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Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre
i ndivid uál ny m ikropľojekt

Zmluva o poskýnutí finančného príspevku č. lNT/EB/Z Al1Nll N0260
Na realizáciu mikroprojektu ,,od l'anu po plátno, od veŽe po vežu bez hraníc'', č. |NT/EB/ZN1tvllAt026o
Podl'a rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty Č. 4312020 zo dňa22.12.2020, v rámci Programu cezhraničnej
s pol u práce l nterreg V-A Pol'sko-Slovensko 2o1 4-2020
uzavretá medzi:

Žillnským samosprávnym krajom
so sídlom: Komenského 48, 0í 1 09 Žilina

d'alej len,,Eureregión/Vuc',

zastúpeným: lng. Erikou Jurinovou, predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja,

a

Obec Zubrohlava

so sídlom: Plátennícka 46412,029 43 Zubrohlava
lČo1:oo315044
DlČ: 202056í928

d'alej len,,mikroprijímatel'''

zastúpený: Pavol Bugel', starosta obce Zubrohlava' na základe plnej moci2 osvedčenia zo dňa 05'12.2018
ktoré tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve,

spolu pomenované ako,'zmluvné strany'',

d'alej len,,zmluva".

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

lČísla: DlČ (alebo ekvivalentný) alebo lČo, xRs (ak je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo ekvivalentný)2Plná moc pre osobu zastupujúcu vedúceho partnera (ak sa vzťahuje).
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VŽdy' ked'sa v tejto zmluve uvádza:

1. ,,aktuálna Príručka pre prijímatel'a'' - rozumie sa tým dokument schválený Monitorovacím výborom,
ktorého zmeny schval'uje Monitorovacĺ výbor, a v ktorom sú uvedené zásady pripravovania, realizácie,
monitorovania a vyúčtovania projektu a jeho udrŽatel'nosti. Mikroprijímatel' má prístup k aktuálnej Prĺručke pre
prijímatel'a a prostredníctvom webovej stránky programu a internetovej stránky Eureregiénu/VUC je
bezodkladne |nformovaný o jej zmenách ako aj o dátume, od ktorého je nová verzia Príručky pre prijímateľa
platná;

2. ,,aktuálna Príručka pre mikroprijímatel'a'' rozumĺe sa tým dokument schválený Výborom pre
mikroprojekty, ktorého Zmeny schval'uje Výbor pre mikroprojekty, a v ktorom sú uvedené zásai,dy prípravy,
realizácie, monitorovania a vyúčtovania mikroprojektu a jeho udrŽatel'nosti' Mikroprijímatel' má prístup k
aktuálnej príručke pre mikroprijímatel'a a prostredníctvom webovej stránky cu+eľesi{5n+*/VUC je informovaný o
jej zmenách ako aj o dátume, od ktorého je nová verzia Príručky pre mikroprijímatel'a platná;

3. ,,programové dokumentý' - rozumejú sa tým dokumenty schválené Riadiacim orgánom alebo,
Monitorovacím výborom, vzt'ahujúce sa na implementáciu programu;

4. ,,program'' - rozumie sa tým aktuálna verzia dokumentu Program cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A
Pol'sko-Slovens ko 201 4-2020;

5. ,,elektronická verzia dokumentov'' - rozumejú sa tým dokumenty výlučne v elektronickej podobe alebo ich
fotokópie, originálne elektronické dokumenty, existujúce takisto v papierove j verzii, ako aj skeny a fotokópie
originálnych papierových dokumentov, opísané mikroprijímatel'om v súlade s poŽiadavkami uvedenými v
aktuál nej Príľučke pre miĺĺoprij ímatel'a;

6' ,,generátor Žiadostí a vyúčtovaní" - rozumie sa tým informačný nástroj vývorený pre podávanie Žiadostí
o poskýnutie finančného príspevku a na vyúčtovanie mikroprojektov v programe lnterreg V-A Pol'sko-
Slovensko, v sú|ade s pravidlami uvedenými v uŽívatel'skej príručke dostupnej na interňetovej stránke
Eu+eregĺónu/VUC;

7 ' ,,Riadiaci orgán" - rozumie sa tým prísluŠné ministerstvo regionálneho rozvoja v Pol'sku;

8. ,,kontrolór" - rozumie sa tým kontrolór uvedený v čl.23 ods. 4 nariadenia EUS;

9. ,,Výbor pre mikroprojektý' - rozumie sa tým subjekt zriadený Vedúcim partnerom Strešného projektu pre
Účely výberu a monitorovania mikroprojektov a schval'ovania dokumentov týkajúcich sa mikroprojektov v danom
Strešnom projekte;

'ĺ0. ,,mikroprijímatel"'- rozumie sa tým subjekt zúčastňujúci sa na realizácii mikroprojektu ako subjekt, ktorý
podal Žiadost' o poskýnutie finančného príspevku;

11. ,,partner mikroprojektu'' - rozumie sa tým subjekt uvedený v Žiadostio poskýnutie finančného príspevku'
ktorý sa zúčastňuje na mikroprojekte a je v zmluvnom vzt'ahu s mikroprijímatel'om na základe partnerskej
dohody týkajúcej sa realizácie mikroprojektu;

12. ,,mikroprojekt" - rozumie sa tým pľojekt realizovaný v rámci Strešného projektu aspoň 2 subjektmi -
minimálne po jednom zkaŽdq strany hranice, okrem Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktoré sa
o poskýnutie finančného príspevku môŽe uchádzat' ako tzv. jediný prijímatel';

13. ,,indivĺduálny mikroprojekt'' _ rozumie sa tým projekt pripravený a realizovaný za účasti partnerov z oboch
strán hranice, ale za finančnej účasti iba jedného z nich;

14. "finančná korekcia'' rozumie sa tým čiastka, o ktorú bude zníŽený finančný príspevok
a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pre mikroprojekt v súvislosti s nezrovnalost'ou zistenou v schválenej
správe o postupe realizácie mikroprojektu;

'l5. ,,Partnerská dohoda'' - rozumie sa tým zmluva určujúca vzájomné práva a povinnostĺ mikroprijímatel'a
a partnerov mikroprojektu v rámci realiáemilĺoprojektu;

16 ,,správa.o postupe realizácie mikroprojektu" - rozumie sa tým správa, ktorú mikroprijĺmatel' predkladá
gu+e+esiónu/VUC v súlade s pravidlami uvedenými v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a a v zmluve, ktorá
odzrkadl'uje postup pri realizácii mikroprojektu;
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17. ,,finančný príspevok'' - rozumejú sa tým finančné prostriedky z EFRR;

18. ,,EFRR' - rozumie sa tým Európsky fond regionálneho rozvoja;

19. ,,vlastný vklad" -rozumie sa tým podiel mikroprijímatel'a na celkových oprávnených výdavkoch
mikroprojektu uvedený v Žiadosti o poskýnutífinančného príspevku

20. ,,spolufinancovanĺe zo Štátneho rozpočtu"-rozumejú sa tým prostriedky z pol'ského/slovenského štátneho
rozpočtu, ktoré Eu+eregŕón/VUC poukazuje mikroprijĺmatel'ovi ako doplnenie vlastného vkladu mikroprijímatel'a.
V prípade, Že je pol'ským mikroprijímatel'om štátna rozpočtová organizácia, sa spolufinancovanie zo Štátneho
rozpočtu poukazujú príslušným disponentom rozpočtovejčasti na základe osobitných predpisov;

21. ,,schválený príspevok'' - prostriedky EFRR určené na vyplatenie mikroprijímatel'ovi na základe
predloŽených a schválených oprávnených výdavkov;

22. ''nezrovnalost''' - rozumie sa tým individuálna nezrovnalost' uvedená v čl. 2 bod 36 všeobecného
nariadenia;

23. ,,priame personálne náklady'' - rozumejú sa tým výdavky spojené s personálom priamo zapojeným do
realizácie mikroprojektu' vyúčtované v rámci rozpočtového riadku: Personálne náklady;

24. "nepriame výdavky''-rozumejú sa tým výdavky nevyhnutné pre realizáciu mikroprojektu, no netýkajúce sa
priamo jeho hlavného predmetu; tieto výdavky sú určené v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a v rámci
rozpočtového riadku: Kancelárske a admlnlstratívne výdavky;

25. ,,paušálna sadzba" -rozumie sa tým finančný príspevok podl'a paušálnych sadzieb vypočítaných
uplatnením percentuálnej hodnoty pre jednu alebo niekol'ko kategórií výdavkov;

26' 
',miera 

spolufinancovania'' - rozumie sa tým pomer hodnoty finančného príspevku poskytnutého pre celý
mikroprojekt a hodnoty celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu vyjadrený s presnost'ou na dve
desatinné miesta. Miera spolufinancovania nemôŽe prekročit'85,00% oprávnených výdavkov mikroprĺjímatel'a;

27. ,,oprávnené výdavky'' - rozumejú sa tým výdavky alebo náklady riadne vynaloŽené mikroprijímatel'om
alebo v súvislosti s realizáciou mikroprojektu v rámci programu, v súlade so zmluvou, právnymi predpismi EU a
vnútroštátnymi predpismi, s aktuá|nou Príručkou pre mikroprijímatel'a, aktuálnou Príručkou pre prijímatel'a a
prostredníctvom generátora Žiadostí a vyúčtovaní;

28. ,,neoprávnený výdavok'' - rozumie sa tým akýkolVek výdavok alebo náklad, ktorý nemôŽe byť uznaný za
oprávnený výdavok;

29. ,,Smernice pre Euroregión" - rozumejú sa tým smernĺce pre Euroregión o overovaní vyúčtovacej
dokumentácie m ikroprojektu ;

30. ,,účet Eg+€{egióft*/Vuc" - rozumie sa tým bankový účet, z ktorého cu+eľesi{5n/VUC poukazuje finančné
prostriedky m ikroprij ímatel'om ;

3í. účet mikroprijímatel'a'' - rozumie sa tým:

osobitný bankový účet, na ktorý sa poukazuje finančný príspevok:

názov a adresa banky: Prima banka Slovensko, a.s. HodŽova 1 1 , 010 ll Žilina

kód banky (Blc/swlFT): KOMASK2X

IBAN: SK70 5600 0000 0040 0143 400í

BeŽný bankový účet, na ktorý sú poukazované prostriedky z účelovej rezervy štátneho rozpočtu3:

názov a adresa banky:

č. účtu:

32' ,,nariadenie EUs" - rozumie sa tým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 12ggĺ2o13 zo 17.
decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu ciel'a ,,Európska územná spolupráca'' z EurÓpskeho
fondu regionálneho rozvoja (U. v. EU L347 z20.12.2013, s.259-28O);

J

3 Vzťahuje sa iba prijímatel'ov z Polska. Nevzťahuje sa na štátne rozpočtové organizácie
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33. ,,všeobecné nariadenie" - rozumie sa tým nariadenie EurÓpskeho parlamentu a Rady(EU) č. 13o3/2o13
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnomfonde, Kohéznomfonde' Európskom pol'nohospodárskomfondeprerozvojvidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regioná|neho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa ruŠí nariadenie Rady (ES) č. 1-083/2006 (U. v. EUL347 z20.12.2013, s.320-469);
34. ,,internetová stránka Euroregiónu/Vuc' rozumie sa tým stránka:www.euroregion-
beskidy. pl/www.zil inskazupa.sk;
35. ,,internetová stránka programu" _ rozumĺe sa tým stránka: www.plsk.eu
36. ,,udrŽatel'nosť" _ rozumie sa tým zákaz vykonávat' podstatné modifikácie mikroprojektu, uvedené v čl.71
všeobecného nariadenia, v období 5 rokov od poslednej platby pre mikroprijímatel'a a v prípade mikroprojektov
so štátnou pomocou v súlade s platnými predpismi;
37. ,,ukončenie vecných aktĺvít v mikroprojekte" - rozumie sa tým dátum ukončenia poslednej aktivity
mikroprojektu, ktorá je potrebná pre dosiahnutie jeho ciel'a (napr. sprístupnenie výstupov mikroprojektu ciel'ovej
skupine);
38. ,,pomoc de minimis" - rozumie sa ňou pomoc upravená Nariadením Komisie č,.14o7l2O13 z 18'
decembra 2013 o uplatňovaníčlánkov 1o7 a 108 Zmluvy o fungovaní európskej únie na pomoc de minimis (U.
v. EU L 352z24'12.2013, str. 1)' poskýovaná na základe Nariadenia ministra infraštruktúry arozvoja Pol'skej
republiky o poskýovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci V programoch Európskej územnej spolupráce v
rokoch 2014-2020 z 20. októbra2015;
39. ,,štátna pomoc'' - rozul'ľlie sa ňou pomoc uvedená v čl. 14 Nariadenla Komisie č' 651t2o14 zo 17. júna
2014.o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučitel'né s vnútorným trhom podl'a článkov 1o7 a 10B Zmluvy (U.
v. EU L 187 z26.06.2014, str. 1) poskýovaná nazáklade Nariadenia ministra infraštruktúry arozvoja Pol'skej
republiky o pomoci de minimis a štátnej pomoci V programoch Európskej územnej spolupráce v rokoch 2014-
2020 z 20. októbra 2015.

4
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PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých Erlfor€gĺen/VUC poskýuje finančný
príspevok z a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu a mikroprijímatel'
realizuje mikroprojekt, v súlade so Žiadost'ou o poskýnutĺe finančného príspevku a rozhodnutím Výboru
pre mikroprojekty.

2. Zmluva predovšetkým stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa realizácie
mikroprojektu v rámci spôsobu a podmienok, za ktorých je poskýovaný finančný príspevok a
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a za ktorých sa uskutočňuje: monitorovanie, predkladanie
Žiadostí o platbu, úhrady, overovanie/kontrola dokumentov, informovanie a propagácia a riadenie
projektu.

3. V prípade jednotiek územnej samosprávy môŽu úlohy azáväzky mikroprijímatel'a vyplývajúce zo
zmluvy realizovat' prísluŠné úrady pre tieto jednotky.

4. Počas realizácie mikroprojektu ako aj v obdobíjeho udrŽatel'nosti, mikroprijímatel' koná v súlade s:

1) platnými predpismi EÚ a vnútroŠtátnymi predpismi, a predovŠetkým:

a) nariadením EUS,

b) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 13o1t2o13 zo 17. decembra 2013 o
EurÓpskom Íonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcĺch sa ciel'a
lnvestovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (Es)č.
1 080/2006(U. v. EUL347z 20.12.2013, s.289-302),

c) vŠeobecným narĺadením,

d) vykonávacími nariadeniami EurÓpskej komisie, ktoré doplňujú VŠeobecné nariadenie,
narĺadenie EUS ako aj nariadenie uvedené v písm. b,

e) vnútroštátnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov,

f) vnútroŠtátnymi a európskymi predpismi o verejnom obstarávaní;

2) aktuálnou programovou dokumentáciou pre mikroprojekty, predovšetkým:

a) aktuálnym Programom cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko-Slovensko 2014-
2020,

b) aktuálnou Príručkou pre prijímatel'a, zverejnenou na internetovejstránke programu;

c) aktuálnou Príručkou pre mikroprĺjímatel'a a Generátorom Žiadostí a vyúčtovaní -
uŽívatel'skou príručkou zverejnenými na internetovejstránke Eureregiónu/VUC,

3) zásadami a pokynmivnútroštátnymi a EU, najmä:

a) Výkladovým oznámením Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva uplatnitel'ných na
zadávanie zákaziek,.na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzt'ahujú smernice o verejnom
obstarávaní (U' v. EU c 179 z 01.08.2006),

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

c) Pravidlami oprávnenosti výdavkov v rámci EurÓpskeho fondu regionálneho rozvoja a
Kohézneho fondu na roky 2o14-2020.

5. Mikroprijímatel' vyhlasuje, že je oboznámený s uvedenými dokumentmi a berie na vedomie spÔsob
sprístupňovania zmien týchto dokumentov, a taktieŽ berie na vedomie, žerealizácia mikroprojektu' ktorá
začne pred uzavretím tejto zmluvy, bude predmetom kontroly uvedenej v $ 10 a1 1 tejto zmluvy.

6. Mikroprijímatel'týmto potvrdzuje správnost' údajov uvedených v zmluve a v prílohách, ktoré tvoria
jej neoddelitel'nú súčast'.

5
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7 ' Mikroprijímatel' zabezpečí, Že sa všetci partneri mikĺoprojektu zaviaŽu dodrŽiavat' platné
ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov a predpisov EU, platných programových dokumentov,
vnútroŠtátnych pravidiel, pravidiel EÚ a smerníc uvedených v ods.4.

s3
PARTN ERSKÁ DoHoDA K REALlzÁcll ĺvllxRoPRoJ EKTU4

1. Mikroprijímatel' v partnerskej dohode upravuje vzájomné pravidlá spolupráce s partnermi
mikroprojektu, predovŠetkým stanovuje úlohy a povinnosti vyplýnĺajúce z realizácie mikroprojektu.

2. Mĺkroprijímatel'pred uzavretím zmluvy s Eu+eľegjón€m^/ÚC predkladá na Eu+eľegriónu/VUC kópiu
partnerskej dohody podpísanejvšetkými partnermi mikroprojektu a mikroprijímatel'om.

3. Partnerská dohoda obsahuje ustanovenĺa, ktoré sú v súlade s minimálnym rozsahom partnerskej
dohody, tvoriacim prílohu Žiadosti o poskýnutie finančného príspevku pre mikroprojekt.. Partnerská
dohoda môŽe obsahovat' dodatočné ustanovenia dohodnuté medzi mikroprijímatel'om a partnermi
mikroprojektu za účelom realizácie milooprojektu. Dodatočné ustanovenia nesmú byt' v rozpore
s ustanoveniami uvedenými v partnerskej dohode.

s4

RozPočET PRoJEKTU

1. Finančný príspevok poskýnutý na mikroprojekt nie je vyšŠí ako 41231,02 EUR (slovom:
Štyridsat]jedentisícdvestotridsat'jeden 02/100EUR) a súčasne neprekračuje 85,0O%5 celkových
oprávnených výdavkov mikroprojektu predstavujúcich 48 507,09 EUR (slovom:
Štyridsat'osemtisícpät'stosedem 09/1 00EUR

2. Mikroprijímatel' sa zaväzuje poskýnút' vlastný vklad určený na realizácĺu mikroprojektu vo výške
nie niŽšej ako2425,37 EUR (slovom: dvetisícŠtyristodvadsat'päť 371100 EUR), čo predstavuje min.5%
celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu.6

3. Spolufĺnancovanie zo štátneho rozpočtu7 vo výŠke nie vyŠšej ako8 4 850,70 EUR (slovom:
štyritisícosemstopät'desiat'70l100 EUR), a súčasne neprekračuje 1Oo/o celkových oprávnených výdavkov
mikroprojektu uvedených v bode 1.

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

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

6. Poskýnutý finančný príspevok a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je určený na refundáciu
oprávnených výdavkov vynaloŽených na realizáciu mikroprojektu.

7. Vyplatenie poskytnutého finančného príspevku aspolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre
mikroprojekt má formu refundácie skutočne vynaloŽených oprávnených'výdavkov, vyplatenia paušálu na
nepriame výdavky ako aj vyplatenia paušálu na personálne náklady- v súlade s rozpočtom mikroprojektu
uvedeným v Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

8. Akéko|'vek neoprávnené výdavky v rámci mikroprojektu alebo neoprávnene vynaloŽené výdavky
znáša m i kroprij ím atel' z vlastných prostried kov.

4Neuplatňuje sa, ak je jediným partnerom v mikroprojekte Európske zoskupenie územnej spolupráce.
5S presnosťou na dve desatinné miesta. Zaokrúhl'uje sa v súlade s matematickými postupmi, t.j., ak je tretia číslica za čiarkou 1 , 2,3,
4' druhá čÍslica ostáva nezmenená a ak je to 5, 6, 7, 8, 9, druhá číslica za čiarkou sa zaokrúhli smerom nahor, no nie Viac ako 85,00
o/o.

6Ak je Vedúcim partnerom obec, je povinná ku podpisu zmluvy predloŽiť výpis z uznesenia obecného zastupitel'stva o schválení
spolufinancovania mikroprojektuffýka sa len vedúcich partnerov mikroprojektu/ partnerov mikroprojektu zo Slovenska'
7 MoŽnosť a qiŠka dofinancovania z účelovej rezeNy štátneho rozpočtu jé určovaná kaŽdoročne v procese rezervy Štátneho rozpočtu
PR. Týka sa len pol'ských partnerov
8 V prípade, Že mikroprojekt nedostal spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu' treba v $4 ods. 3 uviesť,,nevzťahuje sa''. Ustanovenie
sa nevzťahuje na štátne rozpočtové organizácie na pol'skej strane. 
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9. Mikroprojekt je realizovaný v súlade so Žiadost'ou o poskýnutie finančného príspevku' vrátane
priloŽeného rozpočtu mikroprojektu' spolu s neskoršímizmenamizavedenými podl'a $ 17 zmluvy a podl'a
platnej programovej dokumentácie a aktuálnymi dokumentmi na realizáciu mikroprojektov a podl'a
predpisov uvedených v $ 2 ods. 4.

10. V prípade priznania štátnej pomoci/ pomoci de minimis nemôŽe zmena výšky výdavkov
spadajúcich do podpory, vyplývajúca zo zmeny rozsahu mikroprojektu, zmena výšky finančného
príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, spôsobit' prekročenie povolenej maximálnej úrovne
finančného príspevku v súlade s účelom Štátnej pomoci a hodnoty pomoci de minimis poukázanej
mikroprijímatel'ovi.

s5
ZABEZP ECE N I E REA L'ZAC'E Z M L UVY9

1. Mikroprijímatel' zriadi zábezpeku pre zabezpečenie správnej realizácie zmluvy v deň podpísania zmluvy
jednou z vybraných foriem10:

1) blankozmenka spolu so zmenkovou doloŽkou;

2) notárska zápisnica o dobrovol'nej exekúcii;

3) cesia;

4) banková zábezpeka;

5) iná forma zábezpeky dohodnutá s EuroregiónomAÁJe.

2. Výška zriadenej zábezpeky mikroprijímatel'a sa musí rovnat' minimálne výŠke poskýnutého finančného
príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu uvedených V s 4 ods. 1. a ods. 3. V prípade
neúčinnej výzvy na vrátenie pohl'adávky, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho plnenia zmluvy, stiahne
EuroregiónAl{'l€ aj úroky vsúlade s podmienkami zmluvy podl'a $ 13 ods. 5. Ak bude zá,bezpeka
zriadená vo forme zmenky, má Euroregión/VU€ právo vyplnit' zmenku na zmenkovú sumu zahŕňajúcu
výšku finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu uvedenú v $ 4 ods' 1 a ods. 3
spolu s úrokmi a výdavkami na vymáhanie úhrady zmenky.

3. Mikroprijímatel' je povinný zriadit' zábezpeku na obdobie odo dňa uzatvorenia zmluvy do uplynutia 5
rokov odo dňa poukázania záverečnej platby mikroprĺjímatel'ovi.

4. V prípade - správneho splnenia vŠetkých závázkov mikroprijímatel'a uvedených v zmluve
EuroregiónAlU€ vráti prijímatel'ovi zmluvnÚ zábezpeku po uplynuti 5 rokov odo dňa poukázania
záverečnej platby pre mikroprijímatel'a.

5. V prípade začatia spľávneho konania, účelom ktorého má bý'vrátenie prostriedkov na základe zákona
o verejných financiách alebo na základe súdneho konania v dÔsledku napadnutia takého rozhodnutia,
alebo v prípade výkonu správnej exekúcie, mÔŽe k vráteniu zábezpeky dôjsť po ukončení konania
a vrátení prostriedkov.

s6
oBDoBlE REALzÁctE MlKRoPRoJEKTU

1' obdobie realizácie mikroprojektu je nasledujúce:

1) Dátum začatiavecnej realizácie v mikroprojekte: 01.03.2021;

2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte:31.10.2021;
2. Realizácia mikroprojektu musí prebiehat'v súlade s harmonogramom aktivít uvedených v Žiadosti

o poskýnutie finančného príspevku.
3. obdobie realizácie mikroprojektu je moŽné predÍzit' iba v odôvodnených prípadoch na základe

písomnej Žiadosti mikroprijímatel'a, kedy maximálna doba realizácie mikroprojektu nesmie bý'viac
ako 18 mesiacov' V závislosti od sídla mikroprijímatel'a za rozhodnutie v tomto prípade zodpovedá
euroregiÓn alebo VUC.

']Ýka sa pol'ských mikropríjimatel'ov. Nevzťahuje sa na jednotky sektora verejných financií
ĺ0Nehodiace sa preČiarknuť.
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zoDPoVEDlĺosŤ MtKRoPRIJĺrunreľn

1. Mikroprijímatel' zodpovedá EureregiónuA/UC za zabezpečenie správnej a včasnej realizácie
celého mikroprojektu. Mikroprijímatel' je tieŽ zodpovedný za akékol'vek opatrenia prijaté partnermi
mikroprojektu, ktoré by viedli k poruŠeniu ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a partnerskej dohody
k realizácii mĺkroprojektu.

2' Mikroprijímatel' nesie výhradnú zodpovednost' za škody, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou
mikroprojektu vo vzt'ahu k tretím osobám. Mikroprijímatel' sa zrieka akýchkol'vek nárokov vo vzt'ahu k
eu+eregi{5ru/YUC za škody spÔsobené sebou alebo projektovými partnermi alebo akoukolVek tret'ou
osobou v súvislosti s realizáciou tohto mikroprojektu.

3. V prípade, Že Er*e+egrión/VUC, v súlade so zmluvou, poŽiada o vrátenie celého vyplateného
finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu alebo jeho časti, mĺkroprijímatel' je
zodpovedný za vrátenie príslušnej sumy finančných prostriedkov v lehote stanovenej vo výzve na
vrátenie finančného príspevku vystavenej cureresión€m/VUC, v súlade s podmienkami uvedenými v
s1 3.

s8
VLASTNíCKE PRÁVo

1. Vlastnícke a iné majetkové práva, ktoré sú výsledkom mikroprojektu, budú predstavovat'majetok
mĺkroprijímatel'a.

2' Mikroprijímalel' sa zavázuje' Že výstupy a výsledky mikroprojektu budú vyuŽité spÔsobom, ktorý
zabezpečí rozsiahle šírenie a zdiel'anie výsledkov mikroprojektu verejnosti, v súlade so Žiadost'ou o
poskýnutie finančného príspevku.

se
osoBlTNÉ PoVlNNosTI MlKRoPRUíMATEĽA

1. Mikroprijímatel' zabezpeči, že v rámci realizovaného mikroprojektu nedôjde k dvojitému
financovaniu oprávnených výdavkov mikroprojektu z fondov Európskej únie alebo iných zdrojov.

2. Mikroprijímateľ vedie osobitnú analytickú evidenciu pre potreby realizácie mikroprojektu,spôsobom
umoŽňujúcim--identifĺkáciu kaŽdej finančnej operácie vykonanej v rámci ním reálizovanej časti
mikroprojektu.11 .za podmienok uvedených v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a avosÍatných
programových dokumentoch.

3. Mikroprijímatel'vo svojich správach o postupe realizácie mikroprojektu (čĺastkových aj záverečnej)
uvádza iba oprávnené výdavky, ktoré sú v súlade so Žiadost'ou o poskytnutie finančného príspevku.

4. Mikroprijímatel'zabezpečuje informovanost'verejnosti o výške spolufinancovania mikroprojektu v
súlade s poŽiadavkami uvedenými v čl. 115ods.3 všeobecného nariadenia' vo vykonávacom nariadení
Komisie (EU)č.82112014z28. júla2014(U.v' EU L223z2g1.2o14,s.7-18)avaktuálnej Príručkepre
mikroprijímatel'a.

5. Mikroprijímatel', ktorý poskýuje štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, je zodpovedný za
poskýovanie pomoci účastníkom projektu v súlade s ustanoveniami zákona z 30' apríla 2004 o
konaniach vo veciach súvisiacich so štátnou pomocou a nariadením Komisie (EU) č. 14O7t2o13 a
programovým i pravidlam i.

6. Mikroprijímatel' pravidelne monitoruje postup v realizácií mikroprojektu vo vzt'ahu k obsahu
Žiadosti o poskýnutie finančného príspevku a ostatných príloh, a bezodkladne informuje trureregión/VUC
o všetkých nezrovnalostiach a okolnostiach, ktoré môŽu spÔsobiť oneskorenia alebo zabránil'realizácii
mikroprojektu v plnom rozsahu, alebo o zámere odstúpit'od realizácie mikroprojektu'

7 ' Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Eureregión/VÚC o okolnostiach, ktoré môŽu viest'
k zníŽeniu hodnoty oprávnených výdavkov mikroprojektu, o moŽnosti spätného získania DPH a o
príjmoch' ktoré neboli zohl'adnené počas poukazovania fĺnančného príspevku a spolufinancovania zo
Štátneho rozpočtu uvedeného V s 4 - v súlade so špecifickými zásadami uvedenými v aktuálnej Príručke
pre m ikroprij ímatel'a.

Tä
ss *BS .,r.r
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8. Mikroprijímatel' pripravuje a realizuje verejné obstarávanie a zadáva zákazky v rámci ním
ľealizovanej časti mikroprojektu v súlade s právnymi predpismi EU, národnou legislatívou a zásadami
hospodárnosti, transparentnosti, pravidlami hospodárskej sút'aŽe a rovnakého zaobchádzania, podrobne
popísanými v aktuálnej Príručke pre mikroprĺjímatel'a.

9. Mikroprijímatel' sa zaväzuje dodrŽiavat' povinnosti týkajúce sa štátnej pomoci alebo pomoci de
minimis v sÚlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a pravidlami.

10. V prípade, Že mikroprijímatel' poskýne hospodárskemu subjektu Štátnu pomoc alebo pomoc de
minimis, je mikroprijímatel' povinný posÚdit' plánovanú pomoc, monitorovat' ju a podávat' správy
o poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci de minimis a dodrŽiavat'príslušné právne predpisy.

11. Mikroprijímatel' odovzdá cu+eľeciónu^/Úc dokumentáciu týkajÚcu sa verejného obstarávania
spolu sd'alšou správou zrealizácie mikroprojektu najneskôr spolu so správou, vktorej sú uvedené
výdavky spojené s obstarávaním.

12. Mikroprijímatel' pripraví a doručí v lehote do 5 kalendárnych dní od ukončenia daného
monitorovacieho obdobia doručí čiastkovú správu o postupe realizácie mikroprojektu a v lehote do 30
kalendárnych dní od dátumu ukončenia vecnej realizácie mikroprojektu doručí záverečnú správu.
Mikroprijímatel' opraví zistené chyby a predloŽí vysvetlenie alebo doplngnig Eg+€''cegiónu^/UC v
stanovených lehotách.

13. Mikroprijímatel' poskytuje dokumenty a potrebné vysvetlenia príslušnému Eu+e+egiónuA/ÚC,
kontrolórovi, Spoločnému technickému sekretariátu, Riadiacemu orgánu alebo Národnému orgánu v
lehotách stanovených týmito inštitúciami.

14. Mikroprijímatel' spolupracuje s externými kontrolórmi, audítormi' hodnotitel'mi a podrobuje sa
kontroláma auditom vykonávaným oprávnenými národnými a európskymi subjektmi'

15. Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Euľeľegión/VUC o zmene svojej právnej formy alebo
právnej formy partnerov mikroprojektu, ktorá má vplyv na nedodrŽanie pravidiel vo vzt'ahu k
m ikroprijímatel'ovi alebo partnerovi m ikroprojektu, ktoľé určuje program.

16. Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Eu+eregión/VUC o konkurze, likvidácii alebo bankrote
ktoréhokol'vek z partnerov mikroprojektu' alebo o tom, Že ktorýkol'vek z partnerov mikroprojektu
nereal izuje m ikroprojekt.

17. Mikroprijĺmatel' uchováva dokumentáciu, týkajúcu sa realizácie mikroprojektu minimálne počas
obdobia piatich rokov od dátumu záverečnej platby pre mikroprojekt alebo počas dvoch rokov od 31.
decembra nasledujúceho po roku, v ktorom Certifikačný orgán predloŽil Európskej komisii výkaz
výdavkov, v ktorom sÚ uvedené posledné výdavky spojené s mikroprojektom - podl'a toho, ktorá lehota
uplynieneskôr.

18. Mikroprijímatel', pod hrozbou sankciíuvedených v $ 19' zodpovedá za udrŽatel'nost'mikroprojektu
po dobu piatich rokov od dátumu vyplatenia záverečnej platby eu+e+egionem/VÚc, za podmienok
stanovených v právnych pľedpisoch EU a v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a. V prípade
mikroprojektov, na ktoré sa vzt'ahuje štátna pomoc/pomoc de minimis sa uplatňuje obdobie udrŽatel'nosti
určené v súlade s prísluŠnými platnými predpismi.

19. Mikroprijímatel', v prípade, Že akýkol'vek z partnerov mĺkroprojektu odstúpi od realizácie
mikroprojektu v časti, zaktorú bol daný partner mikroprojektu zodpovedný, zabezpečuje vyuŽitie
výstupov' ktoré sú efektom mlĺooprojektu v súlade so zmluvou a udrŽatel'nosťou mikroprojektu.

20. V prípade, Že mikroprijímatel' neplní svoje povinnosti v rámcĺ predkladania správy o postupe
realizácie mikroprojektu, dodrŽiavania pokynov ohl'adne publicity, v rámci podrobenia sa kontrole alebo
auditu, môŽe Eg+efegióH/VUC bez ohl'adu na pľávo cu+e+egiónu/VUC, vypovedat' zmluvu podl'a $ 20,
pozastavit'platby pre mikroprojekt, kým mikroprijímatel'nesplní svoje povinnosti.

9
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s10
PODÁVANIE sPRÁV o PosTUPE REALzÁclE MIKRoPRoJEKTU A KoNTRoLA VýDAVKoV

1. Mikroprijímatel'predkladá Eu+eľegiónu^/Uc vypľacované správy o postupe realizácie
mikroprojektu spolu s prílohami, a to v lehotách a za podmienok stanovených v zmluve, v súlade s
ustanoveniami aktuálnej Príručky pre mikroprijímatel'a aNávod na vyplnenie správy zrealizácie
mikroprojektuvrámci ProgramulnterregV-APol'sko-Slovensko2014_2020_(GenerátorŽiadostí
a zúčtovaní - uŽívatel'ská príručka).

2. Správa o postupe realizácie mikroprojektu sa spravidla predkladá za šest'mesačné monitorovacie
obdobie počítané odo dňa začĺatku realizácie mikroprojektu, ktorý je uvedený v $ 6, ods. 1 bod 'ĺ 

.

3. Mikroprijímatel' je povinný predkladat' Eureregiónu/VUC správy o postupe realizácie mikroprojektu:

1) čiastková/ správa o postupe realizácie - podáva sa v lehote do 05.09.202ĺ

2) záverečná správa o postupe realizácie _ podáva sa v lehote do 30 kalendárnych dní od
dátumu ukončenia vecnej realizácie mikroprojektu uvedenej v $ 6 ods. 1 bod 2.

4. Mikroprijímatel'Žiada o refundáciu oprávnených výdavkov na základe správy o postupe realizácie
mikroprojektu vyhotovenej prostredníctvom generátora Žiadostí a vyúčtovaní v súlade s pokynmi, ktoré
sú dostupné na internetovej stránke cuĺe+esiónu/VUC' Mikroprijímatel' je povinný v lehotách uvedených v
$ 3 doručĺt' tieŽ tlačenú správu z informačného systému spolu s potrebnou dokumentáciou do sídla
E'#ofegÉénu/VuC.

5' cu+e+esĺon/VÚC kontroluje správu o postupe realizácie mikroprojektu a oprávnenost' výdavkov
v nej deklaľovaných. Kontrola prebieha v súlade s predpismi, pokynmĺ alebo postupmi stanovenými
v danom členskom Štáte, v súlade so zásadami stanovenýmĺv programe.

6. V prípade zistenia chýb v správe o postupe realizácie mikroprojek Eu+€f€gĺ€'n^/Uc

'ĺ) doplňuje nedostatky alebo opravuje chyby, v prípade' Že sú 4avné a informuje o tom
mikroprijímatel'a,

2) vyzyva mikroprijímatel'a na opravenie alebo doplnenie správy o postupe realizácie
mikroprojektu alebo poskýnutie dodatočných vysvetlení.

7. c+ĺ+eregign^/ÚC potvrdzuje výdavky predloŽené mikroprijímatel'om v správe o postupe realizácie
mikroprojektu uvedenej v ods. 3.overovanie výdavkov sa vykonáva v súlade s predpismi, pokynmi alebo
postupmi ustanovenými pre realizáciu mikroprojektov.

8. Na Žiadost' a v lehotách stanovených Eufefegiéň€'m^/UC predkladá mikroprijímatel' dokumenty
potrebné na kontrolu správy o postupe realizácie mikroprojektu, opravuje správu o postupe realizácie
mikroprojektu, odstraňuje chyby alebo poskýuje dodatočné vysvetlenia.

9. V prípade paušálneho vyúčtovania nepľiamych výdavkov podl'a Žiadosti o poskýnutie finančného
príspevku, ich výšku schval'uje eu+e+egign/VUC v kaŽdej správe o postupe real|zácie mikroprojektu so
zohl'adnením sadzby a hodnoty schválených priamych personálnych výdavkov mikroprijímatel'a.

10. V prípade paušálneho vyÚčtovania priamych personálnych nákladov podl'a Žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku' ich výšku schval'uje cu+eregien^/Úc v razdej správe o postupe realizácie
mikroprojektu, so zohl'adnením sadzby a hodnoty schválených priamych výdavkov mikroprijímatel'a iných
ako priame personálne výdavky'

11. Ak sa v priebehu kontroly správy o postupe realizácie mikroprojektu zistí, Že predpisy uvedené v $
2 ods. 4 týkajúce sa realizácie mikroprojektu' najmä v rozsahu verejného obstarávania alebo dodrŽania
pravidiel hospodárskej sút'aŽe boli poruŠené' vtedy môŽu bý' príslušné výdavky čiastočne alebo úplne
uznané za neoprávnene vynaloŽené výdavky, a preto c+ĺĺeresion/VUC ich mÔŽe znížit' v správe
o postupe realizácie mikroprojektu. To isté platí aj pre výdavky vynaloŽené pred podpísaním zmluvy.
Výška neoprávnene vynaloŽených výdavkov v rámci verejného obstarávania alebo dodrŽania pravidiel
hospodárskej sút'aŽe sa stanovuje v súlade s predpismi alebo pravid|ami určenými pre realizáciu
mikroprojektov.

l0
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12. Postup v prípade zistenia neoprávnene vynaloŽených výdavkov upravuje aktuálna Príručka pre
mikroprijímatel'a alebo Smernice pre Euroregión.

í3. Príjmy vzniknuté v danom monitorovacom období v dÔsledku realizácie mikroprojektu v časti
realizovanej mikroprijímatel'om, ktoré neboli zohl'adnené vo fáze priznania finančného príspevku pre
mikroprojekt, znižujÚ oprávnené výdavky vsúlade so zásadami opísanými vaktuálnej Príručke pre
mikroprijímatel'a

14. Ak sa počas realizácie mikroprojektu zistí, Že DPH, ktorú moŽno spätne získat', je zohl'adnená
v správe o postupe realizácie mikroprojektu, Eu+eregió+/YUC zniŽi certĺfikovanú výšku oprávnených
výdavkov prísluŠne o hodnotu DPH, ktorú moŽno získat'.

15. Na základe kontroly správy zrealizácie mikroprojektu, sú výdavky uznané za oprávnené
a finančné prostriedky spolufinancovania z EFRR a Štátneho rozpočtu, poukazované EureregiónemA/UC
mikroprijímatel'omiv súlade s pravidlami uvedenými v aktuálnej Príručke pre mikroprojímatel'a.

s11
PLATBY PRE MIKROPROJEKT

1. Podmienkou pre poukázanie prostriedkov z EFRR a zo Štátneho rozpočtu mikroprijímatel'ovi je
predloŽenie správy o postupe realizácie mikroprojektu spolu s prílohami uvedenými v predmetnej správe
cuľeregiónu/VUC, ktorá bude spíňať formálne a vecné poŽiadavky.

2. Záverečná platba sa poukazuje na základe záverečnej správy z realizácie mikroprojektu, ktorá sa
E+ĺ+eĺegiónu/VuC predkladá najneskôr do 30 kalendárných dní od ukončenia vecnej realizácie
mikroprojektu, uvedenej v $ 6 ods. 1 bod 2.

3. Poukazovanie priebeŽnej refundácie pre mikroprijímatel'a prebehne po tom, ako Eu+eľegriónA/UC
schváli správu o postupe realizácie mikroprojektu predloŽenú mikroprijímatel'om. Refundácia z EFRR sa
poukazuje vo výške 50% oprávnených výdavkov schválených cuľeresión€m/VUC v uvedenej správe.
Zostávajúca čast'oprávnených výdavkov je mikroprijímatel'ovi refundovaná po tom, ako Riadiaci orgán
(Ro) poukáŽe finančné prostriedky poukázané na bankový účet Eg+ef€gióft/VUC.

4. Finančný príspevok z EFRR sa mikroprijímatel'ovi poukazuje v EUR z bankového účtu
c+#eregióftĺ/VUC vo forme priebeŽných platieb a záverečnej platby ako refundácia oprávnených
výdavkov, a to na bankový účet mikroprijímatel'a' Riziko prípadných kurzových rozdielov znáša
mikroprijímatel'.

5. V prípade, Že mikroprijímatel'disponuje účtom v PLN, preberá zodpovednost'za to, aby banka,
ktorá účet vedie, umoŽnila prijímanie prostriedkov v EUR a previedla ich na PLN a znáša všetky výdavky
spojené s výberom takéhoto riešenia, vrátane výdavkov prevodu refundácIe z EUR na PLN
prostredníctvom výmenného kurzu danej banky.

6. Fĺnančný príspevok sa poukazuje vo výške percentuálneho podielu oprávnených výdavkov'
uvedenéhov$4ods.1.

7. Podmienkou pre to, aby bol finančný príspevok z EFRR uvedený v ods. 3 poukázaný
mikroprijímatel'ovi, mÔŽe bý' aj kontrolná návšteva/kontrola na mieste realizácie mikroprojektu zo strany
eu+eľegiónu/VÚc alebo inej oprávnenejjednotky za účelom zist'ovania, či bol mikroproj,ekt'zrealizovaný v
súlade so Žiadost'ou o poskýnutie finančného príspevku.

8. Podmĺenkou poukázania danej platby je dostupnost' finančných prostriedkov na bankovom účte
Eureregiónu/VÚC.

9. Celková výška finančného príspevku poskytnutá mikroprijímatel'ov na základe vŠetkých správ
o postupe realizácie projektu nesmie presiahnut' hodnotu finančného príspevku a percento miery
spolufinancovania z EFRR, ako je uvedené v $ 4 ods.1 .

'ĺ0. EureregiónA/UC poukazuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na bankový účet
mikroprijímatel'a vo forme refundácie vo výške uvedenej V s 4 ods. 3 v súlade s certifikovanými
oprávnenými výdavkami uvedenými v správe o postupe realizácie mikroprojektu12'

11. Podmienkou poukázania spolufĺnancovanie zo štátneho rozpoČtu mikroprijímatel'ovije dostupnost'

12Nevzťahuje sa na Štátne rozpočtové organizácie na polskej strane.
l1
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Éúópsry íofu 'sónál.äho lozvol.

rozpočtových prostriedkov13

s12
zľĺ ŽovRlĺ lE FlNANčNÉno pníspEVKU A UPLATŇoVAN l E rlrunľĺčľÝcn ronexclĺ zo

STRANY eungncelgľuĺvÚc
1. V prípade, ak sa pred vyplatením finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu
zisti, Že správa o postupe realizácie mikroprojektu obsahuje neoprávnené výdavky, neoprávnene
vynaloŽené výdavky, alebo Že boli porušené zmluvné ustanovenia, Euľereg1ón/VUC môŽe zníŽit'úhradu
poskýnutého finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Zistenie' sa môŽe týkať
výdavkov uhradených pred podpísaním zmluvy' V tom prípad trureregión/VUC odovzdáva
mikroprijímatel'ovi písomnú informáciu o prijatých opatreniach'

2. Pokial'cu+e+esion/VUC zistí po poukázaní finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu neoprávnené výdavky, výdavky vynaloŽené neoprávnene alebo zistí porušenie zmluvných
ustanovení, prípadne ak boli finančné prostriedky prijaté neprimerane alebo v nadmernej výŠke,
cr*ľe+esien^/UC uloŽífinančnú korekciu azačne konanie o vrátení prostriedkov. Zistenie sa 

'oze 
iytaľ

výdavkov uhradených pred podpísaním zmluvy' V takom prípade Eureregión/VUC odovzdá
mikroprijímatel'ovi písomnú informáciu o prijatých opatreniach.

3' Ak mikroprijímatel' nesúhlasí s opatreniami EureregiónuA/UC, ktoré sú uvedené v ods. 1 alebo 2,
môŽe predloŽit'námietky, spôsobom uvedeným v $ 15.

4. Po uskutočnení moŽností uvedených v ods. 3 a po potvrdenĺ opatrení, ktoré sú uvedené v ods.
1,Eu+e+egión/VUC zníŽi hodnotu výdavkov. Po uskutočnení moŽností,'uvedených v ods. 3 a potvrdení
ustanovení, ktoré sú uvedené v ods. 2, Eureregión/VUC zníŽi výšku finančného príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu alebo poŽiada o vrátenie pľostriedkov, ktoré sú uvedené v $ 'ĺ3
ods.1.

sĺ3
VRÁTENlE PRosTRlEDKoV

1. Ak v mikroprojekte došlo k vyplateniu finančného príspevku aspolufinancovania zo štátneho
rozpočtu z titulu neoprávnených výdavkov, výdavkov uplatňovaných neoprávnene alebo k porušeniu
ustanovení zmĺuvy, alebo ak boli finančné prostrĺedky prijaté nezákonne alebo v nadmernej výŠke,
c+#eregien/VUC písomne vyzve mikroprijímatel'a na vrátenie týchto prostriedkov a ten je povinný tieto
finančné prostriedky vrátit'. Týka sa to rovnako výdavkov vynaloŽených pred podpísaním zmluvy.

2. Mikroprijímatel' vracia prostriedky, v súlade s výzvou eu+eľesiónu/VÚC na vrátenie prostriedkov.
Vo výzve je uvedená dlŽná čiastka a odÔvodnenie, lehota na vrátenie a číslo bankového účtu, na ktorý je
nutné prostriedky vrátit'.

3. Ak mikroprijímatel'nevráti prostriedky na základe výzvy na vrátenie prostriedkov podl'a ods. 1'
alebo 2 v stanovenej lehote, Eurgregión/VUC zníŽi výšku poskýnutého finančného príspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu v nasledujúcej správe o postupe realizácie mikroprojektu o
dlŽnú čiastku vrátane úrokov, uvedených v ods' 5. V prípade, Že dlŽná čiastka vrátane úrokov
uvedených v ods. 5 prevyšuje výšku poskytnutého finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu nasledujúcich správ o postupe realizácie mikroprojektu, môŽe cgfef€gion^/UC uskutočnit'
d'alŠie opatrenia voči mikroprijímatel'ovi uvedené v ods. 4'

4. Ak Eu+€fe9i€''+/VÚC nebude schopný získat' spät' prostriedky v lehote stanovenej vo výzve na
vrátenie prostriedkov vystavenej mikroprijímatel'ovi, môŽe opätovne vystavit' výzvu na vrátenie
prostriedkov. Lehota na vrátenie prostriedkov stanovená sumárne pre obe výzvy na vrátenie prostriedkov
určené mikroprijímatel'ovi sa počíta o do dňa prijatia výzvy od c+#oresiónu/VUC a nemôŽe bý' kratšia
ako 14 kalendárnych dní. Ak EureregiónA/UC nebude schopný získat' spät' prostriedky v lehote
stanovenej v opakovanej výzve na vrátenie prostriedkov vystavenej mikroprijímatel'ovi, uskutoční d'alšie
právne kroky voči mikroprijímatel'ovi, účelom ktorých je získat'spät'chýbajúce prostriedky.

13Nevzťahuje sa na štátne rozpočtové organizácie na pol'skej strane.
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sĺ4
KONTROLY A AUDITY

kontrole a audĺtu v rozsahu overenia správnosti realizácie
vykonávané oprávnený mi subjektmi podl'a predpisov uvedených

o výsledkoch
realizovaného

lehote
bola

odoslané e_mailom (vrátane odoslania cez Generátor Žiadostí a

13

Tôssä
S .,r.2

.!tóp.b íoú leionálô*o to:Ýol'

5' Uroky sa započítavajÚ zakaždý deň, počnúc dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota
uvedená v prvej výzve na vrátenie prostriedkov, v súlade s ods. 1, do dňa prijatia prostriedkov od
mikroprijímatel'a na účet Egfefegió1q{+^/Úc alebo, v prípade zníŽenia poskýnutého finančneho príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu z d'alších správ o postupe realizácie mikroprojektu o dlŽnú
čiastku spolu s úrokmi, do dňa vyPlatenia refundácie správy o postupe realizácie mikroprojektu' na
základe ktorej má bý'zníŽená. Uroková miera je 1,5 percentuálneho bodu nad úrokovoú mierou
Európskej centrálnej banky v jej hlavných refinančných operáciách v prvom pracovnom dni mesiaca, na
ktorý pripadne termín platby.

6. Na Žiadost' mikroprijímatel'a mÔŽe bý' poskýnutý finančný príspevok a spolufinancovanie zo
štátneho rozpočtu zníŽené o čiastku, ktorá má bý'vrátená.

7. V prípade, ak nastanú okolnosti umoŽňujúce vrátenie DPH uznanejv mikroprojekte za oprávnenú'
mikroprijímatel' vráti dovtedy refundovanú čiastku DPH.

1. Mikroprijímatel'sa podrobuje
a udrŽatel'nosť imikroprojektu, ktoré sú
v$2ods.4.
2' Mikroprijímatel' sprístupňuje vŠetky dokumenty súvisiace s realizáciou mikroprojektu,
predovšetkým elektronické verzie dokumentov ako aj dokumenty s identickým obsahom v papiérovej
forme pouŽívané na ich vytvorenie, subjektom uvedeným v ods. 1, po celú dobu ich uchovávania, ktorá jó
opísanáv$9ods.17.

3. Mikroprijímatel' prijíma nápravné opatrenia vyplyivajúcich z vykonanej kontroly a auditu v lehotách
stanovených v odporúčaniach z realizovanej kontroly a auditu.

4. Mikroprijímatel' poskýuje subjektom vykonávajúcim kontrolu informácie
predchádzajúcich kontrol uskutočnených inými oprávnenými subjektmi v rámci
mikroprojektu.

s15
NÁMIETKY

1. Podrobné zásady vzt'ahujúce sa na námietky k výsledkom kontroly dokumentácie zo strany
Eu+e+egiónu/VUC sú upravené v aktuálnej Príručke pre mikróprijímatel'a.
2. Mikroprijímatel' má právo podat' námietky aj k zisteniam Eu+eľeglr,óRuA/UC v rámci realizácie
zmluvy, iných ako vzťahujúcich sa k výsledkom kontroly dokumentácie, a majúcich za následok
ukončenie zmluvy o poskýnutí finančného príspevku, zníŽenie hodnoty finančného príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu alebo vymáhanie finančných prostriedkov vyplatených
cu+e+esión€m/VUC v rámci zmluvy o poskytnutífinaňeného príspevku.

3' Námietky' ktoré sú uvedené v ods. 2, podáva mikroprijímatel' písomne V
7kalendárnych dní. Lehota začína plynút' odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom
m i kroprij ím ate l'ovi d oruče ná p íso m ná i nform áci a 1 aod Err+eľe€rión+*A/UC.

4. Námietky podávané po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 3 alebo námietky, ktoré nespÍňajú
poŽiadavky uvedené v ods. 2, nebudú preskúmané. Mikroprijímatel' bude informovaný o tom, že
námietka nebude preskúmaná, v lehote 7 kalendárnych dní. Lehota začína plynút' odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom boli námietky doručené EureregiónuA/ÚC.

5. Mikroprijímatel' mÔŽe námietku kedykol'vek odvolat'. Námietky' ktoré boli zamietnuté, nebudú
viac skúmané.
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6. Námietky podané v lehote uvedenej v ods' 3 ako aj spĺna.1úce poŽiadavky uvedené v ods.
2,Eu+eregion/VÚC preskúma v lehote nie dlhšej ako 14 kalendárnycrl onĺ' tenoé žačína plynút' odo
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom boli námietky doručené cg+gfegiónu/VUC, okrem ods. 7.

7. V priebehu preskúmavania námĺetok môŽe cureregion/VUC vykonat' dodatočné opatrenia
alebo poŽiadat' o predloŽenie dokumentov alebo dodatočných vysvetlení spôsobom, ktorý určí
cu+e+egi€fi/Vuc. V prípade, Že Eg+€''tegión/VUC v priebehú preskúmauania námietok vyk-onáva
dodatočné opatrenia alebo poŽaduje dodatočné vysvetlenia, plynutie lehoty uvedenej v ods. 6 je
pozastavené. o pozastavení lehoty je mikroprijímatel' informovaný bezodkladne. Po uskutočnení
dodatočných opatrení plynie lehota na preskúmanie námietky d'alej.

8. Eu+e+egion/VuC oznámi mikroprijímatel'ovi výsledok skúmania námietok spo|u s
odôvod nen ím svojho stanoviska. Stanovisko s+#eresiófi+/VUC je konečné.

sĺ6
lNFoRMoVANlE A PRoPAGÁclA

1. Akékol'vek informačné a propagačné aktivity v rámci mikroprojektu sa uskutočňujú vsúlade
s pravidlami uvedenými v bode 2.2. Prĺlohy Xll Všeobecného nariadenia, vo Vykonávacom nariadení
Komisie(EÚ) č. B21t2o14 zo dňa 28. jÚla 2014 (U. v. EU L 223 z 29.7.2014, s. 

-7-18), 
v programových

dokumentoch a v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a. Mikroprijímatel'a ostatní partneri mikroprojektu
sú povinní:

1) označit' integrovaným logom programu vŠetky uskutočňované informačné
a propagačné aktivity týkajúce sa mikroprojektu; vŠetky zverejňované dokumenty
spojené s realizáciou mikroprojektu, ako aj všetky dokumenty a materiály určené
pre osoby a subjekty zúčastňujúce sa na mikroprojekte,

2) umiestnit' najmenej jeden informačný plagát v minimálnom formáte A3 alebo
informačnú tabul'u a/alebo pamätnú tabul'u na mieste realizácie mikroprojektu,

3) umiestnit' opis mikroprojektu na internetovej stránke - v prípade, že majú
internetovú stránku,

4) poskýnút' osobám a subjektom zapojeným do mikroprojektu informácie, Že pre
mikroprojekt bol schválený finančný príspevok

5) dokumentovat'informačné a propagainé aktivity realizované v rámci mikroprojektu.

2. V prípade, Že mikroprijímatel' alebo ostatní projektoví partneri budú v akejkol'vek forme
zverejňovat' akékol'vek informácie o mikroprojekte, ktorých obsah nebol dohodnutý alebo konzultovaný s
eufefegión€m^/Úc, mikroprijímatel' zabezpeigí, aby tieto informácie a publikácie obsahovali informáóiu,
Že za ich obsah nie je EureregiónA/UC zodpovedný.

3. Mikroprijímatel' zabezpečí poskytovanie písomných informácií o výsledkoch mikroprojektu
Eu+eregióR*/Vuc.

4. Mikroprijímatel' bezplatne poskýne eu+e+esi{ánu/VUC existujúcu audiovizuálnu dokumentáciu z
realizácie mikroprojektu, a súhlasí s vyuŽitím tejto dokumentácie EureregiónemA/UC.

5. Mikroprijímatel' súhlasí s tým, Že Eu1t€{t€gié4+^/UC a ním poverené inštitúcie môŽu v akejkol'vek
forme a prostredníctvom akýchkol'vek médií zverejňovat' audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie
mikroprojektu ako aj informácie uvedené v čl. 115 ods. 2 všeobecného nariadenia.

sí7
ZMENY V ZMLUVE

1. VŠetky zmeny zmluvy a príloh, ktoré sú jej neoddelitel'nou čast'ou, musia byť zavádzané výlučne v
období vecnej realizácie mikroprojektu, t.j. do dňa uvedeného v $ 6, ods. 1 bod 2 a podl'a pravidiel
uvedených v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a' okrem $ 22 ods. 7, inak sú neplatné.

2. Pri zavádzaní zmien je potrebné dodrŽiavat' nasledujúce pravidlá:

t4
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1) Zmeny v predpokladaných ukazovatel'och mikroprojektu nemôŽu spôsobit' zmeny
ciel'ov mikroprojektu.

2) Všetky zmeny zmluvy si vyŽadujú písomnú formu, inak sú neplatné' okrem bodu 3-
4;

3) Zmeny v prílohách k zmluve si nevyŽadujú zmenu zmluvy dodatkom, ak tieto
nemajú priamy vplyv na obsah jej ustanovenĺ;

4) Zmena bankového účtu mikroprojektu, sWlFT kódu alebo IBAN, ako aj zmena
názvu a adresy banky, v ktorej je účet zriadený, nevyŽaduje zmenu zmluvy vo
forme dodatku, avšak tieto zmeny musí mikroprijímatel'oznámit' EureregiónuA/UC
v písomnej forme alebo pomocou informačného nástroja. V prípade, že
mikroprijímatel'neposkýne Euľeregiónu/VUC informácie o zmene bankového účtu,
mikroprijĺmatel'znáša všetky náklady s tým spojené;

3. Žiadosti o zavedenie zmien sa predkladajú najneskôr 30 kalendárnych dní pred dátumom
ukončenia vecnej realizácie mikroprojektu, uvedených v $ 6ods. 'ĺ bod 2' NedodrŽanie tejto lehoty mÔŽe
mat'za následok, Že Žiadost'o zavedenie zmien sa nebude posudzovat'.

sí8
NEsPRÁVNA REALEÁG|A MlKRoPRoJEKTU

1. V prípade, Že ciel'ové hodnoty ukazovatel'ov výstupu uvedené v Žiadosti o poskytnutie finančného
prís pevku ne bol i dosia h nuté, Eu+ereg,ién^/U C :

1) mÔŽe primerane zníŽit'výšku oprávnených výdavkov.

2) môŽe poŽadovat' vrátenie časti alebo celého finančného príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu poskýnutého m ikroprijímatel'ovi,

2. V prípade, Že mikroprijímatel'riadne zdokumentuje nedosiahnutia ciel'ovej hodnoty ukazovatel'ov
deklarovanej v Žiadosti bez vlastného zavinenĺa, a preukáŽe snahu dosiahnut' ukazovatele,
cu+eľegien/VUC mÔŽe odstúpiť od uloŽenia sankcií uvedených vods.1.

3. V prípade, Že ciel' mikroprojektu bol dosiahnutý, ale mikľoprijímatel' nevynaloŽiĺ riadne úsilie pri
jeho naplnení' mÔŽe cu+eresien/VUC poŽadovat'vrátenĺe častifinančného príspevku a spolufinancovania
zo štátneho rozpočtu poskýnutej mikroprijímatel'ovi. odpovedajúcim spôsobom môŽe byt' poníŽená
suma Vo vŠetkých rozpočtových poloŽkách mikroprojektu, ktoré sú spojené s aktivitami zrealizovanými
V rozpore s predpokladmi uvedenými v Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku'

sí9
NEDoDRŽANlE UDRŽATEĽNosTl MlKRoPRoJEKTU

1' Mikroprijímatel' je zodpovedný za udrŽatel'nost'mikroprojektu v období 5 rokov od dátumu
vyplatenia záverečnej platby zo strany c+rĺeresióft*/VUC a v súlade s podmienkami uvedenými v
európskych právnych predpisoch a v platnej Príručke pre mikroprijímatel'a. V prípade mikroprojektov so
štátnou pomocou sa uplatňuje obdobĺe udrŽatel'nostiv súlade s platnými predpismi.

2. V prípade, Že udrŽatel'nost' mikroprojektu nebude dodrŽaná, mikroprijímatel'vráti získaný finančný
príspevok a spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu v súlade s $ 13 zmluvy.

l5
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- s20
ZRUSENIE ZMLUVY

1. cg+efegion/VUC je oprávnený odstúpit' od zmluvy ak mikroprijímatel':

1) získal finančný príspevok a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na základe
nepravdivých alebo neúplných vyhlásení alebo dokladov;

2) získal finančný príspevok a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na základe
zatajenia informácií, napriek existujúcej povinnosti ich zverejnenia, a to za účelom
spreneverit' alebo nezákonne zadržat' získaný finančný príspevok
a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu;

3) počas realizácie zmluvy nedodrŽal vnútroŠtátne predpisy a|ebo predpisy EU, alebo
ustanovenia dokumentov uvedených v $ 2 ods. 4 bod' 2 a3;

4) pouŽil celý aĺebo čast' poskytnutého finančného príspevku a spolufinancovanĺe zo
štátneho rozpočtu V rozpore s jeho určením alebo poruŠil predpisy uvedené v $ 2
ods' 4 alebo v rozpore s ustanoveniami zmluvy, alebo prijal celú alebo časť
poskytnutého finančného príspevku a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
neoprávnene alebo v nadmernej výške.

5) nie je schopný ukonČit'vecnú realizáciu mikroprojektu v lehote uvedenej v $ 6 ods.
1 bod 2 a ani v prípade, Že je oneskorenie realizácie projektu väčšie ako 6
mesiacov vo vzt'ahu k aktivitám naplánovaným v Žiadosti o poskýnutie finančného
príspevku a v prílohách k tejto Žiadosti;

6) z dôvodov, za ktoré nie je zodpovedný, nezačal implementovat' mikroprojektv
priebehu 3 mesiacov od dátumu začalia vecnej realizácie mikroprojektu, opísanej v
$6ods. 1bod'ĺ;

7) prestal realizovat'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) nepredloŽil vŠetky správy o postupe realizácie mikroprojektu, ktoré sú poŽadované
v súlade s ustanovenia mi zmluvy;

'ĺ1) odmieta sa podrobĺt' kontrole alebo audĺtu oprávnených inŠtitúcií;

í2) neprijal opatrenia vo vzt'ahu k zisteným nezrovnalostiam v uvedenej lehote;

13) neposkytol potrebné informácie alebo dokumenty napriek písomnej výzve
su+e+egi{ánu/VÚc alebo iných orgánov oprávnených vykonávat' kontrolu, v ktorej
bol uvedený termín a právne následky nesplnenia poŽiadaviek EureregiónuA/UC
alebo iných orgánov oprávnených vykonávat' kontrolu;

14) je v likvidácii alebo voči 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 činnost', alebo je
predmetom podobného konania;

15) neinformoval Eu+eľegión/VUC o takej zmene právneho postavenia, ktorá má za
následok nesplnenie poŽiadaviek vo vzťahu k mikroprijímatel'ovi a partnerovi
mikroprojektu uvedených v programe;

16) mikroprijímatel'alebo jeho štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba, ktorá sa za
mikroprijímatel'a podiel'ala na mikroprojekte, je trestne stíhaný z dôvodu
korupčného správania alebo podvodu, čo poŠkodzuje finančné záujmy EU.

2. V prípade zruŠenia zmluvy z dÔvodov uvedených v ods. 'l mikroprijímatel'vrátĺ finanČný príspevok
a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré mu boli poskýnuté v súlade s $ 13 tejto zmluvy.

3. V prípade, Že Európska komisia neuvol'nífinančné prostriedky z EFRR z dÔvodov nezávislých od
cu+eregĺónu/VÚC, EureregiónA/UC si vyhradzuje právo zrušit'zmluvú o poskytnutífinančného príspevku.

t6
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V takomto prípade nie je mikroprijímatel'oprávnený uplatnit'Žiadne nároky voči Eu{€fegŕénu/VUC.

4. V prípade, Že sa vyskýnú okolnosti, ktoré znemoŽňujú d'alšie plnenie záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy, mÔŽe bý'táto zmluva ukončená dohodou zmluvných strán. V prípade, Že zmluva bude ukončená
na základe vzájomnej dohody, má mikroprijímate|' právo ponechat' si tú čast' finančného príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ktorá zodpovedá náleŽite zrealizovanej časti mikroprojektu
(ako je uvedené v partnerskej dohode). Zmluva môŽe bý ukončená na základe písomnej Žiadosti
mikroprijímatel'a' a to v prípade, Že mikroprijímatel'vráti vyplatené finančné prostriedky v súlade s $ 13
tejto zmluvy o poskýnutí finančného príspevku, so zachovaním $ 18 ods.2.

5. Bez ohl'adu na dÔvody ukončenia zmluvy, mikroprijímatel'predkladá záverečnú správu o postupe
realizácie mikroprojektu v lehote stanovenej cu+eregiónom/VUC a je povinný archivovať dokumenty,
ktoré sú spojené s jeho implementáciou v období uvedenom v $ 9 ods.17.

s21
sPRAcoVANlE osoBNÝcH Úon.lov

t.

1. Správcom údajov sprístupňovaných za týchto podmienok a na účely opísané v tejto zmluve je minister
fondov a regionálnej politiky . Tieto údaje boli zverené na spracovanie Euroregiónu a zverené VUC v
Ziline na d'alŠie spracovanie. Kontakt s lnšpektorom ochrany osobných looU dostupný na adrese: ul.
Wspólna 214,00-926 VarŠava alebo na e_mailovú adresu: loD@miir.gov.pl.

2. osobné údaje sa spracúvajú v rámci týchto súborov:

1) Program Pol'sko-Slovensko 2014 - 2020; rozsah osobných údajov je uvedený 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. lnformaČná doloŽka je k dispozícii na webovej stránke spravovanej ministerstvom pre investície a rozvoj
na adrese: https://www.funduszeeuropeiskie.qov.pl/stronv/o-funduszach/oqolne-zasadv-przetwarzania-
danvch-osobowvch-w-ram ach-fu nduszv. -eurooeiskich/

ll.
1. Správcom údajov zozbieraných v systéme lKT: Generátor Žiadosti a vyúčtovaní, ktorý je uvedený v

článku 22 tejto zmluvy je ,,EuroregiÓn". Kontakt s ochrany osobných údajov úradníkom pre ochranu
údajov je dostupný na adrese: ul. Widok 1811-3;43-300 Bielsko-Bĺala alebo prostredníctvom e_mailovej
adresy: biuro@euroregion-beskidy.pl.

2. osobné údaje sa spracúvajú v rámcitýchto súborov:

Generátor Žiadosti a vyúčtovaní - rozsah osobných údajov je uvedený v $ 22 tejto dohody a v časti
,,Generátor Žiadosti a vyúčtovaní - pouŽívatel'ská príručka", ktorá je k dispozícii na webovej stránke
Cu+e+egien / VUC.

Spracovávat' sa môŽu najmä údaje o zamestnancoch Žiadatel'a, kontaktných osobách, osobách,
ktorých údaje sa budú spracúvat' v súvislosti s preskúmaním oprávnenosti finančných prostriedkov
(napr. meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo' e-mailová adresa).

3. Program cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko - Slovensko 2014 - 2O2o v súlade s touto
zmluvou (článok 6' ods. 1. písm. b) GDPR.

4. Poskýnutie osobných údajov je dobrovol'né, odmietnutie poskytnúť údaje však zabráni účasti v
programe.

5. Udaje budÚ uloŽené správcom po dobu nevyhnutnÚ na dosiahnutie vyŠšie uvedených ciel'ov a
povinností vyplývajúcich z jednotlivých právnych predpisov - dovtedy, kým správca nesplní potrebnú
zákonnú povinnost', ktorá mu prináleŽí, najviac však v termínoch uvedených v časti l ods. 3 tohto
odseku. V prípade spracovania údajov na základe poskýnutého súhlasu - do odvolania alebo v čase
jeho stiahnutia, d'alŠie archivovanie po dobu nevyhnutnú na moŽnú vymáhatel'nost'práv a nárokov.

6' Správca je oprávnený poskýnút' osobné údaje tretím stranám za účelom a v rozsahu potrebnom na
splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona vrátane odvodov na sociálne poistenie, daňových
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záväzkov, pre kontrolné, dozorné alebo audítorské orgány a za účelom riadneho a správneho plnenia
úloh správcu osobných údajov v súvislosti s uzatvorenou zmluvou. , t. j. subjekty podporujúce správcu v
jeho činnostiach: poskytovatelia poštových a kuriérskych sluŽieb, poskýovatelia právnych a
poradenských sluŽieb, poskýovatelia sluŽieb lT, subjekty vykonávajúce platobné činnosti (banky,
finančné inŠtitúcie).

7. osobné údaje sa môŽu poskýnút' aj príslušnej finančnej inŠtitúcii (Mĺnisterstvo fondov a regionálnej
politiky (predtým: Ministerstvo investícií a rozvoja)) s ciel'om uskutočnenia kontroly správnosti
vynakladania získaných prostriedkov.

8. osobné údaje sa nebudú poskýovať do tretích kra1ín lmedzinárodných organizácií.
9. S výhradou obmedzení vyplývajúcich z nariadenia GDPR a iných právnych ustanovení máte právo

poŽiadat' o prístup k vaŠim osobným údajom' opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj
právo na poskýnutie údajov, právo namietat' proti ich spracovaniu a právo na odvolanie súhlasu' ak je
spracovanie zaloŽené na vašom súhlase.

10. okrem toho Vás informujeme, Že máte právo podat'st'aŽnost'dozornému orgánu, ak podl'a vášho
názoru spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.

11. Vaše osobné údaje nebudú pod|iehat' automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a preto
nebudú mat' právne účinky.

Iil.
1. Mikropríjimatel' vyhlasuje, Že splnil zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovení o ochrane osobných

Údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôbpri
spracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95146 tES (všeobecný
predpis o ochrane údajov) a zákon z 10. mája 2018 o ochľane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku
2018' poloŽka 1000)' v znení neskorŠích predpisov - vo vzt'ahu k dotknutým osobám a že má
oprávnenie na spracovanie osobných údajov vykázaných v Žiadosti o spolufinancovanie a obsiahnutých
v iných dokumentoch predloŽených na účely vykonania a vybavenia Žiadosti.

2. Mikroprijímatel'v súvislosti so spracovaním osobných údajov je povinný najmä:

a) dodrŽiavat' ustanovenia o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EU) 2o161679 o ochrane fyzických ósÔb priipracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe
týchto údajov, ktorým sa zruŠuje smernica 95146 l ES (všeobecné nariadenie) o ochrane údajov) a
zákona z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 20'ĺ8, poloŽka 1 O00) v
znení neskorších predpisov '

b) plnit' povinností vyplývajúce z vyŠšie uvedeného ustanovenia týkajúce sa predloŽenia Žiadosti o
dofinancovanie a jeho vyúčtovania - mikroprijímatel' znáša všetky dôsledky v súvislosti s
nesplnením povinností vypl1ývajúcich z vyššie uvedených predpisov

c) informovat' dotknuté osoby o spracovaní svojich osobných údajov vrátane zverejnenia týchto
údajov podl'a tejto zmluvy.

s22
GENERÁToR ŽlADosTĺ n vvÚčrovnľĺ

1. Za účelom vyúčtovania realizovaného mikroprojektu pouŽíva mikroprijímatel' Generátor
Žiadostí a vyúčtovaní.

2. Mikroprijímatel' prostredníctvom Generátora Žiadostí a vyúČtovaní:

1) pripravuje, predkladá a zasiela Žiadost'o poskýnutie finančného príspevku'

2) pripravuje a zasiela správy o postupe realizácie mikroprojektu prĺsluŠnému
Eu+eregióR*/Vuc'

3) pripravuje a aktualizuje harmonogram aktivít v mikroprojekte,

4) vedie korešpondenciu s príslušným s+#eľesién€m/VUC v oblasti realizovaného
mikroprojektu a na poŽiadanie c+#eľegióffu/VUC zasiela nevyhnutné informácie
ako aj elektronické verzie dokumentov.

l8
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3. Poskytnutie elektronických verzií dokumentov prostredníctvom Generátora Žiadostí a
vyúčtovaní nezbavuje mikroprijĺmatel'a povinnosti uchovávat' ich a doručit' tlačené verzie spolu
s kópiami dokumentov príslušnému Eureregión+*A/ÚC (mikroprijímatel' uchováva originály
dokumentov, na základe ktorých boli vytvorené elektronické/papierové verzie). Mikroprijímatel'
sprístupní originály dokumentov a ich elektronické verzie oprávneným orgánom počas kontrolnej
návŠtevy/kontroly na mieste.

4. Podrobný opis úloh mikroprijímatel'a v oblasti práce v Geneľátore Žiadostí a vyúčtovaní a
lehoty realizácie úloh sú uvedené v,,Generátor Žiadostía vyúčtovaní _ uŽívatel'ská príručka", ktoré sú
dostupné na internetovej stránke Eurereďónu/VÚC.

5. Mikroprijímatel', ktorý sa zúčastňuje realizácie mikroprojektu, poveruje na prácu v Generátore
Žiadostí a vyúčtovaní osoby oprávnené vykonávat' v jeho mene činnosti spojené s realizáciou
mikroprojektu. Prihlásenie uvedených osôb do Generátora Žiadostí a vyúčtovaní prebieha na základe
registrácie na stránke http://www.e-interreg.eu/beneficjent/rejestracja.

6' Akékol'vek činnosti v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní vykonávané oprávnenými osobami budú
v právnom zmysle povaŽované za činnosti mikroprijímatel'a.

7. KoreŠpondencia medzi mikroprijímatel'om a c+#eľegi{5nom/VÚc sa môŽe viest'prostredníctvom
Generátora Žiadostía vyúčtovaní, okrem komunikácie týkajúcej sa:

1) zmien obsahu zmluvy vyŽadujúcich uzavretie dodatku k zmluve'

2) kontroly namieste,

3) vymáhania pohl'adávok podl'a $ 13.

8. Mikroprijímatel' a E+*e+egriénA/UC povaŽujú za právne záväzné riešenia prijaté vzmluve
uplatňované v oblasti komunikácie a výmeny údajov vGenerátore Žiadostí a vyúčtovani, bez
moŽnosti spochybnit' výsledky ich pouŽívania.

9. oprávnené osoby mikroprijímatel'a sú povinné pracovat'v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní
v súlade s pravidlami uvedenými v Pokynoch k príprave a podávaniu Žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku z EFRR prostredníctvom Generátora Žiadostí a vyúčtovaní.
'ĺ0' Mikroprijímatel' bezodkladne hlási cr#eregiófi*/VUC poruchy Geneľátora Žiadostí a vyúčtovaní,
ktoré znemoŽňujú alebo zhoršujú prácu v systéme' v dôsledku čoho nie je moŽné poslat'
cr*reregiófl+/VÚ C s p rávy o postu pe r ealizácie m i ŕro p roje ktu.

11. Mikroprijímatel' je vŽdy povinný nahlásit' EuľeregiónuA/UC informácie onarušení ochrany
informácií, o incidentoch a bezpečnostných hrozbách spojených so spracovaním údajov v Generátore
Žiadostí a vyúčtovaní, a to najmä v súvislosti s neoprávneným prístupom k údajom spracovávaným
mikroprijímatel'om v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní.

s23
zÁvenečľĺÉ

USTANOVENIA

1 . Ak sa niektoréustanoveniazmluvystanúneplatným i, nebudemoŽnéichvykonat'alebobudú V
rozpore so zákonom, zmluva bude zmenená s ciel'om nahradit' alebo odstrániť neplatné,
nevykonatel'né 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 predpisy cu+eľegĺóng/VUO, ktoré nie sú s nimi rozpore.

3. Táto zmluva je platná, kým mikroprijímatel'ne splní všetky svoje povinnosti' vrátane
povinností spojených so zachovaním udrŽatel'nosti projektu a povinnosti archivácie uvedenej v $ 9
ods.'ĺ7.

Tô
ss dR
S .,r.t
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Eulhlry tod'<ioň.]n.ho íouvo].

4. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom/pol'skom jazyku1s, v dvoch rovnopisoch, po jednom
pre kaŽdú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísaním oboma stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle VUc16.

s24
KoREŠPoNDENclA

1. Akákol'vek korešpondencia spojená s plnením tejto zmluvy musí byt'vyhotovená
slovenskom/pol'skomĺz jazyku a zaslaná na adresy uvedené v Žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku.
2. Zmeny adries uvedených v ods. 1 nevyŽadujú zmenu zmluvy vo forme dodatku.

s25
RozHoDUJÚce pnÁvo A JURIsDlKclA

1. Pri tejto zmluve sa v prípade mĺkroprijímatel'a z Pol'ska uplatňujú pol'ské právne predpisy a v
prípade mikroprijímatel'a zo Slovenska slovenské právne predpisy.

2. V prĺpade sporov sa budÚ zmluvné strany usilovat'o zmier.

3' V prípade, Že spor nebude vyriešený zmierom, bude o ňom rozhodovat' miestne prísluŠný
vŠeobecný súd podl'a sídla Eu+eregiónu/VUC.

s26
PRĺLoHY K zMLUVE

Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Plná moc pre osobu zastupujúcu su+e+egioff/VUC (ak sa vzt'ahuje);

2. Plná moc pre osobu zastupujúcu mikľoprijímatel'a (ak sa vzt'ahuje);

3' Aktuálna Žiadost'o poskýnutĺe finančného príspevku;

4. Rozsah osobných údajov spracúvaných v súbore: Program Pol'sko-SIovensko 2014
-2020

5. Rozsah,'osobných údajov spracovávaných v zbierke: Gentrálny systém lKT
podporujúci reaIizáciu operačných progľamov.

6. TabuI'ka týkajúca sa výšky poskytnutej pomoci de minimis/štátnej pomoci (ak sa
vzt'ahuje)

15 Podl'a sídla mikroprijímatelä
16 V prípade slovenského mikroprijímatel'a v súlade so zákonom č' 211l2ooo Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetových stránkach prĺslušných inštitúcií
17Podl'a sídla mikroprijímatel'a 
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Y lnteľľeg H Tô | ŽltlľsrÝPL.SK Polsko-Slovensko
Éutóe'ry íod .4bnálDó. l..rcl'

V mene
cu+eľegfónr*ruÚc

lng. Erika Jurinová
Meno a priezvisko

*** Í9
sAM0sPRÁVNY
KRAJ

predsedníčka Žilinskĺhô samosorávneho kr{a
Funkcia

Podpĺs a/LJqlatka (ak sa vtrr=errlid

V mene
Mikroprijímatelh

Pavol Bugel'
Meno a priezvisko

starosta obce Zu brohlava
Funkcia

Podpis a pečiatka (ak sa vzt'ahuje)

ň 0/ ?ĺ/.ĺ
Miesto, dátum
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Interreg

y lnterreg , ,: ,

PL.SK Polska-Slowacja
X' lnterreg
PL-SK polsko-Slovensko

E!'.dd fuŇl. fulú n6b..ln{o Eýory lod '{h&.hô Ée!

Žiadosť o poskytnutie finančného pľíspevku pre mikroprojekt z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Intemeg V-A Polbko - Slovensko 2OL4 -2O2O.

Wniosek o dofinansowanie mlkroprojektu ze šrodków Europelskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Interreg V-A Polska - Slowacja 2Ot4 - 2O2O.

Číslo mikropľojektu / Numer mikľoproJektu: INT/EB/ZÁl1NIlAl0260

Dátum a hodina pľijatia žiadosti EuroľegiónomAŕUC / Data i
godzina wpľynigcia wniosku do EuroregionuffiJc:

pečiatka l pieczQó
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Názov mikroprojektu /
Tytul mikroprojektu

od lanu po plátno, od veže po vežu bez hraníc

Pľioritná os / oš pľioľytetowa ochľana a rozvoj prírodného a ku]túrneho dedičstva cezhľaničného územĺa

Špecifichý cieľ/ cet
szczególowy

Zýšenie úrovni udľžate]hého využitia kultúrneho a prírodného dedičstva
návštevníkmi a obyvatelmi

Kód inteľvencie / rod
interwencji

094. ochľana, ľozvoj a podpora verejných aktív kultúry a kultúrneho dedÍčstva

Typ mikľopľojektu i ľvľ
mikroprojektu

individuálny / indywldualny

Inteneg

Vedúci partneľ - žiadateľ
/ Partneľ wiodqcy -
wnioskodawca

Obec Zubrohlava

obdobie ľealizácie mikľoprojelĺ;tu / olaes ľealizacji mikroprojektu

03-2021, - 1,0-2027

oprárnrenó ýdavky / wyaatľĺ kwalifikowalne

Paľ[neri /
Partnerzy

Euľópsky fqnd
regionálneho rozvoja
/ Europejskĺ Fundusz
Rozwoju Regionďnego

Národné spolufi nancovanie /štátna
pomoc / Wspólfĺnansowanie krajowe

Spolu /
Razem

Podiel
paľtneľa /
Udzia} paľtneľaProstľiedky zo

štátneho rozpočtu /
Srodki z budŽetu paústwa

Mastný vklad /
\iVlďad wlasny

Obec
Zubrohlava

41231,02€ 4 B50,70 € 2 425,37 € 48 507,09
€

100,00%
BSYo L0o/o 5%o

Spolu / Razem 4123t,o2 € 4 850,70 € 2 425,37 € 48 507,09
€ 100%

Celková hodnota mikroprojektu / waľtoĺó calkowita mikroprojektu
48 507,09

€
'tooYo

Počet ostatných paľtnerov (bez VP) / ri.'lu
pozostalych partneľów (bez PW)

7 Kľajina pôvodu / Kraj pochodzenia
PL T

SK 0
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Vedúci paľtneľ - žiadateľ/ Partnerwiodqcy - wnloskodawca

Základné informácie / Podstawowe informacje

Názov žiadatelä / Nazwa
wnioskodawcy Obec Zubrohlava

Typ žiadatel'a / rategoĺa
wnioskodawcy Obec

Štatutáľny zástupca žiadatelä /
Reprezentacja prawna wnioskodawcy

Pavol Bugel'
Starosta

Kľajina / rra; Slovensko

Kraj / Województwo Žilins\ý kra;

okľes / powĺat Námestovo

obec PSČ / Miejscowošó kod
pocztowy Zubrohlava 029 43

Ulica, číslo domu / Ulica, numer
domu

Plátennícka 464/2

IČo / nľcor.ĺ 0031s044

DIC / ľIp 2020561,928

DPH I PodatekvAT

Je žiadateľplatcom DPH? / czv
wnioskodawca jest platnikiem podatku VAT?

Môže žiadateľ realizáciou
mikľopľojektu získať naspäť qýdavky
vynaložená na DPH? / Czy wníoskodawca
realizqjqc powyŽszy mikroprojelrt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

Nie / ľĺe Nie / tĺĺe

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy

090732061 1

E-mailová adresa / Adres e_mail pavol.bugel@zubrohlava. eu

Www stránka / Shonawww www.zubrohlava.eu

Inteľreg
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Doteľajšie skusenosti žiadatelä
s ľealizáciou projektov vrátane
proj ektov financ ovaných
z pľostriedkov EU /
Dotychczasowe došwiadczenie
wnĺoskodawcy w realizacji projektów,
w tym flnansowanych ze šľodków UE

7.
Program: Regĺonálny operačný program Ministerstvo ýstavby
a regionálneho rozvoja SR
Názov projektu: ,,Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Zubrohlava,
Doba trvania 06/2009-0 6 1201,0
Hodnota projektu: 20 353 338 SK

2.
Pľogram: Pľogram cezhľaničnej spolupráce Interreg V-A Polsko-Slovensko
2014 -2020
Názov pľojektu: Cesta tam a zase späť - v stopách minulosti.
Doba trvania projektu 10 1201,7 -09 l2}LBl
Hodnota projektu: 29 9B7,72 €

3.
Progľam: operačný program : Kvalita žĺvotného pľostredia
Názov projektu: Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava
Doba trvania projektu 03ĺ201'6-812020
Hodnota projektu: 1 037 621,93 €

4.
Program: Dotácia Ministerstva vnútra SR, Výzva číslo VII . PrezídÍum
Hasičského a záchranného zboru 201'7 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácĺe zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra SR
Názov projektu: Rekonštrukcia a modeľnizácia Hasičskej zbrojnice
v Zubrohlave
Doba trvania projektu 0Il201'B-07 ĺ2023l
Hodnota projektu: 11 000,00 €

5.
Pľogram: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Polsko _ Slovensko
2014 -2020,
Názov projektu: Vandrujeme cez hranice
Doba trvani a:1 l20 1'9 -I2 ĺ 2019
Hodnota projektu: 39 515€

Interreg

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / ImiQ i nazwisko Mgľ. Silvia Kormanová

Telefón / Telefon 091 1 8381 s6

E-mailová adľesa / Adľes e-mail silvia. kormanova@zubrohlava. eu
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Paľtner mikropľojektu 1 / Part',"r mikroprojehu 1

Základné informácie / Podstawowe infoľmacje

Názov partnera 1 / Nazwa partnera
I

Lipnica Wielka

Kategória partnera 1 / Kategoĺa
partnera 1

Obec

Štatutárny zástupca paľtnera 1

/ Reprezentacja prawna Partnera 1

Mateusz Alojzy Lichosyt
starosta

Kľajina / xra; Polsko

Kraj / woiewóoztwo Malopolské

okľes / Powiat Nowotars\ý

obec PSČ / Miejscowošó kod
pocztowy Lipnica Wielka Lipnica Wi

Ulica, číslo domu / Ulica, numeľ
domu 518

IČo / nrcoľ 491592357

DIČ / ľp 7352841,4s2

DPH / PodatekvAT

Je partneľ 1 platcom DPH? l czv
partner 1 jest platnikiem podatku VATT

Može partneľ ]. realizáciou
mikľoprojektu získať naspäť vydavlĺy
vynaložené na DPH? / Czy partner 1

reďizujqc powyŽszy mikroprojekt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

Nie / ruie Nie / ľĺe

Kontaktn;ý telefón / Telefon
kontaktowy 0481 82634595

Fax / ľax 048182634s9s

E-mailová adresa / Adľes e_mail marzena.polaczek@lipnicawielka.pl

Www stránka / Shona www

Inteneg
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Doteraj šie slnisenosti par[nera
1 s mikroprojektu realizáciou
projektov vľátane pľojektov
financovaných z prostriedkov
EU / ootycľrczasowe došwiadczenie
paľtnera 1 mikroprojektu w realizacji
projektów, w tym fiĺansowanych ze
šľodków UE

7.
Program: Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Polsko-Slovensko
2014-2020
Názov projektu: ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej
Orave
Doba realizácie L1' 1201'9-1'0 12021'
Hodnota projektu: 59B 251,29 € €

2.
Pľogram: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V_A Polsko - Slovensko
201, 4 -2020, Fond Mikroproproj ektov
Názov projektu: Termomoderizácia občianskych stavieb v obci LipnÍca
Wielka,
Doba tľvania:
Hodnota dotácie: 7 9I51'94,47 zl

3.
Program: Program rozvoja obszaľow Wiejskich 201,4-2020,
Názov pľojektu: Tvorba a rozvoj turistickej a rekreačnej infraštruktúry, ako
aj modernizácia značenia s cyklotrasami v obci Lipnĺca Wielka
Doba realĺzácie: 1 0/2018 -Lt 1201'9
Hodnota dotácie: 95 744,35 zl

4.
Program: Program cezhraničnej spolu$ráce Interreg V_A Polsko- Slovensko
241"4-2424
Názov pľojektu: Vandľujeme cez hranice
Doba trvania pľoj ektu : 1' 1201'9-1'2 l20L9
Hodnota projektu: 36 486€

Inteľreg

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imiq i nazwisko Mateus Alojzy Lichosfi

Telefón / Telefon 182634595

E-mailová adľesa / Adres e_mail woj t@lipnicawielka.pl
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Kvalita cezhranÍčného paľtneľstva / juľoĺĺ partnerstwa transgranicznego

Spoločná príprava mikroproj ektu / Wspótne przygotowanie mikľoprojektu Ano / ľaľ

Dlhodobá spolupráca obcíje odrazom dobre vybudovaných vzťahov, ktoré sú podkladom pre vzájomné
vyťváranie a realizáciu nori5Ích projektov. Samotnému mikroprojekiu predchádza]o nĺekolko stretnutí.
Vzhllidom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa stretnutia uskutočnili prostredníctvom videokonferencie, ich
qýsledkom bol koncept mikroprojektu. Na úvodnej videokonferencií sme si určili formu a spôsob vzájomnej
komunikácie. Na nasledujúcich online stretnutiach sme sa dohodli na prvotnom zámere, vízií mikroprojektu
a hlavnom cieli, na základe kto4ých sme si stanovĺ]i aj konkrétne aktivity mikroprojektu, harmonogram,
rozpočet mikroprojektu a rozdelÍli úlohy mikroprojektu a zodpovednosť za jednotlivé činnosti. Koncept
mikroprojektu kladie dôraz, najmä na celkoqý imidž pohraničia, priláka turistov a bude prezentovať miestne
produkty a lokáIne tradície.

Spoločná ľealizácia mikľoprojektu / wspólna realizacja milaoprojektu Áno / ľ"t

Realizácia aktivít bude prebiehať spoločne na území VP. Hlavný dôraz pri realizácii budeme klásť na ochranu
a rozvoj príľodn-ého a kultúrneho dedičstva cezhľaničného územia a na dosiahnutie stanovených cielbv
mikroprojektu. Členovia projektového tímu VP budú v neustálej vzájomnej komunĺkácii prostiedníctvom
telefónu, emailu či osobne' Pľáve týmto spôsobom kombinácie foriem komunikácie sa budeme snažiť
zabezpečiť bezproblémoqý prĺebeh celého mikroprojektu. Počas realizácie mikľoprojektu budeme predchádzať
možným problémom a neočakávaným udalostiam práve aktívnou a neustálou vzájomnou komunikáciou.
Vprípade neočakávaných udalostí zabezpečíme ich neodkladné a operatívne vyriešenie. Členovia projektového
tímu budú mať dohlhd nad projektom. Hlavnou úlohu vedúceho paľtnera mikroprojektu bude koordinácia,
dohlad, implementácia a riadenie projektu. Hlavnou úIohou partnera mikroprojektu bude napomáhať pri
riadení, implementácii či publicite mikroprojekhl. Partneľ projektu bucle pri príprave a realizácii projektu
aktívne spolupracovať na úlohách mikroprojektu. Všetky čĺnnosti partneľov mikroprojektu budú plne v súIade
s Partnerskou dohodou a so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku.

Spoločný peľsonál mikroprojektu / wspólny personel mikľoproJektu Áno / ľuľ

o ľiadenie mikroprojektu sa bude starať samostatný projektoý tím, kto4ý bude zastľešovať celý priebeh
projektu. Projektoqý tím bude pripravovať podujatia, aktivity, propagačné akcie a zabezpečovať práce spojené
s vyúčtovaním projektu. Za koordináciu všetkých činností mĺkľoprojektu bude zodpovedať vedúci paľtner
projektu. Všetky akcie sa budú vykonávať v úzkej spolupľáci s partnerom mikľoprojektu. Členovia projektového
tímu budú pozostávať z kooľdinátora projektu, finančného manažéra a manažéra implementácie projektu, ktorí
budú zo strany vedúceho partnera. Partner mikroprojektu bude spolupracovať s vedúcim partnerom bez
finančnej účasti.

Spoločné financovanie mikropľojektu. / I,VspóIne Íinansowanĺe mikľopľojektu Nie / ľĺe

Inteneg

obce Zubrohlava a Lipnica Wielka sú situované na pohraničnej časti PL-SK. Svojou polohou sú
qýnimočné najmä vd?lka bohatému kultúrnemu a príľodnému bohatstvu, ktoré sa rozmáha na ich
územiach' Región oravy na Slovenskej ale aj polskej časti bol v minulosti qýznamný hlavne kvôli
pestovaniu lhnu, ktoľé sa spracovávalo na plátno a farbilo technikov modrotlače. Pestovaniu länu
a jeho spracovanie na plátno bolo v minulosti velmi príznačné v regióne takmer pre každú
domácnosť a technika modrotlače, ktorá Sa tu používala len podčiarkla ýznamnosť a krásu
spracovaného plátna a rryÍrobkov Z neho. Tieto pôvodne remeslá sa bohužiaľv súčasnosti dostávajú
do úzadia' Tomuto remeslu sa dnes venuje len velmi úzka skupina ludí a je potrebné rozšíriť túto
Znalosť, aby sa prirodzené ľemeslo regiónu uchovávalo aj pre budúce generácie. Spracovanie länu
a qýroba produktov Z neho je prirodzeným a ekologiclqým spôsobom, ktoré sú šetrné k životnému
prostrediu a stávajú Sa čoraz viac populárne'
Zubrohlava a Lipnica Wielka už v minulosti začali rozvljať prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu
realizáciou spoločných projektov' Podarilo sa im uskutočniť spoločné podujatia a vybudovať napr.

POPIS MIKROPROJEKTU / oprs MrKRopRoJEKru

odôvodnenie mikľoproj ektu / Uzasadnienie mlkĺopľoJektu
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Interľeg
vyhliadkové veže a oddychové miesta pre návštevníkov a obyvatelbv z celého regiónu' obce chcú
nadälej rozvíjať tieto úspešné vzájomné vzťahy a vytvárať vhodné podmienky na realizáciou dälších
spoločných projektov na cezhraničnej úrovni. Práve spoločným vybudovaním cykloprístrešku na
území vedúceho paľtnera sa podarilo vytvoľiť priestor na trávenie a uskutočňovanie spoločných
podujatí, kde sa budú realizovať aj úlohy mikroprojektu na zachovanie pestovania länu,
plátenníckeho remesla a spracovania länu a techniky modrotlače v podobe aktivít: Ľanoqý deň-
sadenie länu, Hauzírka- Plátennícky deň, Deň s modrotlačou. Tieto aktivity budú realizované na
území vedúceho paľtnera projektu, nebudú s nimi spojené žiadne dhlšie qýdavky na prenájom
priestorov, či iné poplatky kedže sú v prírode pri cykloprístrešku. Navyše súčasná situácia
ohlädom Corona vírusu COVID-19 nás motivuje k tomu, aby sme spoločné aktivity realizovali čo
najviac na verejných priestranstvách v prírode, kde zabezpečíme bezpečnejšie hygienické
podmienky pre návštevníkov podujatí. Nedostatkom cykloprístrešku, je nevybudované technické
zázemie pre realizácĺu aktivít mikroprojektu. Vytvoľením moderného technickéh o zázemia
vytvoríme možnosť pre on-line prenosy z podujatí aj pľe občanov/záujemcov, ktorí nemôžu byt
fyzicl<y prítomní a umožníme aj uchovávanie týchto prenosov pre potľeby archivácie a publicity.
Vybudované technické zázemle umožní aj bezpečnosť miesta vdäka kamerovému systému, ktoý
bude qýstrahou najmä pre možných vandalov, ktorí sa často na tomto mieste stretávajú. Ulohy
mikroprojektu budú celodenné aktivity v prírodnom prostredí a technické zázemie zabezpečí
možnosť osvetlenia objektu pre bezpečný pohyb osôb tiež pre prezentácÍe či workshopy, ktoré
budú prebiehať v rámci jednotliqých podujatí.

Špecific(ým cielbm mikroprojektu je zqýšenie úrovní udržatelhého využitia kultúrneho
a príľodného dedičstva návštevníkmi a obyvatelmi prostredníctvom realizácĺe mikroprojektoqých
aktivít v podobe podujatí Ľanoqý deň- Sadenie länu, Hauzírka- Plátennícky deň, Deň
s modrotlačou. Tieto podujatia nám pomôžu oživiť takmer zabudnuté remeslo v regióne. Budú
odrazorým mostíkom pre realizáciu dälších podujatí v tejto oblasti aj po ukončení mikroprojektu.

Hlavný cieľmikroprojektu a spôsob, alqým prispieva k realizácii špecitického cielh
programu / cet ogólny mikľoprojektu oraz sposób w jaki prrycrynia sig do realizacji celu szczególowego programu

Hlavný ciel'projektu je zabezpečiť rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a to najmä formou
oživena a uchovávania plátenníckeho remesla, modrotlače, a činnosti s ním spojených
organizáciou podujatí v rámci mikroprojektu.

Stanovený hlavný ciel'plánujeme naplniť organizovaním podujatí, Ľanorr5í deň- Sadenie länu,
Hauzírka- Plátennícky deň, Deň s modrotlačou, ktoré sú súčasťou mikroprojektu. V organizovaní
aktivít plánujeme s partnerom mikroprojektu pokračovať v dlhodobom horizonte aj po ukončení
ľealizácie mikorporj ektoqých aktivít.
Prostredníctvom projektu sa nám podarí aj:
. Zqŕšiť úroveň bezpečnosti v prirodzenom prostredí,
' ochrániť miesto realizácie aktivít pred znehodnotením vybudovaných objektoch,
. Zatraktívniť pohraničné územie PL-SK,
. Vyzdvihnúť krásy kultúry a prírody regiónu,
. Zlepšiť podmienky na trávenie volhého času v prirodzenom prostredí,
' Zlepšiť podmienky na trávenie volhého času pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie
osoby pomocou online prenosov z podujatí,
. Vytvoriť vhodný priestor na organizáciu medzinárodných podujatí,
. Zqŕšiť počet turistov a návštevníkov v regióne.

Špecifické ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, akým pľispejú k realizácii hlavného
cielh mikľoprojektu / Cele szczególowe mikroprojektu (max'3) oraz sposób, w jaki przyczyniajq siq do realizacji celu
ogólnego mikroprojektu
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Inteľľeg
Do aktivít budú zapojení obyvatelia aj návštevníci slovenskej a.; polskej časti regiónu. Navyše sa
nám podarívybudovať technické zázemie vprírodnom prostredípľĺ cylkoprístrešku, ktoré bude
vytvárať podmienky pre aktívny rozvoj udržatelhého využitia kultúrneho a prírodného dedĺčstva
návštevníkmi a obyvatelmi v regióne. Technické zázemle zqýši úľoveň a možnosti trávenia času
v danej lokalite, ktorá je príľodne a kultúrne velmi ýznamná' NajdôležÍtejšou časťou aktivít
mikroprojektu, ktoré nám napomôžu dosiahnuť stanovený cieľ bude prezentácia historiclqých
remesiel, ktoľé majú v oblasti dlhú tradíciu. Historický vyvoj remesiel, ale aj praktickú ukážku
qýroby budeme pľezentovať modernou a pútavou formou tak, aby bola zaujímavá pre návštevníkov
podujatí. Pri prezentovaní nezabudneme aj na ých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť
podujatia, napríklad starší a chorí ludia či ostatní návštevníci pre nich bude zabezpečený online
prenos, kde si budú môcť aj oni pozrieť zaujímavosti z našej histórie. Realizácia aktivít bude mať
priazniv5Í vplyv na cielbvé skupiny ako sú obyvatelia, návštevníci, starší l'udia nad 50 ľokov a choľí
ludia. Prostredníctvom naplnenia špecifického cielä vytvoríme podmienky na d?rlší rozvoj
kultúrneho dedičsťva aj do budúcnosti.

Cielbvó skupiny a r'plp mikroprojektu na cielbvé skupiny / c*py docelowe i wpľyw mikľoprojektu na
gľupy docelowe

-, osoby navštevqjúce oprávnené územie vrátane tuľistov a iných osôb využívajúcich kultúrno-
ľekľeačnú ponuku územia zahrnutého do programu

osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb vyrržívajírcich
kultúrnorekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu
Fyzické osoby
- čIenovia kultúrnych inštitúcĺí par[nerských obcí, pre týchto čIenov sa v dôsledku ľealizácie
projektu vytvoria nové možnosti kultúrnych činností, ktoré dovtedy neexistovali, nadviazanie
cezhraničnej spolupráce povedie ku oživeniu stereotypných aktivít jednotliqých obcí, ýmena
skúsenosti pri kultúrnej činnosti'
- široká verejnosť všetky aktivity, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať budú nielenže
otvorenó širokej verejnosti, ale jej účasť bude velmi žiaduca a vítaná, v rámci súťaží budú
vytvorené aj možnosti zapojenia verejnosti a tí, ktoľí sa aktívne nezapoja môžu aspoň sledovať
realizované aktĺvity, taktiež budú na aktivitách na slovenskej strane propagované aj
mimoprojektové aktivity polskej strany, na ktoré bude verejnosť pozvaná
Miestne a regionálne orgány
- samospráva všetky aktivity budú prebiehať v úzkej súčinnosti s obcou žiadatelä a obcou
cezhraničného partnera, podujatĺa budú mať zároveň charakter qj obecných podujatí.
- miestne kultúrne zoskupenia - nové možnosti cezhraničných aktivít pre zbory, 'ĺymena skúseností

- postihnuté osoby
-+ osoby vo veku 50+

Zneqýhodnené skupiny/osoby vo veku 50+, postihnuté osoby, sújednou z hlavných cielbqých
skupín, na ktoré sa budú úlohy mikroprojektu zameriavať.
Tieto osoby majú kvôli svojmu postihnutiu alebo veku obmedzenú možnosť návštevy verejných
podujatí. Výsledky mikroprojektu umožnia danej skupine byť nepriamo účastníkmi na podujatiach
prostredníctvom online priameho prenosu, ktoĺ1ý bude moŽné zabezpečiť po vybudovaní
technickéh o zázemla pri cylkoprístešku.
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Ulohy mikroprojektu / zadania mtkroprojekru

Názov úlohy / Nazwa zadania Ľanovy deň- Sadenie länu

Partneľi mikľopľojektu zapojení do
ľealizácie úlohy / Partneľzy mikroprojektu
zaangaŽowani w realizacjq zadania

obec Zubrohlava _ Financujúci partner
Lipnica Wielka

Termín ľealizácĺe / Teľmin realizacji 2021,-03 - 2021.-05

Miesto realizácie / Mie3sce realizacji Kataster obce Zubrohlava

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych paľametrov
(vrátane pľopagácie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazaniem niezbqdnych
parametrów jakošciowych i ilošcĺowych (w tym
pľomocja zadania)

Ľanoqý deň- Sadenie lhnu bude úvodnou úlohou mikroporjektu, kde sa
bude znázorňovať sadenie länu. Táto úloha nám umožní
prostredníctvom pľednášok pochopiť na akom princípe rastie a pestuje
sa län a čo je potrebné pri jeho pestovaní' Sadenie l'anu bude prebiehať
počas podujatia na poli pri cyklopľistrešku, kdeje vhodný priestor
a podmienky najeho pestovanie. Ľan sa bude sadiť do predpripravenej
pôdy a počas celého roka ho budeme udržiavať tak, aby sme z neho
mohli využiť úrodu pri dhlších aktivitách projektu' Workshopy o sadení
a pestovaní lhnu budú prebiehať v bezprostrednej blízkosti pola
v cykloprístrešku. Pre účely oľganizovania podujatí mikropľojektu je
nevyhnutné v priestoroch pri cyklopľístrešku vybudovať technické
zázemie, ktoré bude slúžiť pre aktivĺty mikroprojektu ale aj pre dhlšie
cezhraničné aktivity a podujatia. Technické zázemie, umožní modernou
foľmou prezentovať históľiu pestovania ]änu, umožní tĺeto aktivity
organizovať bez časového obmedzenia a infoľmácie bude možné
posúvať d?ilej aj tým občanom a návštevníkom, ktorí sa nemôžu
podujatia zúčastnĺť, prostľedníctvom on-line pľenosu, ktoqý sa bude
premietať počas podujatia. Pri realizácii podujatia budú nápomocné
organizácie, ktoré v obci pôsobia Spoločná organizácĺaJednoťy
dôchodcov v Zubľohlave a obecná rada mládeže. Na podujatí budú
prítomní aj návštevníci z Polska, ktorí budú mať zabežpečónú dopravu
na podujatie. Návštevníci na podujatí dostanú propagačné pľedmety
s logom mikroprojektu ako daľček.

Inteľreg
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Kategória výdavkov
Kategoľia wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

Jednostki

Celkom
ogólem

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

Prednáška o sadení ]änu a praktické
ukážky sadenia länu v prírode 1os
4 hod

4,00 h 60,00 € 240,00 €

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

občerstvenie (káva, čaj, voda, slané,
sladké iné. )

30,00 os 10,00 € 300,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

MateriáI na sadenie a starostlivosť
llrnoqý záhon (orba, sejba, pľíprava
pôdy, hnojenÍe, chemické ošetrenie,
postreky osivo a ĺné..')

1,00 komplet 600,00 € 600'00 €

Výdavky na externých
expertov a'ľýdavky na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Honorár za starostlivosť o länoqý
záhon (sadenie, hnojenie, údržba,
obtľhávanie, ostatná starostlivosť 1os
lx týždeň 2 hod

48,00 h 15,00 € 720,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszťy
ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Doprava 10 osôb- 4x vrátane stojného
(2xcesta z SK do PL, 2x cesta z PL do
sk)

60,00 km 2,00 € 120,00 €

Výdavky na externých
expertov a ýdavky na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewngtľznych

Predplatné stremovacej služby,
Technika a správa IT systému,
zabezpečenie on-Iĺne prenosu pre
postihnuté osoby a osoby vo veku
50+,

1,00 komplet 1 100,00 € 1 100,00 €

Infraštľuktúra a stavebné
práce / Infrastruktura
i roboty budowlane

Zabezpečenie technického zázemia
pre tvoľbu a realĺzáciu aktivít
projektu

1,00 komplet 15 656,67
€

i5 656,67
€

Infraštruktúra a stavebné
práce i Infrastruktura
i ľoboty budowlane

Vybudovanie technického zázemia pľe
tvorbu a rea]izáciu aktivít projektu 1,00 komplet 6 B10,00 € 6 810,00 €

Inteneg

Celková hodnota úlohy / Wartošó calkowita zadania 25 546,67 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €
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Programové ukazovatele výstupu / wskažnĺkĺ produktu progľamu

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waľtošó planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žródlo informacjĺ o osiqgniqciu wskaŽnika

1.3 Počet
noých/zmodernizovaných/rozšírenýc
h prvkov infraštruktúry cestovného
ruchu
--r Ukazovatel'bude naplnený
vybudovaním a zabezpečením
technického zázemia pre tvorbu
a realizáciu aktivít projektu
a realizáciou podujatia Ľanoqý deň-
sadenie länu, Hauzírka_ Plátenícky
deň

1,00 komplet Fotodokumentácia, prezenčné listiny,
dok]ad o odovzdaní diela, faktúra,

Individuálne ukazovatele / wsľažniki wlasne

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waľtošó planowana dla zadania

Zdľoj informácií o dosiahnutí
ukazovatelh

Žródlo informacji o osi4gniqciu wskaŽuika

Počet účastníkov kultúrnych podujatí 30,00 os Fotodokumentácia, prezenčné lĺstiny

Interreg

Názov úlohy / Nazwa zadanĺa Hauzírka- Pláterrrrícky deťr

Partneri mikroprojektu zapojení do
realizácie úIohy / Partnerzy milľoprojektu
zaangaŽowani w realizacjq zadania

obec Zubrohlava - Financujúci partner
Lipnica Wielka

Termín realizácie / Termin ľeďizacji 2021,-06 - 2021-07

Miesto realizácie / uĺe3sce realizacji Kataster obce Zubrohlava

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalĺtatívľrych
a kvantitatívnych parametrov
(vrátane propagácie úlohy) / opis
zadania ze wskazaniem niezbgdnych
parametrów jakošciowych i ilošciowych (w tym
pľomocja zadania)

Hauzíľka Plátennícky deň v Zubrohlave- bude znázornenie histórie
plátenníctva, ktoré má koľene už v ďávnej minulosti. Je to podujatie, na
ktoľom sa budú prezentovať ukážky plátenníckeho remesla, ktoréje
pre ľegión oravy historicky velmi ýznamné. Prostredníctvom
prednášok bude znázornené ako sa spracovával lhn a vyrábalo plátno
a aké postupy boli potrebné najeho spracovanie či uchovávanie. Táto
akcia je pokračovaním predchádzajúcej aktivity pľetože, počas
podujatia sa budeme snažiť využiť aj vlastný l'an, ktoý sme sadili
v prvej úIohe ak tojeho stav dovolí.
Podujatie bude prebiehaťv cykloprístrešku pri lese, čo nám umožňuje
zqýšiť kapacitu návštevníkov, toto pľostredie je prirodzené, pretože je
v prírode a zároveň aj v blízkosti miesta, kdeje vysadený länoqý záhon.
Je velmĺ vhodné uskutočniť aktivitu v externom prostredí, čo umožní aj
vybudované technické zázemie, pretože budeme mať pľiestor
a podmienky na uskutočnenie prednášok či workshopov modernou
a pútavou formou pre účastníkov podujatia'
Informácie z podujatia sa budú posúvať dälej aj ým občanom
a návštevníkom, ktorí sa nemôžu tejto akcie zúčastniť, prostredníctvom
on-line prenosu, ktoý sa bude premietať počas podujatia.Súčasťou
bude aj kultúrny program neprofesionálnych súborov, ktoľé pôsobia
v obci. Na podujatí budú prítomní občania z
Polska, ktorí budú mať zabezpečenú dopravu. Pre účastníkov podujatia
bude pripravený darček a propagačné predmety s logom projektu'

Vetzia zo dňa 21-o9-2o2o - kontrolné číslo oo83115o79 12/23



Kategória výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis wydatku

Početl|ednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

Jednostki

Celkom
ogólem

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewngtrznych

Lektor- prednáška o läne, jeho
pestovaní, česaní + názorne ukážky
los4hod

4,00 h 60,00 € 240,00 €

Výdavky na exteľných
expeľtov a qýdavlry na
exteľné služb / Koszty
ekspeľtów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Lektor- pestovanie lhnu+ názorné
ukážky na mieste 1os 4 hod

4,00 h 60,00 € 240,00 €

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

Doprava 20 osôb- 4x vrátane stojného
(2xcesta z SK do PL,2x cesta z PL do
sk)

60,00 km 2,00 € 120,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewngtrznych

občerstvenie pre účastníkov (guláš,
ch]ieb, voda, káva, čaj, slané, sladké,
pečivo a iné.)

10,00 os 10,00 € 100,00 €

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

Darček pre účastníkov podujatia
s logom projektu (I'anové vľecko na
chlieb)

100,00 szt 13,00 € 1 300,00 €

Výdavky na externých
expertov a qidavlry na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Honorár pre neprofesionáIne súbory
pôsobiace v obci 3,00 komplet 250,00 € 750,00 €

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

Predplatné stremovacej služby,
Technika a správa IT systému,
zabezpečenie on-Iine prenosu pre
postihnuté osoby a osoby vo veku
50+,

1,00 komplet 1 100,00 € 1 100,00 €

Interreg

Celková hodnota úlohy / Wartošó calkowita zadania 3 850,00 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €
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Programové ukazovatele výstupu / Wskažniki produktu programu

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatelh

Žródlo informacji o osiqgniqciu wskaŽnika

1.5 Počet,,mäklých" cezhľaničných
aktivít propagujúcich kultúrne
a prírodné dedičstvo pohľaničného
regiónu
-+ Ukazovatel'bude naplnený
ľealizáciu poduj atia Hauzírka-
Plátenícky deň

1,00liczba Fotodokumentácia, prezenčné listiny,

Indiúduálne ukazovatele / wsľažnlki wlasne

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatelh

Žródlo infoľmacjĺ o osiqgniqciu wskaŽnika

Počet účastníkov kultúrnych podujatí 100,00 os Prezenčná listina, fotodokumentácia

Inteľreg

Názov úlohy / Nazwa zadania Deň s modrotlačou- Remeselnícky deň

Paľtneri mikroprojektu zapojení do
ľealizácie úIohy / Partlrerzy mikľopľojektu
zaangaŽowani w realizacjq zadania

obec Zubrohlava - Financujúci partner
Lipnica Wielka

Termín realizácie / Teľmin ľealizacji 2021.08 - 2021-10

Miesto realizácie / ľĺie;sce realizacji Kataster obce Zubľohlava

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(vrátane pľopagácie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazaniem niezbqdnych
parametrów jakošciowych ĺ ilošciowych (w tym
promocja zadania)

Deň s modrotlačou- Remeselnícky deň. Táto aktivita je pokračovaním
predchádzajúcich podujatí, kde sa bude prakticky ukazovať ako sa
samotné plátno farbilo. Návštevníci podujatia si budú dokonca môcť
vyrobiť svoj vlastný produkt, aby si prakticlry vyskúšali ako to naši
pľedkovia robili sta4ými technikami. Na podujatí si návštevníci budú
môcť pľezrieť viaceré pôvodne länové odevy. Celá aktivita bude
podobne ako predchádzajúca prebiehať v prírode prĺ lese
v cykloprístrešku, kde už bude technické zázemie pripľavené na to, aby
sa mohlo využiť na modernú prezentáciu pôvodných remesiel. Hlavnou
myšlienkou podujatiaje oživovať tradície, zachovávať ich pre budúce
generácie a najmä zapojiť širokú verejnosť, aby sa tieto informácie šírĺli
dälej medzi ostatných. Podujatie bude zaznamenané prostredníctvom
kamerového záznamu, ktoqý bude spracovaný ako propagačné video
určené pre zachovanie pre budúce generácie ale aj na dalšiu
propagáciu. Tiež bude počas podujatia spľístupnený on-Iine pľenos,
ktoqý budú môcť sledovať l'udia, ktorí sa nemôžu na podujatí zúčastniť
najmä choľí a staľší. Celá propagácia projektu bude v súlade zo
zásadami, ktoľé vypl1ývajú z príľučky pre mikropľímatelä. Na podujatí
budú prítomní návštevníci z Polskej republiky, ktorí budú mať
zabezpečenú dopravu na podujatie autobusom. Návštevníci dostanú na
podujatí drobný darček v podobe pľopagačných predmetov z logom
projektu ako sú napríklad šálka, usb, tričko, taška či iné.
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Kategóľia ýdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

Jednostki

Celkom
ogólem

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

Dopľava 20 osôb 4x vrátané stojného
2xcesta z SK do PL 2x cesta z PL do
SK

60,00 km 2,00 € 120,00 €

Výdavky na externých
expertov a ýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewngtrznych

občerstvenie (káva, čaj,slané,voda,
slané, sladké iné.) 120,00 os 10,00 € 1 200,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Kameraman t spracovanie
propagačného videa z podujatia. 1os
10 hod

10,00 h 75,00 € 750,00 €

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

Honorár pre neprofesionáIne súbory
pôsobiace v obci

4,00 komplet 250,00 € 1 000,00 €

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

Lektor modrotlač história + názorné
ukážky2osobyx4hod 8,00 h 60,00 € 4B0,00 €

Výdavky na externých
expertov a qfdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtľznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Nákup materiálu na qýrobu (napr
látka, farby, plátno a iné') 1,00 komplet 2 500,00 € 2 500,00 €

Výdavky na externých
expertoí a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Asistent lektora-pomoc pri qýrobe
qýrobkov z modľotlače (pomoc pri
ýrobe produktov z modrotlače)
2 osobyx 4 hod

8,00 h 55,00 € 440,00 €

Výďavky na externých
expertov a ýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Predplatné stremovacej služby,
Technika a správa IT systému,
zabezpečenie onJine prenosu pre
postihnuté osoby a osoby vo veku
50+,

1,00 komplet 1 100,00 € 1 100,00 €

Interreg
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Celková hodnota úlohy / Wartošó ca}kowita zadania 7 590,00 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €

Pľogľamové ukazovatele výstupu / Wskažniki produktu pľogramu

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdľoj ínformácií o dosiahnutí
ukazovatelh

Zródlo informacji o osiqgnigciu wskaŽnika

1'5 Počet,,mäk\ých" cezhraničných
aktivít propagujúcich kultúrne
a prírodné dedičstvo pohľaničného
ľegÍónu
-l Ukazovateľbude naplnený
realizáciou podujatia,, Deň
s modrot]ačou- Remeselníclry deň

1,00 liczba Prezenčné listiny, fotodokumentácia

1.9 Počet organizácií zapojených do
cezhraničných proj ektov súvisiacich
s kultúrnym a prírodným dedičstvom
- obecná ľada mládeže Zubrohlava
Základná organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku
v Zubrohlave

2,00 liczba
Paľtnerská dohoda, dohoda po
ukončení projektu o dalšej
spolupľáci, pľezenčná listina

Individuálne ukazovatele / Wskažnlkl wlasne

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waftošó planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatelh

Žródlo informacji o osiqgniqciu wskaŽnika

Počet účastníkov kultúrnych podujatí 120,00 os Prezenčné listiny, fotodokumentácia

Inteľreg

Názov úlohy / Nazwa zadania Riadenie a propagácia mĺkroprojektu - obec Zubrohlava

Miesto realizácie / uieisce realizacjĺ Kataster obce Zubrohlava

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametľov
( vrátane propagácie mikropľojektu)
/ opis zadania ze wskazaniem nĺezbqdnych
paľametľów jakošcíowych i ilošciowych (w tym
promocj a mikroprojektu)

Činnosť sa zameriava na riadenie mikroprojektu ako celku.
Zamestnanci obce a dblšie osoby, ktoré budú zaradené do vedenia
mikľoprojektu na základe včasného rozdelenia úloh a určenia
zodpovednosti za jednotlivé činnosti budú zabezpečovať riadenie
mikľoprojektu. Sú s tým spojené najmä činnosti ako neustáIy
monitoring realizácie proj ektu, finančné riadenie projektu,
administrovanie zmien, kontakt s paľtnermi, príprava a implementácia
podujatí. Riadenie projektu bude rozdelené medzi troch manažérov a to
Finančný manažér, Manažér zodpovedný za implementácÍu a Manažér
zodpovedný za koordináciu mikroprojektu. Zamestnanci budú aktívne,
operatívne a zodpovedne pristupovať k riadeniu projektu s cielbm
dosiahnuť hlavné a špecifické ciele projektu v súIade s plánom/zmluvou
o poskytnutí NFP. Propagácia projektu: na mieste pri cyklopľístrešku
bude trvalo umiestnená informačná tabulä. Pri návšteve podujatí budú
pre návštevníkov pripravené propagačné predmety ako sú napríklad
(šáIky, pršiplášte, USB a iné.) Samozľejmosťou je informovanie
prostredníctvom web stránky obce či prostredníctvom konta obce na
socĺálnej sieti, kde bude poslrytovať aktuálne informácie o pľojekte
a jeho aktivitách. Propagáciu programu prinesie aj pľopagačné video
s podujatia, online prenosy s podujatí čí osobné šírenie informácii
o projekte. Pľi prezentácii projektu budeme k]ásť dôraz na rozvoj
pohraničných vzťahov medzi Slovákmi a Poliakmi.

Verzia zo dňa 27-o9-2o2o - kontrolné číslo ooL3175o79 16/23



Kategóľia výdavkov
Kategorla wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opĺs wydatku

Počet{ednotka
ticzba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó
jednostki

Celkom
ogólen

PersonáIne qýdavky
/ Koszt personelu

Manažér Implementácie projektu
Finančný manažér
Koordinátor projektu

0,00 0,00 € 7 887,33 €

KanceIárske
a administľatívne
qýdavky / Wydatki
biurowe Í administracyjne

Kancelárkse a administratívne
v1ídavlľy projektu (papier, tonery
a iné')

0,00 0,00 € 1 183,09 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
eksper|ów zewngtľznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Pamätná tabulh podla štandaľdov
min. rozmery 100 cm x 150 cm
materiá] kov
faľebná. Slúži na informovanie
o ľealizovanom projekte a dotácii zo
zdrojov EU

1,00 szt 250,00 € 250,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavlry na
externé služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Propagačné materiály s logom
projektu (napr' pršiplášť, taška, šálka,
usb a iné.)

1,00 komplet 2 000,00 € 2 000,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Roll up (banner) cca 85 cm x 200 cm -

s]úži na propagáciu akcií a na
informovanie o realizovanom projekte
a dotácii zo zdrojov EU

1,00 h 200,00 € 200,00 €

Intemeg

Ce]ková hodnota úlohy / Wartošó calkowita zadania tI 520,42 €

Výdavky vynaložené mimo opľávneného územia / wydatki poniesĺone poza obszarem wsparcia 0,00 €

ROZP0CET PROJEKTU / suoŽnľ PRoJEKTU

Kategória qýdavkov / Kategoľia wydatków Obec Zubrohlava

1 2

Výdavky na externých expertov a qýdavky na externé služb / Koszty ekspeľtów
zewngtrznych i koszty uslug zewngtrznych 16 970,00 €

Infraštruktúra a stavebné práce / Infrastruktura i roboty budowlane 22 466,67 €,

PersonáIne qýdavky / Koszt personelu 7 BB7,33 €

Kancelárske a administratívne ýdavky / Wydatki biuľowe i administracyjne 1 183,09 €

Spolu / Razem 48 507,09 €

MIKROPROJEKT sPoLU / n'qznvĺ MIKRoPRoJEKT 48 507,09 €
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Financovanie / Finansowanie

Európsky fond regioná]neho rozvoj a
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Štátny rozpočet
BudŽet Paiistwa

Mastn1ý vklad
Wklad wlasny

Spolu
Razem

Vecný vklad
\,Vklad rzeczowy

4L 23I,02 € 4 850,70 € 2 425,37 € 48 507,09 € 0,00 €

Percento financovania jednotlivých paľtneľov lolo| / pľocent finansowanla poszczególnych partneľów lolo]

Obec Zubrohlava

85,00% 1,0,00% 5,00% 1.00Yo

Inteľreg

HARMONOGRAM AKTIVÍT / HenľĺoľocMM DzIAr.AŇ

Ulohy / zadania Miesto ľealizácie / Mie;sce ľealizacji Realizačná jednotka /
Jednostka realizuj4ca

Polrok lPólľoeze 1 (03_2021 - 08-2021)

Ľanoý deň-
Sadenie lhnu Kataster obce Zubrohlava - Obec Zubrohlava

- Lipnica Wielka

Hauzírka-
Plátennícky deň

Katasteľ obce Zubrohlava - Obec Zubrohlava
- Lipnica Wielka

Deň s modrotlačou-
Remeselnícky deň

Kataster obce Zubrohlava - Obec Zubrohlava
- Lipnica Wielka

Riadenie a
propagácia
mĺkroprojektu
(Obec Zubrohlava)

Kataster obce Zubrohlava - Obec Zubrohlava -

Fĺnancujúci partner

Polľok l Pólĺ.ocze 2 (o9-2o21 _ 10-2021)

Deň s modrot]ačou_
Remeselnícky deň

Katasteľ obce Zubrohlava - Obec Zubrohlava
- Lipnica Wielka

Riadenie a
pľopagácia
mikľoprojektu
(Obec Zubrohlava)

Katasteľ obce Zubrohlava - Obec Zubrohlava -

Financujúci partner
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PRoJEKTovE UI(AZOVATELE / wsxľŽľxl PRoJEKTowE

Programové ukazovatele výstupU / wstaĺniki produktu programu

Názvy jednotlivých ukazovatelbv
Nazwy poszczególnych wskažntków

fednotka
Jednostka

Záveľečná
hodnota

Wartošó koňcowa

1' 3 Počet noqých/zmodernizovaných/rozšírených pľvkov infraštruktúry
cestovného ruchu komplet 1,00

-+ Ukazovateľbude naplnený vybudovaním a zabezpečením technického
zázemia pľe tvorbu a realizáciu aktivít projektu a realizáciou podujatia
Ľanoqý deň- sadenie lanu, Hauzírka- Plátenícky deň

komplet 1,00

1.5 Počet ,,mäk!ých" cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a pľírodné
dedičstvo pohraničného regiónu liczba 2,00

- Ukazovateľbude naplnený realizáciu podujatia Hauzírka- Plátenícky deň Iiczba 1,00

_ Ukazovateľ bude naplnený realizáciou podujatia,,Deň s modľotlačou-
Remeselnícky deň liczba 1,00

1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich
s kultúrnym a pľírodným dedičstvom liczba 2,00

-' obecná rada mládeže Zubroh]ava Základná oľganizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Zubrohlave liczba 2,00

Individuálne ukazovatele / wsk"ž',ĺkĺ wlasne

Nánĺy j ednotliých ukazovatelbv
Nazwy poszczególnych wskúników

Jednotka
Jednostka

Záverečná
hodnota

Wartošó koúcowa

Počet účastníkov kultúrnych podujatí os 250,00

Inteľreg

Zameranie mikroprojektu priamo posilní a rozšíri spolupľácu medzi oboma partnermi.
Mikroprojekt rryÍrazne napomáha rozvoju vzájomných vzťahov. Priaznivo bude vpl1ývať na rozvoj
sociálnej integrácie I'udí z pohraničnej oblasti, kde bude realizovaný. Výsledky projektu vytvoria
podmĺenky na dlhodobý a udržatel'ý rozvoj vzťahov medzi Slovákmi a Poliakmi v pohraničnom
uzemí. V súčasnej dobe je náľočne rozvÍjať vzájomne vzťahy oboch krajín aj kvôli situácii ohlädom
Corona vírusu COVID 19 Aktivity projektu nám umožnia stretávanie komunít z pohraničných
oblastí na Spoločných podqatiach a kedže tieto podujatia sa budú organizovať v externom
prostľedí, je možné, aby sa stretol väčší počet ludí tým pádom sa vzájomné vzťahy budú rozvíjať
viac. Zároveň je potrebné, aby sme pútavou formou oslovili čo najväčší počet ludí a práve tento
projekt nám ponúka túto možnosť. Do aktivít mikroprojektu vieme zapojiť širokú verejnosť na
oboch stranách. Aktivity mikroprojektu tiež napomáhajú k rozvoju historic\ých remesiel, ktoré
patria k celému regiónu oľavy zo slovenskej ale aj polskej strany. Pestovanie, spracovanie
zdobenie länu je historický späté s cezhraničným regiónom oravy' V súčasnosti je toto remeslo na
ústupe aje potrebné ho nejako oživiť rovnako na slovenskej strane tak aj na polskej. Starší
návštevníci aktĺvít mikroprojektu si budú môcť na aktivite pľipomenúť pôvodné remeslo z detstva
a mladá generácia zase dozvedieť sa niečo o novom druhu remesla, o ktorom možné ani nevedia,
že patľí k regiónu.
Mikroprojekt sa bude implementovať v prirodzenom prostredí, teda v pľírode pri cykloprístrešku,
čo ešte viac prispeje k uvolhenej atmosfére a osobnejšiemu vytváraniu noých vzťahov.

Cezhraničný dopad / wpľy,n transgraniczny
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Interreg
Mikroprojekt prispeje aj k rozvoju hospodárskeho územia pohraničného ľegiónu, pretože má
potenciál prilákať turistov na toto územie. Hospodársky však napomôže aj lokálnym podnÍkatelbm,
ktorí budú mať možnosť zapojiť sa do verejného obstarávania na jednotlivé externé dodávky
služieb či tovarov v rámci mikroprojektu.
Toto územie sa stane turisticky v1Íznamnejšie pľetože návštevníci zo Slovenska ale aj z Polska tu
môžu tráviť krátkodobé qýlety, túry bez časového obmedzenia prakticky celoročne.
Cezhraničné vzťahy občanov majú v pohraničnom území Slovenska a Pol'ska spoločnú a dlhú
históriu, dokážu spolu aktívne komunikovať aj napriek rozdielnym jazykom, stretávať sa
a vzájomne sa podpoľovať pri svojĺch činnostiach, je potrebné neustále udržiavať a rozv1jať kvalitu
týchto vzťahov.

Udržatelhosť mikroproj ektu / Tľwalošó mikroprojektu

VP zabezpečí realizáciu všetkých aktivít mikroprojektu a bude sa usilovať o dälší rozvoj
vzájomných vzťahov. Partneri plánujú spoluprácu aj v budúcnosť, avšak nateraz považujú za
najväčšiu prioritu úspešne zrealizovať tento mikropľojekt. Aj z úspešnosti tohto projektu sa budú
rozvfiať dälšie vzťahy a nové projekty.
Hlavným bodom projektu bude vytvoriť trvalo udržatelhé qýstupy, ktoré budú viesť k ľozvoju
prírodného a kultúrneho dedičstva na pohraničnom území' Výstupy projektu budú slúžiť širokej
verejnosti a budú dostupné aj pre starších a zdravotne postihnutých l'udí, kedže budú môcť
z pohodlia ich domova sledovať online pľonosy z verejných podujatí. Túto možnosť budú môcť
využívať dlhodobo všetci občania. Ďalej budú qýstupy projektu slúžiť aj turistom, návštevníkom
pohraničného územia.
Realizáciou mäkkých aktivít mikroprojektu v podobe projektoqých úloh ako sú Ľanoqý deň-
Sadenie lanu, Hauzírka- Plátennícky deň, Deň modrotlače budujeme dobľé meno lokality, ktorá je
kultúrne a prírodne rr5íznamná a do budúcnosti priláka viac návštevníkov' Tieto aktivity nám
pomôžu dlhodobo prilákať turistov a návštevníkov pohraničného územia do lokality nie len kvôli
krásnej prírode ale aj kvôli podujatiam, ktoré budú oživovať prostredie v ktorom budú
uskutočnené.
Finančná udržatelhosť bude zabezpečená najmä na základe úspešnosti mikroprojektu a schváIeniu
plánovaného rozpočtu' Spolufinancovanie mikroprojektu zo strany obce bude z príjmov obce a to
najmä z miestnych daní a iných prijmov zo štátneho rozpočtu. VP sa zaručuje že podobu 5 rokov
od ukončenia projektu nebude finančne Íaž1'ť'zýsledkov mikroprojektu ani nebude meniť
charakter projektu. Výsledky projektu budú vytvárať dlhodobý rozvojoqf potenciál.

Horizontálne pľincípý / zasady horyzontalne

Horizontálne
pľincípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wsparcia

Stľučné odôvoďnenie
Krótkie uzasadnienie

princíp rovnosti
príIežitosti žien
a mužov
/ Równouprawnienie plci

Pozitívny i
Pozytywny

Cĺelbvá skupina pri projekte nljako nerozlišuje pohlavie účastníkov
podujatia. Všetky aktivity mikroprojektu sú spoločné a vhodné ako pľe
ženy tak pre mužov. Projektoqý tím sa bude svojou činnosťou snažiť
zamedziť všetlqým možných diskrimináciám voči ženám alebo mužom pri
príprave, implementácĺi či vyúčtovaní mikroprojektu. obe pohlavia majú
ľovnocenné sociáIne postavenie v projekte.
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Horizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Týp wsparcia

Stľučné odôvodnenie
Kľótkie uzasadnienie

rovnaké príIežitosti
a nediskriminácía
/ Równošó szans
i niedyskľyminacja

Pozitívny /
Pozytywny

Z aktivít mĺkropľojektu je zľejme, že smerqjú aj smerom k tým občanom či
návštevníkom, ktorí môžu mať pocit, že môžu byť diskriminovaní (najmä
zdravotné dôvody, či starší ludia) Títo ludia sa často nemôžu zúčastňovať
kultúrnych podujatí. Pri aktivitách mikroprojektu budú môcť sledovať
prenosy online a tak nebudú diskriminovaný voči ostatným občanom, ktorí
sa môžu podujatí zúčastniť ffziclry vytvára teda priestor pľe ohrozené
skupiny ako sú seniori či choľí ludĺa.

Horizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Týp wspaľcia

Stručné odôvodnenie
Kľótkie uzasadnienie

Udržatelhý rozvoj
/ ZrównowaŽony rozwój

Pozitívny /
Pozybywny

Mikroprojekt pozitívne vpl1ýva na udržatelhý rozvoj regiónu najmä
z pohlädu no\4ŕch príležitosti rozvoja kultúľneho dedičstva a prírodného
dedičstva. Mikroprojekt v súlade s polĺtikou udržatelhého rozvoja bude
v súlade s jeho jednotliqými časťami: podpora zamestnanosti a mobility
pracovnej sily, odpovedať na špecifické sociálne potreby cezhraničného
regiónu, pľispeje aj k rozvoju konkurencieschopnosti ľegiónu'
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vYH tÁs ENIA vE DUCE Ho PARTNERA / oŠwrĺncznNlA PARTNERA wIoD4cEGo

Vyhlásenie o zabránení dvojitóho financovania mikropľojektu z fondov EU.
ošwĺadczenĺe o braku podwóJnego ffnansowanla mikropľoJektu ze šrodków UE.

Vyhlasujem, že počas realizácie mikľoprojektu nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí
Íinancovaná z iných štrukturálnych fondov EU.
ošwiadczam, iŽ podczas realizacji mikroprojektjako ca}ošó, ani Žadnajego czqšó, nie bqdzie wspierany ze šrodków innego programu pomocy
UE.

Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
MikľoproJekt bgdzie reallzowany zgodnie z zasadami udzielania zamówieí publicznych.

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

Vyhlásenie o pľipravenosti mikľopľojektu na jeho realizáciu v súlade s legislatívou EÚ a s národnou
legislatívou.
ošwladczenie o gotowošci mikľoproJektu do realizacJi i Jego zgodnošci z pľawodawstwem UE i krajovlym.

Vyhlasujem, že tento mikľoprojekt je pripravený na ľealĺzáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia
(ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou všetkých zapojených partnerov.
ošwiadczam, iŽ mikroprojektjest przygotowany do rea1izacji, poslada stosowne dokumenty i pozwo1enia 0ešli dotyczy) zgodnie
z prawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangaŽowanych partnerów.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu so spľacovaním a zveľejňovaním osobných údajov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na przetwaľzanie l publikowanie danych osobowych.

Súh]asím so Spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadostĺ a vjej prílohách na účely
spojené s rea]ĺzáciou mikroprojektu.
WyraŽam zgodq na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedk}adanym wniosku i zal4cznikach, do celów zwiEzanych
z realizacjq pľojektu parasolowego.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim
hodnotenie opeľačných pľogľamov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na udostppnienie wniosku podmiotom dokonuJ4cynr ewaluacji progľamów operacyjnych.

Súh]asím so Sprístupňovaním údajov obsiahnutých v pľojektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu
operačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistia ochranu ĺnformácií a tajomstiev v nej
obsiahnutých.
WyraŽam zgodq na udostgpnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonujqcym ewaluacji programów operacyjnych pod
warunkiem zapewnienia przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdivých infoľmácií alebo podávanie nepravdivých vyhlásení
odpowiedzialnošó kaľna za podanie falszyľych infoľmacJi lub zloŽenie falszywych ošt'iadczeŕr.

Som si vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdiých údajov alebo podanie nepravdiqých vyhlásení.
Jestem šwiadomy odpowiedzialnošci karnej za podanie falszylvych danych Iub zLoŽen\e fa}szylvych ošwiadczeň.
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PRILOHY / zaĺAczľmr

Príloha lZal1cznik Bolo priložené? ĺ czy dolqczono?

Partnerska dohoda medzi partnermi ýkajúca sa realizácie mikroprojektu (v
súIade so vzorom)
Porozumienie partnerskie pomiqdzy partneľami w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze
wzorem)

Áno / ľuľ

Súvaha za predchádzajúci rok
Bilans za ubiegly rok Nie / ľie

Výkaz ziskov a strát za pľedchádzajúci rok
Rachunek zysków i strat za ubieg}y rok Nie / ľie

Výpis zo Štátneho súdneho registľa /obchodného registra v súlade so
štatútom/stanovami
Wypis z Krajowego Rejestru Sqdowego i innych rejestrów zgodnie Ze statutem

Áno / ľoľ

Štatút/stanovy
Statut Ano / ľat

Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch vočĺ verejnopľávnym inštitúciám (tj. že
nemajú nedoplatky na zdravotnom a socĺálnom poistení ani daňové nedoplatky)
ošwiadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiqzaniami publiczno-pľawnymi

Ano / ľat

Vyhlásenie |ýkajúce sa štatnej pomoci pre mikropľojekt
ošwiadczenie dotyczqce pomocy publicznej w mikroprojekcie Áno / ľaL

Vyhlásenie o poveľení realizácie mikropľojektu inej jednotke
ošwiadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce Nie / ľĺe

Vyhlásenie o ľealizácii ukazovatelh ýsledku
ošwiadczenie o realizacji wskažnika rezultatu Áng / rak

opĺs vplyvu mikľoprojektu na životné prostľedie
opis wpl5rwu mikroprojektu na šrodowisko Áno / ľ"L

Stručný opis prípravy vjazyku cezhľaničného partnera
Skrócony opĺs przygotowany w jqzyku partnera zagranicznego Ano / rat

Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované polskoulslovenskou legislatívou alebo špecifikáciou
mikropľojektu.
Inne niezbgdne zal4czone dokumenty wymagane prawem polskim/slowackim lub specyfik4 mikroprojektu

oznámenĺe o ohlásení drobnej stavby, Doklad preukazujúci majetkovo právne vzťahy- stanovisko Slovenského
pozemkového fondu, LV a kópia katastrálnej mapy, Projekt
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PríIoha č. 4 Rozsah osobných údajov spľacúvaných v súbore: Program Pol'sko-Slovensko 2014 -
2020.

Rozsah osobných údajov žiadateI'ov o poskytnutie finančných prostľiedky, vedúcich partnerov
alebo paľtnerov projektu realizujúcich projekty (vrátane ich zamestnancov' osôb oprávnených na
pracovné kontakty alebo na prijímanie záväzných rozhodnutí v ich mene)

l. osoby zastupujúce žiadatel'ov o poskytnutie finančných prostriedkov, vedúcich paŕnerov alebo
partnerov projektu, ktorĺ realizujú projekty (vrátane ich zamestnancov' osôb oprávnených na
pracovné kontakty alebo na prijímanie záväzných rozhodnutí v ich mene)
1. Meno
2. Priezvisko
3' Telefón
4. Fax
5. E_mailová adresa
6. Štát
7. Rodné číslo / osobné identifikačné číslo
8. Uloha v projekte

ll. Žiadatelia
1. Názov Žiadatel'a
2. Právna forma
3. Forma vlastníctva
4. DlČ / lČ DPH
5. lČo
6. Štát
7. Adresa sídla: ulica, číslo budovy, číslo býu, PSČ, mesto, telefón ' fax, e-mail, webová stránka

Ill. Prijímatelia / Partneri
1. Meno prijímatel'a / partnera
2. Právna forma príjemcu / partnera
3. Forma vlastníctva
4. DlČ / lČ DPH
5lČo
6. Adresa sídla: Ulica, číslo budovy, Číslo bytu' PSČ, mesto, telefón, fax' e-mail, webová stránka
7' Štát
g. Číslo účtu prijímatel'a/ partnera

!V. Rozsah osobných údajov osôb zastupujúcich inštitúcie zapojené do realizácie programu
1. Meno
2. Priezvisko
3. Miesto práce / názov zastupovanej inštitúcie
4. E-mailová adresa
5. Prihlasovacie údaje/login
6. Uloha v programe
7. Štát
8. Adresa sídla: Ulica, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, mesto, telefón, fax, e-mail

V. Rozsah údajov o členoch personálu projektu, ktoých údaje sa budú spracúvat'v súvisIosti s
preskÚmanĺm oprávnenosti finančných prostriedkov pľojektu
1. Meno
2. Priezvisko
3. Krajina
4' Rodné číslo / osobné identifikačné číslo
5. Forma zapojenia
6. Obdobie zapojenia do projektu
7. Rozsah pracovných hodín
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8. Pracovné hodiny
9. Funkcia

vl. Úaaje o účastníkoch akcií realizovaných v rámci projektov, ktoných údaje sa budú spracúvat'v
súvislosti s preskúmaním oprávnenosti finančných pľostriedkov na projekt (vrátane členov
výberových komisiĺ)
í. Meno
2. Priezvisko
3.Názov inštitúcie l organizácie
4. E-mailová adresa
5. Telefón

VlI. Dodávatelia, ktorí sa uchádzajú o vykonávanie zákaziek alebo vykonávanie zmlúv v rámci
projektu' vrátane zmlúv o verejnom obstarávanĺ, ktoných údaje sa spracujú v súvisIosti s
preskúmanĺm oprávnenosti finančných prostriedkov na projekt
1. Meno
2. Priezvisko
3. Meno interpreta
4. NlP dodávatel'a / identifikačné číslo
5. Adresa sídla: Ulica, číslo budovy, číslo býu, PSČ, mesto, telefón, Fax, e-mail
6. Štát
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Príloha č. 5 Rozsah osobných údajov spracovávaných v zbierke: centrálny systém IKT
podporujúci realizáciu operačných programov.

Rozsah osobných údajov pouŽívatel'ov centrálneho systému lKT' Žiadatel'ov, prijímatel'ov/ partnerov:
l. PouŽĺvatelia centrálneho systému lKT zo stľany inštitúciĺ zapojených do ľeaIizácie programov:
1. Meno
2. Priezvisko
3. Miesto výkonu práce
4. E-mailová adresa
5' Prihlasovacie údaje/login
lI. PouŽívatelia centrálneho systému lKT zo strany prijĺmatel'ov/partnerov projektov (osoby
oprávnené na prijímanie zäväzných rozhodnutí v mene prijĺmatel'a/partneľa )
'1. Meno
2. Priezvisko
3. Telefón
4. E-mailová adresa
5. Štát
6. Rodné číslo / osobné identifikačné číslo

lll. Žiadatelia
1. Názov Žiadatel'a
2. Právna forma
3. Forma vlastníctva
4. DlČ
5. Štát
6. Adresa: ulica, čís|o budovy, číslo býu, PSČ, mesto, telefón, fax, e-mail, webová stránka

lV. Prijímatelia / Partneri
'ĺ. Názov prijímatel'a / partnera
2. Právna forma príjemcu / partnera
3. Forma vlastníctva
4. DlČ
5. lČo
6. Adresa sídla: ulica, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, mesto' telefón, fax, e-mail, webová stránka
7. Štát
8. Číslo účtu prijímatel'a/ partnera
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