

Áno / ľ"ľ

Vyhlásenie !ýkajúce sa štatnej pomocĺ pre milaoprojekt
oríwiadczenie dotycz4ce pomocy publicznej w milĺľoprcjekcle lĺno / ľat

Vyhlásenie o poveľení realĺzácie mikroprojektu inej jednotke
oówiadczenie o powierzeniu realizacji mikopľojektu innej jednosicó Nle / ľte

Vyhlásenie o realizácii ukazovatelä qýsledku
ošwiadczerúe o ľeďzacji wskažnĺka rczultatu Áno /ľĺĺ
opís vplynr mĺkľoprojektu na ävotné prostredie
opis wplywu mikľopľoJeKu na érodowisko Áno / ľat

Stručný opĺs príprarry v jazyku cezhraničného paľtneľa
Skľócony opis przygotowa[y w jqzyku partĺrera zagranicznego lĺno / raľ

Iné nevyhnutné pľiložené dokumenty qžadované pol'skory'sloveuskou legĺslatívou alebo špecifikáciou
mikroprojektu.
Inne niezbgdne zalqczone dokumenty wymagane praw€m polskim1slowackim lub specyfikq mikropľojektu

Stavebné povolenie.
Vyjadľenia okresného úradu - odboľu starostlivosti o životné pľostľedie.
Projektová dokumentácia vrátane rozpočtu. (rozpočet, ýkaz qimerv.xls aj na CD).
Nrijomná zmluva.
V1ýpis platného a aktuálneho uznesenia'
Náučný chodník - náčrt, rozpočet.

Ven a zo dfia 3o-07-202o - kontrolnó číslo 192906o963 19/79
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Pľĺloha č. 4 Rozsah osobných údajov spľacúvaných v súborg: Program Poľsko€lovengko 2014 -
2020.

Rozrah otobných úde|ov žladatcľov o poskytnutie flnenčných prcctrledky, vedúclch paľtnerov
alebo pertncľov prc|ektu roellzu|úcich pľo|ekty (vrĺtane lch zrmoctnancov' osÔb oprávncných na
pncovnÓ kontakty rlebo na pr[ĺmanie ávälzných rozhodnutÍ v |ch mene)

l. osoby zartupujúce žladateľov o porkytnutle Ílnančných prortľledkov, vedúcich partnerov alebo
partnerov projcktu' ktorl realizujú pro|ekty (vrátane lch zamgstnancov' orôb opÉvnených na
pracovné kontakty alobo na pľfiĺmanle áväzných rozhodnutív ich menc)
1. Meno
2. Priezvisko
3. Telefón
4.Fax
5. E-mailová adrosa
6. Štát
7' Rodné čĺslo / osobné identifikačné číslo
g. Úlotra v projekte

t!. Žhdrtelia
1. Názov Žiadateľa
2. Právna forma
3. Forma vlastníctva
4' DÉ / lČ DPH
5. Éo
6. Štát
7. Adresa sídla: ulica, čislo budovy, číslo býu, PSČ, mesto, telďón , fax, e-mail, webová stránka

lll. Prfĺmatelia / Paŕneri
í. Meno prijímateľa / paľtnera
2.Pĺávnaforma príjemcu / partnera
3' Forma vlastníctva
4. Drl / rl DPH
5Éo
6' Adresa sídla: Ulica, čÍslo budovy, číslo býu, PSČ, mesto, telefón, fax, e_mail, webová stránka
7' Štát
8. Číĺo účtu prijÍmateľa/ partnera

lV. Rozsah osobných údajov osôb zastupujúclch lnštltúcle zapojené do ľpalizácie programu
1. Meno
2. Pľiezvĺsko
3. Mĺesto präce l názov zastupovanej inštitúcie
4. E_mailová adresa
5. Prihlasovacie údaje/login
6. Uloha v programe
7. Štát
8. Adresa sĺdla: Ulica, číslo budovy, číslo býu, PSČ, mesto, telefón, fax, e-mail

V. Rozsah úda|ov o členoch personálu proiektu' ktoých údaje sa budú spľacúvať v súvislosti s
pľeskúmaním opĺávnenosti finančných prostriedkov pro|ektu
1. Meno
2. Priezvisko
3. Krajina
4. Rodné čÍslo i osobné identifikačné číslo
5. Forma zapojenia
6. Obdobie zapojenia do projektu
7. Rozsah pracovných hodín

,n
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8. Pracovné hodiny
9. Funkcia

vI. Úor;c o účrÍnÍkoch ekclĺ roatizovaných v rámci projektov, ttoľých údaje sa budú cpracúvať v
túvblortl r prorkúmenĺm opľávnenosti finanéných pľostľledkov na pľo|ekt (wátrne čtenov
výbcrových komlrll)
L Meno
2. Priearisko
3.Názov inŠtitúcie / organizácie
4. E-mailová adresa
5. Telefón

Vll. Dodávatella' ktoľĺ re uchádza|ú o vyľonávanle ákaziek alebo vykonávanie zmtúv v Émci
projektu' vrátane zmlúv o veľejnom obstarávanÍ, ktoých údaje sa rpracu|ú v rúvislogti o
preskúmanĺm oprávnenorti flnančných pľoďrledkov na pro|ckt
1. Meno
2. Pľlezvisko
3. Meno interpreta
4. NlP dodávateľa / ĺdentlfikačná číslo
5' Adresa sídla: Ulica, čÍslo budovy, číslo bytu, PSÔ, mesto, telefón, Fax, e-mail
6. Štát

Tô
o_o tD1} Ý\i
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Prllohe č. 5 Rozseh osobných úda|ov rpracovávaných v zbierke: Gentrálny systóm lKT
podporu|úcl rcallzáciu operačných pľogramov.

Rozsah osobných údajov pouŽívateľov cenbálneho systému lKT, Žiadateľov, prijimateĺov/ partnerov:
l. Použlvrtelia centrálneho rystómu lKT zo rtľlny lnštltúcIĺ zapojených do rcallzáclo progŕamov:
ĺ. Meno
2. Priearisko
3. Miesto výkonu práce
4. E_mailová adresa
5. Prihlasovacie údaje/login
II. PouŽfuatella contrálneho systému lKT zo rtrany prfĺmateľovlpartnerov proiektov (osoby
oprávnenó na prflmanie záväzných rczhodnutl v mene prljímatclalpartnera )
L Meno
2. Priearisko
3. Tolefón
4. E-mailová adresa
5. Štát
6. Rodné číslo / osobné identifikačné číslo

!I!. äedatelaa
1' Názov Žiadateľa
2. Právna forma
3. Forma vlastnictva
4. DlČ
5. Štát
6. Adresa: ulica, číslo budovy, čĺslo bytu, PSČ, mesto, telefón, fax, e-mait' webová stránka

lV. Pr[ĺmatelia l Partnerl
1. Názov prijímateÍa / partnera
2.Pĺävnaforma príjemcu / partnera
3. Forma vlastníďva
4. Dtl
5. Éo
6. Adresa sídta: ulica, čĺslo budovy, čĺslo býu, PSÓ, mesto, telefón, fax, e-mail, webová stÉnka
7. Štát
8. líĺo Účtu prijímateľa/ paľtnera

Tôo.tB
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