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Zmluva o poskytnutí finančnéhopríspevku pre
individuáI ny mikľopľojekt

Zmluva o poskýnutí finančnéhopríspevku č. lNT/EB/zAllrulA/o169
Na realizáciu mikroprojektu ,,Putujme spolu", č' lNT/EB/Z N1NtNo16g
Podl'a rozhodnutia Výboru pre mikroprojektyč. 35t2o2o zo dňa í3.oĺ.2020,v rámciProgramu
cezhran ičnej spolu práce nterreg V-A Pol's ko-Slovensko 20 1 4-2o2o
uzavrelá medzi:
l

ZiIinským samosprávnym krajom
so sídlom: Komenského 48, 0í1 o9 Žllina
d'alej len,,Eu+eregrióďVÚc",

zastúpeným: lng' Erikou Jurinovou, predsedníčkouŽilinského samosprávneho kraja,
a

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinslĺý turistický kraj

so sídlom: Komenského 48,0íío9 Žilina
lČo1i 422202g8
DlČ:2023472847
d

alej len,,m ikroprijímatel'''

zastúpený: lng. lvetou

Chabadovou, výkonnou riaditel'kou Krajskejorganizácie cestovného ruchu Žilinský
turistický kraj, na základe plnej moci2 Splnomocne nia zo dňa 24'07 .2Oĺ ď,ktore tvorí prílohu č. 2 k
tejto
zmluve,
spolu pomenované ako,,zmluvné strany'',
d'alej len,,zmluva".

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

alebo.lČo, KRS (ak
]ŠľL?'^Č
'l-lnEJŤl ocpr€3'ľ::.Y::P"tný)
\o"o6u'231gnt liŕla t vedúceho partnera

je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo ekvivalentný)
(ak sa vzťahuje)
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VŽdy, ked'sa v tejto zmluve wádza:

1' ,,aktuálna Príručkapre prijímatel'a'' - rozumie sa tým dokument schválený Monitorovacím výborom,
ktorého zmeny schval'uje Monitorovací výbor, a v ktorom sú uvedené zásadý prĺpravovania, realizácie,
monitorovania a vyúčtovaniaprojektu a jeho udrŽatel'nosti. Mikroprijímatel' má prísiup k aktuálnej Príručkepre
prijímatel'a a prostredníctvom webovej stránky programu a internetovej stránky eu+eľeáon+*lvuc je
bezodkladne informovaný o jej zmenách ako aj o dátume, od ktorého je nová verzia-Príručky
ire pľijímateia
platná;

2.

,,aktuálna Príručkapre mikroprijímatel'a'' - rozumie sa tým dokument schválený Výboľom pre
mikroprojekty, ktorého zmeny schval'uje Výbor pre mikroprojekty, a v ktorom sú uvedené zasiay prípravy,
realizácie, monitorovania a vyúčtovaniamikroprojektu a jeho udrŽatel'nosti. Mikroprijímatel' má' prístup -k
aktuálnej príručkepre mikroprijímatel'a a prostredníctvom webovej stránky
/VUC je informovaný o
jej zmenách ako aj o dátume' od ktorého je nová verzia Príručkypre mikroprijímateľá 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's ko-Slovens ko 20

1

4-2020 ;

5. ,,elektronickáverzia dokumentov'' - rozumejú sa tým dokumenty výlučne v elektronickej podobe alebo ich
fotokópie, originálne elektronické dokumenty, existujúce takisto v papierovej verzii, ako ai iĺĺenya fotokópie
originálnych papierových dokumentov, opísanémikroprijímatel'om v súlad-e s poŽiadavkami lvedenými v
aktuálnej PrÍručke pre milcoprij ímatel'a;

6'

,,generátor Žiadostí a vyúčtovaní''- rozumie sa tým informačný nástroj vývorený pre podávanie Žiadostí
o poskytnutie finančnéhopríspevku a na vyúčtovaniemikroprojektov v_prógramg lnteľeg V-A Pol'skoSlovensko, v súlade s pravidlami uvedenými v uŽívatel'skej priručke dostu!nej na interňetovej stránke

Eu+e+egióng/VUC;

7. ,,Riadiaci orgán" - rozumie sa tým príslušnéminĺsterstvo regionálneho rozvoja v Pol'sku;
8. ,,kontrolór" - rozumie sa tým kontrolór uvedený v čl.23 ods. 4 nariadenia EUS;
pre mikroprojektý'- rozumie sa tým subjekt zriadený Vedúcim paľtnerom Strešnéhoprojektu pre
9
"Výbor
účelyvýberu

a monĺtorovania mikroprojektov a schval'ovania dokumentov týkajúcich sa mikroprojekíov u d"no,n
Strešnom projekte;

10. ,,mikroprijímatel"'- rozumie sa tým subjekt zúčastňujúcisa na realizácii mikroprojektu ako subjekt, ktorý
podal Žiadost' o poskýnutie finančnéhopríspevku;
11.

ktorý

,,partner mikroprojektu''

-

rozumie sa tým subjekt uvedený v Žiadosti o poskytnutie finanČnéhopríspevku,
mikroprijímatóľom na základe partnerskej

sa zúčastňujena mikroprojekte a je v zmluvnom vzt'altu s

dohody týkajúcej sa realĺzácie mikroprojektu;

12. ,,mikroprojekt'' - rozumie sa tým projekt realizovaný v rámci Strešnéhoprojektu aspoň 2 subjektmi minimálne po jednom zkaŽdej strany hranice, okrem Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ĺ<torésa
o poskýnutie finančnéhopríspevku mÔŽe uchádzat'ako tzv. jediný prijímatel';

13'- ,,ĺndividuálny mikroprojekt'' - rozumie sa tým projekt pripravený a realizovaný za Účasti partnerov z oboch
strán hranice, ale za fĺnančnejúčastiiba 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;
15. ,'Partnerská dohoda" - rozumie sa ým zmluva určujúcavzájomné práva a povinnosti mikroprijímatel'a
a partnerov m kroprojektu v rám ci ľealiácie mikoprojektu ;
i

-

,,správa.'o postupe realizácie mikroprojektu"
rozumie sa tým správa, ktorú mikroprijímatel' predkladá
v súlade s pravidlami uvedenými v aktuálnej Príručkepre mikroprijímatei'a'a v zmluve, ktorá
odzrkadl'uje postup pri realizácii mikroprojektu;
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rozumejú sa tým finančnéprostriedky z EFRR;

rozumie sa tým Európsky fond regionálneho rozvoja;

vklad' -rozumie sa tým podiel mikropľĺjímatel'ana celkových oprávnených výdavkoch

mikroprojektu uvedený v Žiadosti o poskýnutí finančnéhopríspevku

20. ,,spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu"-rozumejúsa tým prostriedky z pol'ského/slovenského Štátneho
rozpočtu, ktore Eu+eregión/VUC poukazuje mikroprijímatel'ovi ako doplnenie vlastného vkladu mikroprijímatel'a.
V prípade' Že je pol'ským mikroprijímatel'om Štátna rozpočtová organizácia, sa spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu poukazujú príslušnýmdisponentom rozpočtovej časti na záKaae osobitných predpisov;

21.

-

,,schválený príspevok''

prostriedky

EFRR určenéna vyplatenie

predloŽených a schválených oprávnených výdavkov;

22.

''nezrovnalost'''
nariadenia;

-

rozumie sa tým individuálna nezrovnalost' uvedená

mikroprijímatel'ovi

v

na

základe

čl. 2 bod 36 všeobecného

23.

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

24'

''neprĺame výdavký'-rozumejú sa tým výdavky nevyhnutné pre realizáciu mikroprojektu, no netýkajúce sa
priamo jeho hlavného predmetu; tieto výdavky sú určenév aktuálnej Príručkepre m'ĺkroprijímateÍaú rámci
rozpočtovéhoriadku: Kancelárske a administratívne výdavky;

25.

,,pauŠá|na 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 finančnéhopríspevku poskýnutého pre celý
mikroprojekt a hodnoty celkových opľávnených výdavkov mikroprojektu vyjadrený s' prešnost'ou na dve
desatinné miesta. Miera spolufinancovania nemôŽe prekročit'85,007o oprávnených výd-avkov mikroprijímatel'a;

27'

,,oprávnene výdavký'- rozumejú sa tým výdavky alebo náklady riadne vynaloŽené mikroprijímatel'om
alebo v súvislosti s realizáciou mikroprojektu v rámci programu, v súladó so zmluvôu, právnymi predpismi EU a
vnútroštátnymi predpismi, s aktuálnou Príručkoupre mikroprijímate|'a, aktuálnou Príiučkoúpre prijímatel'a a
prostredníctvom generátora Žiadostí a vyúčtovaní;

28'

,,neoprávnený výdavok''

oprávnený výdavok;

-

rozumie sa tým akýkol'vek výdavok alebo náklad, ktorý nemÔŽe

29- ,,Smernice pre Euroregión"
dokumentácie m ikroprojektu;
30.

,,účetEu+eregriónr*/VÚc"

prostriedky

31.

m

ikroprijímatel'om

účetmikroprijímatel'a''

-

-

bl1ť'

uznaný za

rozumejú sa tým smernice pre Euroregión o overovaní vyúčtovacej

rozumie sa tým bankový účet,z ktorého cu+eresiop/VÚC poukazuje finančné

;

-

rozumie sa tým:

osobitný bankový účet,na ktorý sa poukazuje finančný pľíspevok:
názov a adresa banky: Prima banka Slovensko, a.s. HodŽova 11, O1o 11 Žilina
kód banky (Blc/swlFT): KOMASK2X
lBAN: SK52 5600 0000 0031 4266 500í

Bežný bankový účet,na ktorý sú poukazované prostrĺedky z účelovejrezervy štátneho rozpočtu3:
názov a adresa banky:

č' účtu:

32. 'nariadenie EUs' _ rozumie sa tým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 12ggt2o13 zo 17 '
decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa
územná spolupráca'' z Európskeho
',Európska
fondu regionálneho rozvoja (U. v. EU L347 z20'12.2013, s.259-280);
J

3 Vzťahu'je sa iba priiímatelbv
z Pp]'ska' 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 spoločnéustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnomfonde,Kohéznomfonde, Európskom pol'nohospodárskomfondepreňzvojvidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecnéustanovenia o Euŕópskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom

fonde, a ktorým sa ruŠínariadenie Rady (ES) č. 1.083/2006 (U. v' EU L347 z20'12.2013' s.320-469);
34. ,,internetová stránka EuroregiÓnu/Vuc" rozumie sa tým stránka:www.euroregionbeskidy. pl/www.zil inskazupa.sk;
35. ,,internetová stránka programu" - rozumie sa tým stránka:www.olsk.eu
36. ,,udrŽatel'nost''' - rozumie sa tým zákaz vykonávať 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 aktivít v mikroprojekte" - rozumie sa tým dátum ukončenia poslednej aktivity
mikroprojektu, ktorá je potrebná pre dosiahnutie jeho ciel'a (napr. sprístupnenie výstupov mikľoprojektu ciel'ovej
skupine);

38.

,,pomoc de minimis" - rozumie sa ňou pomoc upravená Nariadením Komisie č.14o7t2o13 z 18.
'ĺ08 Zmluvy o fungovaní európskej únie na pomoc de minimis (U.
decembra
?0í3 o uplatňovaníčlánkov 1o7 a
v' EU L 352z24.12.2013, str. 1), poskytovaná nazáklade Nariadenia ministra infraštruktúry arozvoja Po|'skej
republiky o poskýovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci V programoch Európskej územnej spólupráce v
rokoch 2014-2020 z 20. októbra2015
39. ,,štátna pomoc"._ rozumie sa ňou pomoc uvedená v čl. 14 Nariadenia Komisie č' 651t2o14 zo 17. júna
zo!!..o.vyhlásení uľčitýchkategórií pomoci za zluČitel'nés vnútorným trhom podl'a článkov 1O7 a 108 Zmluvý (U.
v. EU L 187 z26.06.2o14, str. 1) poskýovaná na základe Nariadenia ministra infraštruktúry arozvoja Poĺskej
republiky o pomoci de minimis a štátnej pomoci V programoch Európskej územnej spolupráce v rokôch 20142020 z 20. októbra 2015.
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PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých Eri+eresien/VUC poskýuje finančný
príspevok z a spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu a mikroprijímatei'
realizuje mikroprojekt, v súlade so Žiadosťou o poskýnutie finančnéhopríspevku a rozhodnutím Ýýboru
pre mikroprojekty.

2.

Zmluva predovšetkým stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa realizácie
m|kroprojektu v rámci spôsobu a podmienok, za ktorých je poskýovaný finančný príspevok a
spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu a za klorých sa uskutočňuje: moňitorovanie, predkladanie
Žiadostí o platbu, úhrady, overovanie/kontrola dokumentov, informovanie a propagácia a rĺadenie
projektu.

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

4.

Počas realizácie mikroprojektu ako aj v obdobíjeho udrŽatel'nosti, mikroprijímatel' koná v súlade s:
1) platnými predpismi EU a vnútroštátnymi predpismi, a predovšetkým:

a) nariadením EUS,
b) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1301l2O13 zo 17. decembra 2013 o
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa ciel'a
lnvestovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zruŠujenariadenie (Es)č.
1 080/2006(U . v. EUL347z 20.i2.2013, s.289-302),

c) všeobecným nariadením,
d) vykonávacími nariadeniami Európskej komisie, ktoré doplňujú Všeobecné nariadenie,
nariadenie EUS ako aj nariadenie uved-ené v písm. b,

e) vnútroŠtátnymipredpismi v oblasti ochrany osobných údajov,

f)

2)

vnútroštátnymi a eurÓpskymi predpismi o verejnom obstarávaní;

aktuálnou programovou dokumentáciou pre mikroprojekty, predovšetkým:

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

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

c) aktuálnou Príručkou pre mikroprijímatel'a

3)

a

Generátorom Žiadostí a vyúčtovaní-

uŽívatel'skou príručkouzverejnenými na internetovej stránke Eu+eregriónu/VUC,

zásadami a pokynmivnútroštátnymi a EU, najmä:

a) Výkladovým oznámením Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva uplatnitel'ných na
zadávanie zákaziek,.na ktoré sa úplne alebo čiastočnenevzťahujú smernice o veŕejnom
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 2014-2020.

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

6- Mikroprijímatel'týmto potvrdzuje správnost' údajov uvedených v zmluve a v prílohách, ktoré tvoria
jej neoddelitel'nú súčast'.
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Mikroprĺjímatel' zabezpečí, Že sa všetci partneri mikroprojektu
zaviažu dodrŽiavat, platné
ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov a predpisov
ÉÚ, platných programových dokumentov,
vnútroštátnych pravidiel, pravidiel ÉUa'smerníc uvedenýcr'
u oo*ĺ.

s3

PARTN ERs KÁ DoHoDA K REALlzÁc ll ltĺ lxRoPRoJ
EKTU4
Mikroprijímatel'- v.
dohode up.ravuje vzájomné pravidlá

1'

spolupráce s partnermĺ
.partnerskej
mikroprojektu, predovŠetkým
stanovuje úlohy a povinnosti vypfr'a1ĺce z realizácie'mitioprojertu.
Mikroprijímatel'pred uzavretím zmluvy s Eureľeg{ón€m^/UC predkladá
na Eufofegió,nuruUC kópiu
partnerskejdohody podpísanejvŠetkýmiparĺnermÍ
mĺt<iopro;eriu a ňirropri1iÁ"téľ"'.

2'
3'

Partnerská dohoda obsahuje ustanovenia, ktoré sú v súlade
s minimálnym rozsahom partnerskej
dohody, tvoriacim príĺohu.Žĺadosii o poskytnutie finančneho
|rĺspevtu óä ňlik;"pr"Jekt.. Partnerská
dohoda môŽe

obsahovat' dodatočnéustanovenia dohodnuté medzi mikroprijímatel,om
mikroprojektu za účelomrealizácie milaoprojektu. Dodatočné
'nó.ňu a partnermi
ustanoveniä
byt, v rozpore
s ustanoveniam i uvedeným i v partnerskej dohod-e.

s4
nozpočeĺPRoJEKTU

1' Finančný príspevok poskytnutý na^Ti!-o!r._ol"kt nie je vyŠšíako: 27 228,84 EUR (slovom:
dvadsat'sedemtĺsíc dvestodvadsät'osóm s4l1ooÉUŔ) ašúe"'n"..neprekračuje
85,oo%5 celkových
oprávnených výdavkov mikroprojektu predstavuiucich'gio33,óä
(slovom: tridsat,dvatisíc tridsattri
run
e3/100EUR).

2'

Mikroprijímatel'sa zaväzuje

poskýnút' vlastný vklad určen na realizáciu mikroprojektu
ý
vo výške
nie niŽŠej ako 1601,70'!UT (slovom:' jedentisíc's".tojóoäň}o/1oo
EUR), čo predstavuje min. 5%
celkových oprávnených výdavkov
m

ikroprbjektu.o

3' Spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu7 vo výŠkenie vyššejako8 3 203,39 EUR (slovom:
tritisícdvestotri 39/100 EUR), a súčasneneprekračLje 1Oo/o
celkových oprávnených výdavkov
mikroprojektu uvedených v bode 1'
Maximálna výŠkaposkýn utej Štátnej pomoci/pomoci de minimis pre
mikroprojekt nie je viac
.. EUR) - ak sa vzt'ahuje
5' Pri zníŽenírozpočtu mikroprojektu vypl:ývajúcgho z úspor, vrátané takých, ktoré vzniknú v rámci
zrealizovaných verejných obstarávanÍ, nie je pótreĎny dodatok
k zmluve.
6' Poskýnutý fĺnančnýpríspevok a spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu je určený na refundáciu
o právn e ných výdavkov vynal oŽe nýc h na
i ealizáci u m irroľoie tiul
7' Vyplatenie poskýnutého finančnéhopríspevku aspolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre
mikroprojekt má formu refundácie skutočne vyna|oŽenýcn
oôravnených výdavkov, vyplatenĺa paušálu na
nepriame výdavky ako aj vyplatenia paušálu na personálne
náklady- v súlade s rozpočtom mikroprojektu
uvedeným v Žiadosti o poskýnutie f|nančného piíspevku
8' AkékolVek neoprávnené výdavky v rámci mĺkroprojektu alebo neoprávnene vynaĺoŽené výdavky
znáša m ikroprij ímatel' z vlastnýcrl prostrieorov.
4.

ako:

...........EUR (slovom

aNeuplatňuje

sa, ak je jediným partnerom V mikroprojekte Európske
zoskupenie územnej spolupráce.
5S presnosťou
na dve desalinné mĺesta. Zaokĺúhluje sa v súlade_s
matemä*il' postupm.i, t.j" ak je tretia číslicaza čiarkou1,2,3,
4'
číslicaostáva nezmenená a ak je to s, o, ŕ, s, 9, druhá číslica
za ei"ióu ." zaokrúhli smerom nahor, no nie viac ako 85,00
.druhá

6Ak je
vedúcim partnerom obec, je

povinná ku podpisu zmluvy predloŽiť rnýpis z uznesenia
obecného zastupitel,stva o schválení
spolufinancovania mikroorojektu/Týka sa len védúóich partneiov
mirroprcĺätiJ |ärtn"rou mikroprojektu zo Slovenska.
ĺ'a""äi
u'eo'äna uzoo.e;á;'p-,.ň; i".".uy štátneho rozpočtu
'äläňi'liatn"no '.o'poĺu
o
V prípade' Že mikroprojekt nedostal spolufinancovanie zo.
štátneho- rozpočtu,
*";*' treba
" "" v $4 ods. 3 uviesť ,,nerrzťahuje sa,,' Ustanovenie
sa nevzťahuje na štátne rozpočtové organizácie na pol'ske;
;to";.
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Mikroprojekt je realizovaný v súlade so Žiadost'ou o poskytnutĺe finančnéhopríspevku, vrátane
priloŽeného rozpočtu mikroprojektu, spolu s neskoršímizmenami závedenými podl'a

platnej programovej dokumentácie
predpisov uvedených v $ 2 ods. 4.

a

aktuálnymi dokumentmi

$'17 zmluvy a podl'a

na realizáciu mikioprojektoŕ a podl'a

10. V prípade prĺznania štátnej pomocĺ/ pomoci de minimis nemôŽe zmena výšky výdavkov
spadajúcich do podpory, vyplývajúca za zmeny rozsahu mikroprojektu, zmena v1yšty-ĺĺnánčného
príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočiu, spôsobĺť prekročenĺepovolenái
mäximálnej úrovne
finančnéhopríspevku v súlade s účelomštátnej pomoci a 'hodnoty pomoci de'minimis po.-íxa."n";
mikroprijímatel'ovi.

ss
ZABEZP ECE

N

I

E REAL IZACIE ZM L UVY9

1. Mikroprijímatel' zriadj zábezpeku pre zabezpečenĺe správnej realizácie zmluvy
jednou z vybraných forĺem10:

1)
2)
3)
4)
5)

v deň podpísania zmluvy

blankozmenka spolu so zmenkovou doloŽkou;
notárskazápisnica o dobrovol'nej exekúcii;
cesia;
banková zábezpeka;
iná forma zábezpeky dohodnutá s EuroregiónomAĺÚe.

2. Výška zriadenej zábezpeky mikroprijímatel'a sa musí rovnať minimálne výŠke poskýnutého
finančného
príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu uvedených V 4 oos. ĺ. á
ods.
3.
V prípade
s
y!:ryna vľátenie pohl'adávky, ktorá vznikla v dôsledku neslrávneho plnenia zmluvy,'stiahne

ľ:Il!!:j
EuroregiÓn/VUG

aj úroky vsúlade so9!m-i91!ami zmluvy podl'a $ 13 ods.5' Ak bude zái,bezp,e,l<a
zriadená vo forme zmenky, má EuroregiónAlU€ právo vyptnít' zmenku na zmenkovú sumu zanrnäiúcu
výšku finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátňeho rozpočtu uvedenú v 4 ods.
a oos' g
$
spolu s úrokmi a výdavkami na vymáhanie úhrady zmenky'

ĺ

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

4.- v prípade . správneho splnenia vŠetkýchzáväzkov mikroprĺjímatel'a uvedených v zmluve
EuroregĺónAlÚ€' vráti prijímatel'ovi zmluvnÚ zábezpeku po uplynutí 5 rokov odo dňa poukázania
záverečnej platby pre mikroprijímatel'a.

5. V prípade začatia správneho konania, účelomktorého má byt'vrátenie prostriedkov na
základe zákona
o verejných financiách alebo na základe súdneho konania ú oôsledku napadnutĺa takého
rozhodnutia,
alebo v prípade výkonu správnej exekúcĺe,môŽe k vrátenĺu zábezpeky dôjst' po ukončeníkonania
a vrátení prostriedkov'

s6

oBDoBlE REALzÁc!E MlKRoPRoJEKTU
1.

obdobie realizácie mĺkroprojektu je nasledujúce:

1)

2.
3.

llÝk: .:

Dátum začatia vecnej realizácie v mikroprojekte: 0í.0í.2020;

2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte:31.12.2020;
Realizácia mikroprojeklu musí prebĺehat'v súlade s harmonogramom aktivít uvedených v Žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku'
obdobie realizácie mikroprojektu je moŽné predízĺt' iba v odôvodnených prípadoch na základe
písomnejŽiadosti mĺkroprijímatel'a, kedy maximálna doba realizácie mĺŕroprojektu
nesmie byt viac
ako 18 mesiacov. V závislosti od sídla mikroprijímatel'a za rozhodnutie v tómto prípade zodpovedá
euroregión alebo VÚC.
pol'ských m.ikropríjimatelbv. Nevzťahuje sa na jednotky sektora verejných financií

'"Nehodiace sa prečiarknuť.
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zoDPoVEDľĺosŤMlKRoPRlJíuRľeľa
1' Mikroprijímatel' zodpovedá Eu+eľes{óng^/UC za zabezpečenie správnej a vČasnej realizácie
celeho mikroprojeklu. Mikroprijímatel' je tieŽ zodpovedný za akékol'vek opatŕenia prijaté partnermi

mikroprojektu, ktoré by viedli k poruŠeniu ich záväzkov výplývajúcich zo zmluvy a partnerskej
dohody

k realizácii

2'

m

ikroprojektu.

Mikroprijímatel' nesie výhradnú zodpovednost' za Škody,ktoré vznikli v súvislosti realizáciou
s
mikroprojektu vo vzt'ahu k tretím osobám. Mikroprijímatel'sa zrieka akýchkol'vek nárokov
vo vzt'ahu k
e'J+ofegiónu/VUC za škody spôsobené sebou alebo projektovými partnermi alebo
akoukolVek tret,ou
osobou v súvislosti s realizáciou tohto mikroprojektu.

3
V prípade' Že Eu+€{t€g+e'n/VUC, v súlade so zmluvou, poŽiada o vrátenie celého vyplateného
finančnéhopríspevku a spolufinancovania zo štátneho ľozpočtualebo jeho časti,
mikroprijímatel' je
zodpovedný za vrátenie prísluŠnejsumy finančných prostŕiedkov v lehote stanovenej
vo výzve na
vrátenie finančnéhopríspevku vystavenej
VUC, v sÚlade s podmienkami uvedônými
v

s1 3.

s8
VLASTNícKE PRÁVo

1'

Vlastnícke a iné majetkové práva, ktoré sú výsledkom mikroprojektu, budÚ predstavovat'majetok

mikroprijímatel'a.

2'

Mikroprijímatel'-sa zaväzuje, Že výstupy a výsledky mikroprojektu budú vyuŽĺtéspôsobom,
ktorý
zabezpečírozsiahle šírenie a zdiel'anie výsledkor,r mikroprojektu verejnosti, u óúlaoe so Žiadost'ou
o

poskýnutie finančnéhopríspevku.

se

1

osoBlTNÉ PoVlNNosTl MlKRoPRIJíMATEĽA
Mikroprijímatel' zabezpečí,že v rámci realizovaného mikroprojektu nedôjde

2',,

Mikroprijímatel'

3'

Mĺkroprijímatel'vo svojich správach o postupe realizácie mikroprojektu (čiastkových aj
záverečnej)

k

financovaniu oprávnených výdavkov mikroprojektu zfondov Európskej únie älebo inýcn
zoroiov.

dvojitému

vedie osobitnú.' . ana|ytĺckúevidenciu pre potreby realizácie
mikroprojektu,spôsobomumoŽňujúcimidentifikáciukazdejfinančnejoperácievyränanejŕámcinímrealizovane
jčastimikroprojektu11 za podmienok uvedených v aktuälnái
Érĺŕu8ŕJ
u óJt"tnýiň
ór."'ňiŕňóii]imatel'a
programových dokumentoch'
"

wádza iba oprávnené výdavky, ktoré sú v súlade so Žiadost'ou o poskytnutie finančnéhopríspevku.

4'"

Mikroprijímatel' zabezpečuje informovanost'verejnosti o výŠkespolufinancovania
mikroprojektu v
súlade s poŽiadavkamĺ uvedenými v čl. '1'15 ods. 3 vŠeóbecného-nariadenia,vo vykonávacom
nariadení
Komisie (EU) č.82'ĺl2O14z 28.'júla 2014 (U.v. EU L 2n ; ig-'i..zolq, s. 7-1B) a v aktuálnej
Príručkepre
mikroprijímatel'a.

5'

Mikroprijímatel', ktorý poskýuje Štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, je zodpovedný
za
poskýovanie pomoci účastníkomprojektu v súlade s ustanoveniami zákon
a
z
30' aplríla 20ó4 o
konanĺach vo veciach súvisiacich so štátnou pomocou a nariadení' xó'Ĺiá
e 14O7t2O13

Gul

programovým i pravidlam i'

6:

a

monitoruje postup v realizácií mikroprojektu vo vzt'ahu k obsahu
Žiadosti o poskýnutie finančnéhopríspevku a ostatných príloh, a bezodkladnä inĺormu;e
E""'*gió"/Ýúč
o všetkých nezrovnalostiach a okolnostiach, ktoré môŽu spôsobit' oneskorenĺa alebo zabránit,realizácii
mikroprojektu v plnom rozsahu, alebo o zámere odstúpit'od realizácie mikroprojektu.
Mikroprijímatel' pravidelne

7

Mikroprijímate|' bezodkladne informuje Eureregión/VUC o okolnostiach, ktoré
môŽu viest,
zníŽeniu hodnoty oprávnených výdavkov mikroprojektu, o moŽnosti spätnéhozĺskanĺaDPH
ao
príjmoch, ktoré neboli zohl'adnene počas poukazovania finančnéhopríspevku
á.ňluĺin"ncovania zo
štátneho rozpočtu uvedeného V s 4 - v súlade so špecifickými zásadami uveoenýňi7aktuálnej
Príručke
k

pre

m

ikroprij ímatel'a'

11Nevzťahuje

sa na paušálne ýdavky.
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8.

Mikroprijímatel' pripravuje a realizuje verejné obstarávanie a zadáva zákazky v rámci ním
realizovanej časti mikroprojektu v súlade s právnymi predpismi EU, národnou legislatívou a zásadami
hospodárnostĺ, transparentnosti' pravidlami hospodárskej sút'aŽe a rovnakého zaobchádzania, podrobne
popísanými v aktuálnej Príručkepre mikroprijímatel'a.

9. Mikroprijímatel' sa zaväzuje dodrŽiavat' povinnosti týkajúce sa Štátnej pomoci alebo pomoci de
minimis v súlade s príslušnýmiplatnými právnymi predpismi a pravidlami.

10. Vprípade, 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' prísluŠnéprávne predpisy'

11. Mikroprijímatel' odovzdá cu+eľegió#*/VÚc dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania
spolu s d'alŠousprávou zrealizácie mikroprojektu najneskôr spolu so správou, vktorej sú uvedené

výdavky spojené s obstarávaním.

12. Mikroprijímatel' pripraví a doručív lehote do 5 ka|endárnych dní od ukončenia daného
monitorovacieho obdobia doručíčiastkovúsprávu o postupe realizácie mĺkroprojektu a v lehote do 30
kalendárnych dní od dátumu ukonČenia vecnej realizácie mikroprojektu doručízáverečnú správu.
Mikroprijímatel' opraví zistené chyby a predloŽí vysvetlenie alebo doplnenie Eu1t€ľegiónu^/UC v
stanovených lehotách.
13. Mikroprijímatel' poskýuje dokumenty a potrebné vysvetlenia príslušnémuEureľeďónuA/UC,
kontrolórovi, Spoločnémutechnickému sekretariátu, Riadiacemu orgánu alebo Národnemu orgánu v
lehotách stanovených týmito inštitúciami.
14. Mikroprijímatel' spolupracuje s externými kontrolórmi, audítormi, hodnotitel'mi
kontroláma auditom vykonávaným oprávnenými národnými a európskymi subjektmĺ.

a

podrobuje sa

15. Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Eu+eregión/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 mikroprojektu, ktoré určuje program.

16' Mikroprijĺmatel' bezodkladne informuje Euľeregjón/VUC o konkurze, likvidácii alebo bankrote
ktoréhokol'vek z paľtnerov mikroprojektu, alebo o tom, Že ktorýkol'vek z partnerov mikroprojektu
nerealizuje m ikroprojekt.
17. Mikroprijímatel' uchováva dokumentáciu, týkajúcu sa realizácie mikroprojektu minimálne počas
obdobia piatich rokov od dátumu záverečnej platby pre mikropľojekt alebo počas dvoch rokov od 3,1.
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 le-hota
uplynieneskôr.
18.

Mikroprijímatel', pod hrozbou sankciíuvedených v $ 19, zodpovedá za udrŽateľnost'mikroprojektu

po dobu piatich rokov od dátumu vyplalenia záverečnej platby cu+eľegĺenom/VUC, za podmiônok
stanovených v právnych predpisoch EU a v aktuálnej Príručkepre mikroprijÍmatel'a' V prípade
mikroprojektov' na ktoré sa vzt'ahuje štátna pomoc/pomoc de minimis sa uplatňuje oĹdobĺe udrŽaiel;nosti
určenév súlade s príslušnýmiplatnými predpismi.

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

prípade, Že mikroprijímatel' neplní svoje povinnosti v rámci predkladania správy o postupe
realizácie mikroprojektu, dodrŽiavania pokynov ohl'adne publicity, v rámci podrobenia sa kontrole alebo
auditu, mÔŽe Eu+eFeg4ón/VUC bez ohl'adu na právo cu+eľegĺónu/VÚC, vypovedat'zmluvu podl'a 20,
$
pozastavit'platby pre mikroprojekt, kým mikroprijímatel'nesplnísvoje povinnosti.
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pooÁveue spnÁv o PosTUPe RrRuzÁclE MIKRoPRoJEKTU A KoNTRol_R yýoRvxov
1. Mikroprijímatel' predkladá Eureresiónu^/Uc vypracované správy o postupe realizácie
mikroprojektu spolu s prílohami, a to v lehotách a za podmienok stanovených v zmluve, v súlade s
ustanoveniami aktuálnej Príručkypre mikroprijímateľa aNávod na vyplnenie správy zrealizácie
mikroprojektuvrámci ProgramulnterregV-APoľsko_Slovensko2014_2o2O_(GenerátorŽiadostí

a zúčtovaní_ uŽívateľská príručka).

2.

Správa o postupe realizácie mikroprojektu sa spravidla predkladá za Šesťmesačné
monitorovacie
obdobie počítanéodo dňa začiatku realĺzácĺemikroprojektu, ktoý je uvedený v $ 6, ods. 1 bod 'l.

3.

Mikroprijímatel' je povinný predkladat' Eureregiónu/VÚC správy o postupe realizácĺe mikroprojektu:

1) čiastková/ správa o postupe realizácie

-

2) záverečná správa o postupe realizácie

podáva sa v lehote do 05.07.2020

-

podáva sa v lehote do 30 kalendárnych dní od

dátumu ukončenia vecnej realizácie mikroprojektu uvedenejv $ 6 ods. 1 bod 2.

4'

Mikroprijímatel'Žiada o refundáciu oprávnených výdavkov na základe správy o postupe realizácie
mikroprojektu vyhotovenej prostredníctvom generátora Žiadostí a vyúčtovanív súlade s pokynmi, ktoré
sú dostupné na internetovej stránke cuľoľesĺe**/VUC'Mikroprijímatel' je povinný v lehotáih uvedených v
$ 3 doručiťtieŽ tlačenúsprávu z informačnéhosystému spolu s potrebnou dokumentáciou do iídla

Eu+of€g€i'il*/Vuc'

5.

eu+eregĺon/VUO kontroluje správu o postupe realizácie mikroprojektu a oprávnenost' výdavkov
v nej deklarovaných. Kontrola prebĺeha v súlade s predpismi, pokynmi alebo postupmi stanovenými
v danom členskom štáte, v súlade so zásadamistanovenýmĺ v programe.

6.

V prípade zistenia chýb v správe o postupe realizácie mikroprojek EureregiénA/UC:
1) doplňuje nedostatky aĺebo opravuje chyby,
mikroprijímatel'a,

v

prípade, Že

sú zjavné a

informuje

o

tom

2) vyzyva mikroprijímatel'a na opravenie alebo doplnenie správy o postupe realizácie

'

mikroprojektu alebo poskýnutie dodatočných vysvetlení.

7
cu+eregión/VÚC potvrdzuje výdavky predloŽené mĺkroprijímatel'om v správe o postupe realizácie
mikroprojektu uvedenej v ods. 3.overovanie výdavkov sa vykonáva v súlade s predpismĺ, pokynmi alebo
postupmi ustanovenými pre realizáciu mĺkroprojektov.

8.

Na Žiadost' a v lehotách stanovených Euf'9feg'ió'n€m^/UC predkladá mikroprijímatel' dokumenty
potrebné na kontrolu spľávy o postupe realizácie mikroprojektu, opravuje správu o postupe realizáció
mikroprojektu, odstraňuje chyby alebo poskýuje dodatočné vysvetlenia.

9.

V prípade paušálneho vyúčtovanianep-riamych výdavkov podl'a Žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku, ich výšku schval'uje cu+eregióďVUC v kaŽdej správe o postupe realizácle mikroprojektu so
zohl'adnením sadzby a hodnoty schválených priamych personálnych výdavkov mikroprĺjímatel'a.

10. V prípade paušálneho vyúčtovanĺapriamych personálnych nákladov podl'a Žiadosti o poskýnutie
finančnéhopríspevku, ich výŠkuschval'uje euľeresi{5n^/UC v kaŽdej správe o postupe reáizácie

mikroprojektu, so zohľadnením sadzby a hodnoty schválených priamych výdavkov mikroprijímatel'a ĺných
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 dodrŽaniá
pravidiel hospodárskej sút'aŽe boli poruŠené,vtedy môŽu bý' prĺslušnévýdavky čiastočnealebo úplne
uznané za neoprávnene vynaloŽené výdavky, a preto eu+eregi'án/VUC ich môŽe znížiťv spiáve
o postupe realizácie mikroprojektu. To isté platí aj pre výdavky vynaloŽené pred podpísaním zmluvy.
Výška neoprávnene vynaloŽených výdavkov v rámci verejného obstarávania alebo dodrŽania pravidiäl
hospodárskej sút'aŽe sa stanovuje v súlade s predpismi alebo pravidlamĺ určenýmĺpre realizáciu
mikroprojektov.
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Postup v prípade zistenia neoprávnene vynaloŽených výdavkov upravuje aktuálna Príručkapre

mikroprijímatel'a alebo Smernice pre Euroregión.

13. Príjmy vzniknuté v danom monitorovacom období v dôsledku realizácie mikroprojektu v časti
realizovanej mikroprijímatel'om, ktoré neboli zohl'adnené vo fáze priznania finančného piíspevku pre
mikroprojekt, znižujÚ oprávnené výdavky v súlade so zásadami opísanými v aktuálnej Príručkepre

mikroprijímatel'a

14.

v

Ak sa počas realizácie mikroprojektu zistí, Že DPH, -ktorú moŽno spätne získat', je zoh|'adnená
správe o postupe realizácie mikroprojektu, Eu+eregrĺen/VlJC zníŽi certifikovanú výšku oprávnených

výdavkov príslušneo hodnotu DPH, ktorú moŽno získat''

15' Na

základe kontroly správy zrealizácie mikroprojektu, sú výdavky uznané za oprávnené

a finančnéprostriedky spolufinancovania z EFRR a štátneho rozpočtu, poukazované EureregiónemA/UC
mikroprijímatel'omi v súlade s pravidlami uvedenými v aktuálnej Príručkepre mikroprojímateľá'

s1ĺ
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
c++reresióR/VUC, ktorá bude spĺňat'formálne a vôcné poŽiadavky.

2. Záverečná platba sa poukazuje na základe záverečnej správy z realizácie mikroprojektu, ktorá sa
Er#eregieru/Vuc predkladá najneškÔr do 30 kalendárných dní od ukončenia vecne.i realizácie
mikroprojektu, uvedenej v g 6 ods. 1 bod 2.

3.

Poukazovanie priebeŽnej refundácie pre mikroprijímatel'a prebehne po tom' ako Euľoľegrión/VUC
schváli správu o postupe realizácie mikroprojektu predloŽenú mikroprijímatel'om. Refundácia z ÉFRR sa
poukazuje vo výške 50% oprávnených výdavkov schválených sg+ofegién€m/VÚC v uvedenej správe.
7_ostávajúca čast' oprávnených výdavkov je mikroprijímatel'ovi refundovaná po tom, ako Riadiáci orgán
(Ro) poukáŽe finančnéprostriedky poukázané na bankový účetEu+eregióft/VUC.

4. Finančný príspevok z EFRR sa mikroprijímatel'ovi poukazuje v EUR z bankového účtu
eu+ofegiéR/VUC vo forme priebeŽných platieb á záverečnej platbý ako refundácia oprávnených
výdavkov, a to na bankový účetmikroprijímatel'a' Riziko prípadných kurzových rozdielov znáša
mikroprijímatel''

5.

V prípade, Že mikroprijímatel'disponuje účtomv PLN, preberá zodpovednost'za to, aby banka,
ktorá účetvedie, umoŽni|a prijímanie prostriedkov v EUR a previedla ich na PLN a znáša všetky-výdavky

spojené s výberom takéhoto rieŠenia, vrátane výdavkov prevodu refundácie
prostredníctvom výmenného kurzu danej banky.

6'

Finančný príspevok

uvedenéhov$4ods.1.

sa poukazuje vo výške percentuálneho podielu

z EUR na

PLN

oprávnených výdavkov,

-

Podmienkou pre to, aby bol finančný príspevok z EFRR uvedený v ods. 3 poukázaný
bý'aj kontrolná návŠteva/kontrola na mieste realizácie mikroprojektu zo straný
su+eľesiónu/VUC alebo inej oprávnenejjednotky za účelomzist'ovania, či bol mĺkroprojekt-zrealizovaný v
súlade so Žiadost'ou o poskytnutie finančného príspevku.
7

mikroprijĺmatel'ovi' mÔŽe

8.

Podmienkou poukázania danej platby je dostupnost'finančných prostriedkov na bankovom účte

E+#e+esúónu/VUc.

9. Celková výŠkafinančnéhopríspevku poskýnutá mikroprijímatel'ov na základe vŠetkých správ
o postupe realizácie projektu nesmie presiahnut' hodnotu finančnéhopríspevku a percento miery
spolufinancovania z EFRR, ako je uvedené v $ 4 ods.1.
10,

Eu+efeg{€E^/Uc

poukazuje spolufinancovanie

zo

štátneho rozpočtu na bankový účet

mikroprĺjímatel'avo forme refundácie vo výške uvedenej V s 4 ods. 3 v sÚlade
oprávnenými výdavkami uvedenými v správe o postupe realizácie mikroprojektu12'

11.

certifikóvanými

Podmienkou poukázania spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu mikroprijímatel'ovije dostupnost'

12Nevzťahuje sa na štátne rozpočtové
organizácie na pol'skej strane.
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rozpočtových prostrĺedkov13

s12

pnĺspEVKU e uplRľŇoVANlE plľĺaľĺčruÝcH
zľĺŽovnľleplľRľĺčľÉHo
KoREK clizo

1'

sTRANY

cu*g*cepľuvÚc

V prípade, ak sa pred vyplatením finančnéhopríspevku a spolufinancovania zo Štátneho
rozpočtu

zistí, Že správa o postupe realizácie mikroprojekiu obsahuje neoprávnené výJavky, neoprávnene

vynaloŽené výdavky, alebo Že boli poruŠenézmluvné ustanovenia'

Ed"*gó-/VUô

môŽe zníŽit'

úhradu
poskýnutého finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
Zistenie'
sa
môŽe
týkái
'Eureregŕn/VUC
vý-davkorĺ uhradených pred podpísanímzmluvy. V tom prípad
'o'päčtu.
odovzdáva
mikroprijímatel'ovi písomnúinformáciu o prijatých opátreniach.

2'

Pokial'cu+eľeg{on/VUC zistí po poukázaní finančnéhopríspevku a spolufinancovania
zo štátneho
rozpočtu neoprávnené výdavky' výdavky vynaloŽené neoprávnene alebo zistí porušenie
zmluvných
ustanovení, prípadne ak boli finančnéprostriedky prijatb neprimerane alebo v
nadmernej výšie,
su+e+egionruUC uloŽífinančnúkorekciu azačne konanje o vrátení prostriedkov.
Zistenie sa môŽe tÝkat'
výdavkorĺ uhradených pred podpísaním zmluvy. V takom prĺpade E'**g'ó"/V'c
mikroprijímatel'ovi písomnúinformáciu o prijatých opätreniach'
"J.'ä;

Ak mĺkroprijímatel' nesúhlasí s opatreniami E{+r€+egi€''*}^/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 potvrdení opatrení, ktoré sú uvedené v ods.
1'Eu+eľegieB/VUC znížihodnotu výdavkóv. Po uskutočneni moŽností, uvedených
v ods' 3 a potvrdení
ustanovenĺ, ktoré sú uvedené v ods. 2,Eu+e+es!ien/VuC zníživýšku finančnéhopríspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu alebo poŽiadá o vrátenie prostrieákov,
ktoré sú uvedené u ĺ á

s

ods.1.

s13
VRÁTEN!E PRosTRlEDKoV

1' Ak v mĺkľoprojekte doŠlok vyplateniu finančnéhopríspevku aspolufinancovania zo štátneho
rozpočtu z titulu neoprávnených výdavkov, výdavkov uplaiňovaných neoprávnene
alebo k poruŠeniu
ak boli finančnéprostriedky prijaté nezákonne alebo v nadmernej výške,
Ľ:,t-T::Ľ"',,Tľ1{l_"|"bo
E{J+efeg'gflVuu
pisomne
Yyzve mikroprijímatel'a na vrátenie týchto prostriedkov a ten je povĺňný"tieto
fĺnančnéprostriedky vrátit'. Týka sa to rovnako výdavkov vynaloŽených pred podpísaním
zmluvy.
2. Mĺkropľijímatel'vracia prostrĺedky, v sÚlade s výzvou cu+eregiónu/VUC na vrátenie prostriedkov.
Vo výzve je uvedená dlŽná čiastka a odôvodnenie, lehóta na vráteniá a číslo
bankového účtu,na ktorý já
nutné prostriedky vrátit'.

3:

Ak mikroprijímatel'nevráti prostriedky na.základe výzvy na vrátenie prostriedkov podl'a ods.
1,
2 v stanovenej'. lehote
VUC zníŽi íysŔu poskýnutého finančnéhopríspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu v nasledujúcej správe o postupe realĺzácie
mikroprojektu o
dlŽnú čiastku vrátane úrokov, uvedených v ods. 5. V prípad e, Že dlŽná čiastka vrátane
úrokov

alebo

uvedených v ods. 5 prevyšuje výšku poskýnutého finančnéhoprispevku a spolufinancovania
zo štátneho
rozpočtu nasledujúcich. spľáv o postupe realizácie mikroprojekiu, mÔŽe EufefesÉnŇúô-;ili;ilil
d'alšie opatrenia voči mikroprijímatel'ovi uvedené v ods. 4.

. Ak Eu+€fegie'n/VUC nebude schopný získat' spät' prostriedky v lehote stanovenej vo výzve na
vrátenie prostriedkov vystavenej mikroprijímatel'ovi, mäze opätóvne vystavit' výzvu
4'

na vrátenie
pľostriedkov. Lehota na vrátenie prostriedkov stanovená sumárne pre
obe ,ý.ry navrátenie prostriedkov
určenémikroprijímatel'ovi sa počítao do dň-a'prijatiavýzvy oo eu+eásiénu^/Úc
bý'kratŠia
ako 14 kalendárnych dní.- Ak Eu+e+egĺonruUC nebuoe schopný ziskat' spat' "'n"'oŽe
prostriedky v lehote
stanovenej v opakovanej výzve na vrátenie prostriedkov vystavene1 mikroprijímateliovi,
uskutočníd'alšie
právne kroky voči mikroprijímatel'ovi, účelomktorých je získät'späľ
c'hýba.;úce prostriedky.
í3Nevzťahuje sa na
štátne rozpočtové organizácie na pol,skej strane.
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5.

Uroky sa započítavajúzakaŽdý deň, počnúcdňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota
v prvej výzve na vrátenie prostriedkov, v súlade s ods. 1, do dňa prijatia proštriedkov od
mikroprijímatel'a na účetEu+e+egriónr+A/Úc alebo, v prípade zníŽenia poskýnutého ŕnančnéhopríspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu z d'alších správ o postupe reálizácie mikroprojektu o dlŽnú
čiastku spolu s úrokmj, do dňa vyplatenia refundácie správy o postupe realizácie mikroprojektu, na
základe ktorej má byť'zníŽená' Uroková miera je 1,5 perientuálneho bodu nad úrokovoúmierou
Európskej centrálnej banky v jej hlavných refinančných operáciách v prvom pracovnom dni mesiaca, na
ktorý pľipadne termín platby.

uvedená

6.

Na Žiadost' mikroprijímatel'a môŽe bý' poskýnutý finančný príspevok a spolufinancovanie

7.

V prípade, ak nastanú okolnosti umoŽňujúce vrátenĺe DPH uznanej v mikroprojekte za oprávnenú,

Štátneho rozpočtu zníŽenéo čiastku, ktorá má bý'vrátená.

zo

mikroprijímatel' vráti dovtedy refundovanú čiastku DPH'

s14

KONTROLY A AUDITY

1. Mikroprijímatel' sa podrobuje kontrole a auditu v rozsahu overenia správnosti realizácie
a udrŽatel'nost' imikroprojektu, ktoré sú vykonávané oprávnený mi subjektmi podl'a predpisov uvedených

v$2ods.4.

2.

Mikroprijímatel' sprístupňuje všetky dokumenty súvisiace

s

realizáciou mĺkroprojektu,

predovŠetkýmelektronické verzĺe dokumentov ako aj dokumenty s identickým obsahom v papiórovej
forme pouŽívanéna ich vytvorenie, subjektom uvedeným v ods. 1, po celú oouu icn uchovávania,'ktorá je

opísanáv$9ods.17'

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

4.

Mikroprijímatel' poskýuje subjektom vykonávajúcim kontrolu informácĺe
predchádzajúcich kontrol uskutočnených inými oprávnenými subjektmi v rámci

mikroprojektu.

o

výsledkoch
realizovaného

sí5
NÁMlETKY

1.
Podrobné zásady vzt'ahujúce sa na námietky k výsledkom kontroly dokumentácie zo strany
Eu+eĺegiónu/VUC sú upravené v aktuálnej Príručkepre mikróprijímatel'a.
2.
Mikroprijímatel' má právo podat' námietky aj k zisteniam Eu+e+egriónuA/UC v rámci realizácie

zmluvy, iných ako vzt'ahujúcich sa k výsledkom kontroly dokumentác-ie, a majúcich za následok
ukončenie zmluvy o poskytnutí finančnéhopríspevku, zníŽenie hodnoty finänčnéhopríspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu alebo vymáhanie fĺnančných
frostriedkov vyplatených
s+#eľegión€m/VÚC
v rámci zmluvy o poskytnutífinaneného príspevku'

3.

Námietky, ktoré sú uvedené v ods. 2, podáva mikroprijímatel' písomne v lehote
7kalendárnych dní. Lehota začínaplynút' odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola
m kroprij ím ate l'ovi d oru če n á p ísom ná nform áci a ĺ ĺo6 er*e*egiĺnr+^ĺ-[ 6.
4Námietky podávané po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 3 alebo námietky, ktoré nespĺňajú
poŽiadavky uvedené v ols 2, nebudú preskúmané. Mĺkroprijímatel' bude informovaný o tom,
že
námietka nebude preskúmaná, v lehote 7 kalendárnych dní. Lehota začina plynút' odo dňa
i

i

nasledujúceho po dni, v ktorom bolĺ námietky doručenéEureľegiónuA/ÚC'

5.
Mikroprijímatel'môŽe námietku kedykol'vek odvolat'. Námietky, ktoré boli zamietnuté, nebudú
vĺac skúmané.
14 Korešpondencia
a dokumenty zaslané faxom alebo skeny odoslané e-maiĺom (vrátane odoslania cez Generátor žiadostí a
vyúčtovaní),budú povaŽované za zaslané písomnou formou.
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6.

Námietky podané v lehote uvedenej v ods. 3 ako aj spínajúcepoŽiadavky uvedené v ods.
2,Eu'eregión/VUC preskúma v lehote nie dlhšej ako 14 kalenoáinycĹ' onĺ. l-enoé žačínapĺynút'odo
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom boli námietky doručenéc+:+e+egiéft+^/UC, okrem ods. 7.

7'

V priebehu preskúmavania námietok môŽe Ei+eĺegioff/VUC vykonat' dodatočnéopatrenia
alebo poŽiadat' o predloŽenie dokumentov alebo dodatočných vysvetlení spÔsobom, ktorý určí
e+ĺ+eĺesion/Vuc. V prípade, Že EUf€'iE€gió{q/VUC
v priebehú preskúmavania námietok vyk-onáva
dodatočnéopatrenia alebo poŽaduje dodatočnévysvetlenia' 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.

Eureregión/VUC oznámi mikroprijímatel'ovi výsledok skúmania námietok spolu s

od Ôvod nen

ím svoj ho sta novis ka. Stanovisko cu+eľes'gnu/VUC je konečné'

s16
lNFoRMoVANlE A PRoPAGÁGlA

1. Akékol'vek informačné a propagačnéaktivity v rámci mikroprojektu sa uskutočňujúvsúlade
s pravidlami uvedenými v bode 2.2. Prílohy Xll Všeobecného nariadenia, vo Vykonávacom nariadení
Komĺsie(EU) č. 821l2o14 zo dňa 28' júla 2014 (U. v' EU L 223 z 297.2014, s. 7-18), v programových
dokumentoch a v aktuálnej PríruČkepľe mikroprijímatel'a. Mikroprijímatel'a ostatní partneri mikroprojektu
sú povinní:
1) označit' ĺntegrovaným logom programu všetky uskutočňovanéinformačné

a propagačné aktivity týkajúce sa mikroprojektu; všetky zverejňované dokumenty
spojené s realizáciou mikroprojektu' ako aj vŠetkydokumenty a materiály určené
pre osoby a subjekty zúčastňujúcesa na mikroprojekte,

2.

2)

umiestnit' najmenej jeden informačný plagát v minimálnom formáte A3 alebo
informačnútabul'u a/alebo pamätnútabul'u na mieste realizácie mikroprojektu,

3)

umiestnit' opis mikroprojektu

4)

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

internetovú stránku,

na internetovej stránke - v prípade, že majú

5) dokumentovat'informačné a propagačné aktivity realizované v rámci mikroprojektu.
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
mikroprijímatel'zabezpečí, aby tieio ĺnformácie a publikácie obsahovali informáó|u,
že za ich obsah nie je Eu+e+egiáWÚC zodpovedný.

c+#eresión€PA/VUC,

3'

Mikroprijímatel' zabezpelí poskytovanie písomných informácií

Eu+eľegiónu/Vuc.

o

výsledkoch mikroprojektu

4.

M|kroprijímatel' bezplatne poskýne cu+eregiónu/VÚC existujúcu audiovizuálnu dokumentáciu z
realizácie mikroprojektu, a súhlasís vyuŽitím tejto dokumen15g;9 Eu+e''.egión€''B^/Úg.

5.

Mikroprijĺmatel' súhlasís tým, Že Eu+efegjó''q/VUC a ním poverené inŠtitúciemôŽu v akejkol'vek
a prostredníctvom akýchkol'vek médiízverejňovať audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie
mikroprojektu ako aj informácie uvedené v čl. 115 ods. 2 všeobecného nariadenia.

forme

s17
ZMENY V ZMLUVE

1. VŠetkyzmeny zmluvy a príloh, ktoré sú jej neoddelitel'nou čast'ou, musĺa bl1ť zavádzané výlučne v
období vecnej realizácie mikroprojektu, t.j. do dňa uvedeného v $ 6, ods. 1 bod 2 a podl'a pravĺdĺel
uvedených v aktuálnej Príručkepre mikroprijímatel'a, okrem $ 22 ods. 7, inak sÚ neplatné'

2.

Pri zavádzaní zmien je potrebné dodrŽiavat' nasledujúce pravidlá:
14
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Zmeny v predpokladaných ukazovatel'och mikroprojektu nemÔŽu spôsobit' zmeny

ciel'ov

m

ikroprojektu.

2)
3)

Všetky zmeny zmluvy si vyŽadujÚ písomnÚ formu, inak sú neplatné, okrem bodu3-4;
Zmeny v prílohách k zmluve sĺ nevyŽadujú zmenu zmluvy dodatkom, ak tieto

4)

Zmena bankového účtumikroprojektu, sWlFT kódu alebo IBAN, ako aj zmena
názvu a adľesy banky, v ktorej je účetzriadený, nevyŽaduje zmenu zmluvy vo
forme dodatku, avšak tieto zmeny musí mikroprijímatel'oznámit'Eu+eľegióng^/Uc
v písomnej forme alebo pomocou ĺnformačnéhonástroja. V prípade, Že
mikroprijímatel'neposkýne Eu+eĺegiónu/VUC informácie o zmene bankového účtu,

nemajú priamy vplyv na obsah jej ustanovení;

mikroprijímatel'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. 1 bod 2. NedodrŽanie tejto lehoty mÔŽe
mat' za následok, Že Žiadost' o zavedenie zmien sa nebude posudzovat''

1.

s18
NESPRÁVNA REALEÁGn MIKRoPRoJEKTU
V prípade, Že ciel'ové hodnoty ukazovatel'ov výstupu uvedené v Žiadosti o poskýnutie finančného

prís pevku ne bol i dosiah nuté, Eu+eľegión^/U C

1)

:

môŽe primerane znižit'výškuoprávnených výdavkov.

2) môŽe

poŽadovat' vrátenie

časti alebo celého finančnéhopríspevku

a spol ufĺnancovania zo štátneho rozpočtu poskýnutého

2.

m

ikroprij ím atel'ovi,

V prípade, Že mikroprijímatel'riadne zdokumentuje nedosiahnutia ciel'ovej hodnoty ukazovatel'ov
deklarovanej - v Žiadosti bez vlastného zavinenia, a preukáŽe snahu dosiahnut' ukazovatele,
cr#e+esieď/UC môŽe odstúpit' od uloŽenia sankcií uvedených vods.1'

3. V prípade, Že ciel' mikroprojektu bol dosiahnutý, ale mikroprijímatel' nevynaloŽil riadne úsilie pri
jeho naplnení, môŽe cuĺeľesion/VUC poŽadovat'vrátenie častĺfinančňého
príspevku a spolufinancovanĺa
mĺkroprijímatel'ovi. odpovedajúcim spôsobom môŽe bý poníŽená
suma Vo vŠetkýchrozpočtových poloŽkách mikroprojektu, ktoré sú spojené s aktivitami zrealizovanými
V rozpore s predpokladmi uvedenými v Žiadosti o poskytnutie finančnéhopríspevku.

zo Štátnehorozpočtu poskýnutej

sls
1'

NEDoDRŽANlE UDRŽATEĽNosT! MlKRoPRoJEKTU

je zodpovedný za udrŽatel'nost' mĺkroprojektu v období 5 rokov od dátumu
vyplatenia záverečnej platby zo strany cu+eresiófi/VUC a v súĺades podmienkami uvedenými v
Mikroprijímatel'

európskych právnych predpisoch a v platnej Pľíručkepre mikroprijímatel'a. V prípade mikroprojekiov so
štátnou pomocou sa uplatňuje obdobie udrŽatel'nosti v súlade s platnýmĺ predpismi.

2.

V prípade, Že udrŽatel'nost'mikroprojektu nebude dodrŽaná, mikroprijímatel'vráti získaný finančný
pľíspevok a spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu v súlade s $ 13 zm|uvy.

s20

ZRUŠENlEzMLUVY
1

cr#ereeion^/UC je oprávnený odstúpiťod zmluvy ak mikroprijímatel':

1) získal finančný príspevok a spolufinancovanie zo

štátneho rozpočtu na základe

nepravdivých alebo neÚplných vyhlásení alebo dokladov;
15
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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)

4)

5)

počas realizácie zmluvy nedodrŽal vnútroštátne predpisy alebo predpisy EU, alebo
ustanovenia dokumentov uvedených v $ 2 ods. 4bod'2a3;
pouŽil celý alebo čast' poskýnutého finančnéhopríspevku a spolufinancovanie zo
štátneho rozpočtu V rozpore s jeho určenímalebo poruŠil predpisy uvedené v $ 2
ods. 4 alebo v rozpore s ustanoveniami zmluvy, alebo prijal celú alebo čast'
poskýnutého finančnéhopríspevku a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
neoprávnene alebo v nadmernej výŠke.
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 väčŠieako 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 začatia vecnej realizácie mikroprojektu, opísanej v

7)
B)
9)

$6ods.1bod1;

prestal realizovat' mikroprojekt alebo realizuje mĺkroprojekt V rozpore so zmluvou;
z vlastného zavinenia nedosiahol plánované ciele mikroprojektu;
z vlastného zavinenia nedosiahol naplánované výstupy mikroprojektu;

10) nepredloŽil všetky správy o postupe realizácie mikroprojektu, ktoré sú poŽadované
v súlade s ustanovenia mi zmluvy;
11) odmieta sa podrobit'kontrole alebo auditu oprávnených inštitúcií;
12) neprijal opatrenia vo vzt'ahu k zisteným nezrovnalostiam v uvedenej lehote;
13) neposkytol potrebné informácie

alebo dokumenty napriek písomnej výzve

cu+eregióR*/VUC alebo iných orgánov oprávnených-vykonávat' kontrolu,'v kiorej
bol uvedený termín a právne následky nesplnenia poŽiadaviek EuĺeregiónuA/UC
alebo iných orgánov oprávnených vykonávat' kontrolu;

14)

je v likvidácii alebo voči nemu bolo začatékonkurzné 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+eľeg1ón/VUC o takej zmene právneho postavenia, ktorá má za

následok nesplnenie poŽiadaviek vo vzt'ahu
mikroprojektu uvedených v programe;

2.

k

mikroprijímatel'ovi a partnerovi

'l6) mikroprijímatel'alebo jeho Štatutárny orgán, zástupca alebo ĺná osoba, ktorá sa za
mikroprijímatel'a podiel'ala na mikroprojekte, je trestne stíhaný z dÔvodu
korupčného správania alebo podvodu, čo poškodzuje finančnézáujmy E|J.

V prípade zrušenia zmluvy z dÔvodov uvedených v ods. 1 mĺkroprijímatel'vráti finančný príspevok
a spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu, ktoré mu boli poskýnuté v súlade s $ 'ĺ3 tejto zmluvy.

3. V prípade, Že Európska komisia neuvol'ní finančnéprostriedky z EFRR z dÔvodov nezávislých od
eu+e+egiónu/VÚC, EureregiónA/ÚC si vyhradzuje právo zrušiťzmluvú o poskytnutífinančnéhopríspevku.
V takomto prípade nĺe je mikroprijímatel'oprávnený uplatnit'Žiadne nároky voči Eu+efegióBu/VUC.
4.

V prípade, Že sa vyskýnú okolnosti, ktoré znemoŽňujú d'alšie plnenie záväzkov vypl1ývajúcich zo
zmluvy, môŽe bý'táto zmluva ukončená dohodou zmluvných strán. V prípade, Že zmlwa bude ukončená
na základe vzájomnej dohody, má mikroprĺjímatel' právo ponechat' si tú čast' finančnéhopríspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ktorá zodpovedá náleŽite zrealizovanej časti mikroprojektu
(ako je uvedené v partnerskej dohode). Zmĺuva môŽe bý' ukončená na základe písomnej Žiadosti
mikroprijímatel'a, a to v prípade, Že mikroprijímatel'vráti vyplatené finančnéprostrĺedky v súlade s $ 13

tejto zmluvy o poskytnutĺfĺnančnéhopríspevku, so zachovaním $ 18 ods.2.
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5.

Bez ohl'adu na dôvody ukončenia zmluvy, mikroprijímatel' predkladá záverečnú správu o postupe
realizácie mikroprojektu v lehote stanovenej Egfofegión€m^/UC a je povinný archivovat' dokumeniy,
ktoré sú spojené s jeho implementáciou v období uuedenom v 9 ods.17.
$

s2í

sPRAcoVAN lE osoBNÝcľ Úonĺov
t.

2

Správcom údajov sprístupňovaných za týchto podmienok a na účelyopísané v tejto zmluve je minister
fo.ndov 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 äostupný na adrese: ul'
Wspólna 2l4,00-926 VaľŠavaalebo na e-mailovú adresu: lob@mĺir.gov'pl.
osobné údaje sa spracúvajúv rámcitýchto súborov:

1)

2)
3

Program Pol'sko-Slovensko 2014

zmluve;

-

2O2o; rozsah osobných údajov je uvedený

v prílohe č.4 k

Centrálny systém lKT podporujúci vykonávanie operačných programov; rozsah osobných údajov je

uvedený v prílohe 5 k zmluve.
lnformačná doloŽka je k dispozícii na webovej stránke spravovanej minlsterstvom pre investície
a rozvoj
na adrese: htt0s:/Áaĺww.fundusieeuropeiskie.oov.pl/stronv/o-fundúszach/ooolne-zasadv-przetwarzanĺa-

danvch-osobowvch-w-ramach-funduszv' -europeĺskichl

1.
2'

!t.

Správcom údajov zozbieraných v systéme lKT: Generátor Žiadosti avyúčtovaní,ktorý je uvedený v
článku 22 tejlo zm|uvy je ,,Euroregión". Kontakt s ochrany osobných Úáajov úradníkóm pre ochránu
Údajov je dostupný na adrese: ul. Wĺdok 1Bt1-3;43_3oo siôlsko-aiála alebó prostredníctvom
e-mailovej
adresy: biuro@euroregion-beskidy.pl.
osobné Údaje sa spracúvajúv rámcitýchto súborov:
Generátor Žiadosti a vyúčtovaní- rozsah osobných údajov je uvedený v 22 tejto dohody a v časti
$
,'Generátor Žiadosti avyúčtovaní- pouŽívatel'ská príruč-ka",'ktorá;e ŕ ois-pozícii na weboúej stránke

Su+e+egien /

'
3.
45.

6.

VUC.

Spracovávat' sa môŽu najmä údaje o zamestnancoch Žiadatel'a, kontaktných osobách, osobách,
ktorých údaje sa budú spracÚvat' v sÚvislosti s preskúmaním opiávnenosti iinančných prostriedkov
O"pr. meno, priezvisko, funkcia, telefónne čĺslo,e-mailová adresa).
Program cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko - Slovensko 2014 - 2o2O v súlade s touto
zmluvou (článok 6' ods. 1. písm. b)GDPR.
Poskýnutie osobných údajov je dobrovol'né, odmietnutĺe poskýnút' údaje vŠakzabráni účastiv
programe.

Udaje budú uloŽené správcom po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššieuvedených ciel'ov a

povinností vyplývajúcich z jednotlivých právnych predpisov - dovtedy, kým správca
nesplní potrebnú
zdkonnÚ povinnost', ktorá mu prináleŽí, najviac však'v termínoch úveoänyci-l v časti l ods. 3
tohto
odseku. V prípade spracovania údajov na základe poskýnutého súhlasu - äo odvolania alebo v čase
jeho stiahnutia, d'alšie archivovanie po dobu nevyhnutnú ňa moŽnú vymáhatel'nost'práv
a nárokov.
Správca je oprávnený poskýnút' osobné údaje tretím stranám za účeloma v rozsahu potrebnom na
splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona vrátane odvodov na sociálne poĺstenie, daňových
záväzkov, pre kontrolné, dozorné alebo audítorskéorgány a za účelomriadneho a správneho plnenia
úloh správcu osobných údajov v súvis|osti s uzatvorenóu zmluvou. , t. j. subjekty podporujúce spiáucu u

jeho činnostiach: poskýovatelia poštových a kuriérskych sluŽiáb,
[osŕfovatelia právnych
poradenských
poskýovatelia
sluŽieb,

finančnéinštitúcie).

a

sluŽieb lT, subjektý vykonávajúce plaiobné čĺnnosti('banky,
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'

osobné údaje sa môŽu poskýnút' aj prísluŠnejfinančnej inštitúcii(Ministerstvo fondov a regionálnej
politiky (predtým: Ministerstvo investícií a rozvoja)) s ciel'om uskutočnenia kontroly správnosti
vynakladania získaných prostriedkov.
8' osobné údaje sa nebudÚ poskýovat' do tretích kra1ín tmedzinárodných organizácĺí.
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
spracovanĺe zaloŽené na vaŠom súhlase.
10. okrem toho Vás informujeme, Že máte právo podat'sťaŽnost'dozornému orgánu, ak podl'a vášho
názoru spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.
1 1. Vaše osobné údaje nebudú podliehat' automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a preto
nebudú mat' právne účinky.
7

1il.

Mikropríjĺmatel'vyhlasuje, Že splnil zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovení o ochrane osobných
údajov vrátane nariadenia EurÓpskeho parlamentu a Rady (EU) 2o16t679 o ochrane fyzických osôbpri
spracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe týchto údajov a zrušení smernice g5t46 tES (všeobecný
predpis o ochrane údajov) a zákon z 10. mď1a 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku
2018, poloŽka 1000)' v znení neskorŠíchpredpisov - vo vá'ahu k dotknutým osobám a Že má
oprávnenie na spracovanie osobných údajov vykázaných v Žiadosti o spolufinancovanie a obsiahnutých
v iných dokumentoch predloŽených na účelyvykonania 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 osÔb priipracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe
týchto údajov, ktorým sa zruŠuje smernica 95146 l ES (všeobecné nariadenie) o ochrane údajov) a
zákonaz10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 2018, poloŽka 1 000) v
znení neskorŠíchpredpisov
.

b) plnit' povinností vyplývajúce z vyššieuvedeného ustanovenia týkajúce sa predloŽenia Žiadosti o
dofinancovanie a jeho vyúčtovania_ mikroprijímatel' znáša všetky dôsledky v súvislosti s
nesplnením povinností vyplývajÚcich z vyšŠieuvedených predpisov

c)

informovat' dotknuté osoby
údajov podl'a tejto zmluvy.

o spracovaní svojich osobných údajov vrátane zverejnenia týchto

s22
GEN ERÁToR ŽIADosTĺ n

vvÚČrovnľĺÍ

1.
Za účelomvyúČtovaniarealizovaného mikroprojektu pouŽíva mikroprijímatel' Generátor
Žiadostía vyúčtovaní.
2'

Mikroprijímatel' prostredníctvom Generátora Žiadostí a vyúčtovaní:

1)
2)

3)
4)

pripravuje, predkladá a zasiela Žiadost'o poskytnutie finančnéhopríspevku,

pripravuje a

zisiela správy

Eu+eľegiónu/VUC,

o

postupe realizácie mikroprojektu príslušnému

pripravuje a aktualizuje harmonogram aktivít v mikroprojekte,

vedie korešpondenciu s príslušným cu+e+egióngm/VÚC v oblasti realizovaného
mikroprojektu a na poŽiadanie cufefegióff{t/VUC zasiela nevyhnutné informácie
ako aj elektronické verzie dokumentov.

3. Poskytnutie elektronických verzií dokumentov prostredníctvom Generátora Žiadostí a
vyúčtovanĺnezbavuje mikroprijímatel'a povinnosti uchovávat' ich a doručit' tlačenéverzie spolu
s kópiami dokumentov príslušnémuEureregiénu/VUC (mikroprijímatel' uchováva originály
18
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dokumentov, na základe ktorých boli vytvorené elektronické/papierové verzie). Mikroprijímatel'
sprístupní originály dokumentov a ich elektronické verzie oprávneným orgánom počas koňtrolnej
návštevy/kontroly na m ieste.

4

Podrobný opis úloh mikroprijímatel'a v oblasti práce v Generátore Žiadostí a vyúčtovanía
lehoty rea|izácie úloh sú uvedené v,'Generátor Žiadostí a vyúčtovaní uŽívatel'ská príručŕa",ktoré
sú
d ostu p n é na ntern etovej strá n ke c+*+e+esĺónu/Vu c.
i

5 Mikroprijímatel',_ ktorý sa zúčastňujerealizácie mikroprojektu, poveruje na prácu v Generátore
Žiadostí a vyúČtovaníosoby oprávnené vykonávat' v jeho mene činnosii spo1ené s realizáciou
mikroprojektu. Prihlásenie uvedených osôb do Generátora Žĺadostía vyúčtovani piebieha na základe
registrácie na stránke http://www.e-interreg.eu/beneficjent/rejestracja'

6. Akékol'vek činnosti v Geneľátore Žiadostí a vyúčtovanívykonávané oprávnenými osobami budú
v pľávnom zmysle povaŽované za činnosti mikroprijímatel'a.
7' Korešpondencĺa medzi mikroprijímatel'om a eu+eresión€#^/Úc sa môŽe viest'prostredníctvom
Generátora Žiadostía vyúčtovaní,okrem komunikácie týkajúiej sa:
1) zmien obsahu zmluvy vyŽadujúcich uzavretie dodatku k zmluve,
B.

2)
3)

kontroly namieste,
vymáhania pohl'adávok podl'a $ 13'

Mikroprijímatel' a E+*eľegiónA/UC povaŽujÚ za právne záväznérieŠenia prijaté vzmluve
uplatňované v oblasti komunikácie a výmeny údajov v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní,bez
moŽnosti spochybnit' výsledky ich pouŽívania.

9.

oprávnené osoby mikroprijímatel'a sú povinné pracovat'v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní
v Pokynoch k príprave a podávaniu Žiadostí o póskytnutie
finančnéhopríspevku z EFRR prostredníctvom Generátora Žiadosiía vyúčtovaní.
'ĺ0. Mikroprijímatel'bezodkladne hlási e+:+eľesiónuiVÚC poruchy Generátora Žiadostí a vyúčtovaní,
ktoré znemoŽňujú alebo zhoršujú prácu v systéme' v dôslôdku čoho nie je mozňé poslaŕ
cu+e+esÉfi+/VUC s právy o postu pó r ealizácie m kio p ro.1 e ktu.
v

súlade s pravidlami uvedenými

i

11 Mikroprijímatel' je vŽdy povinný nahlásĺt' EureregióruA/ÚC informácie o narušení ochrany
informácií, o incidentoch a bezpečnostných hrozbách spo]ených so spracovaním údajov v Generátoró
Žiadostí a vyúčtovaní,a to najmä v súvislosti s neoprávňeným prístupom k údajom spracovávaným
mikroprijímatel'om v Generátore Žiadostí a vyúčtovani.
s23
zÁvenečľĺÉ

1

.

rozpore

USTANOVENIA

Ak sa niektoréustanoveniazm luvystanú neplatným nebudemoŽnéichvykonat'alebobud ú V
so zákonom, zmluva bude zmenená s cĺel'om nahradit' alebo odstránit' neplatné,
i,

nevykonate|'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 príslušnévnútroŠtátne predpisy s+#e+egiófi+/VUC, ktore nie sú s nimi

'o.por"'
Táto zmluva je platná, kým mikroprijímatel'ne splní všetky svoje povinnosti, vrátane
povinností spojených so zachovaním udrŽatel'nosti projektu a povinnósti archivácie uvedenej
v$

3.

9ods.17.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v slovenskomipol'skom jazyku1s, v dvoch rovnopisoch, po jednom
pre kaŽdú stranu.

5.
15

Zmluva nadobúda platnost'

dňom jej

podpísaním oboma stranami

Podl'a sídla mikroprijímatel'a
19
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nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle VUc16

s24
xoReŠpoľĺDENclA
1'
Akákol'vek
spojená s plnením tejto zmluvy musí byt' vyhotovená
"ko.rešpondencia
slovenskom/Pol'skomĺz
jazyku a zaslaná na adresy uveoene'v zi"äá.iĺ'
o óo!-ŕvtnutĺe finančného

príspevku.

2'

Zmeny adries uvedených v ods. 1 nevyŽadujú zmenu zmluvy vo
forme dodatku'

1'

prípade

2.
3'

Pri tejto
m

s25
pnÁvo
RozHoDUJÚce
A JURIsDtKclA
zmluve sa v prípade mikroprijímatel'a z Pol'ska uplatňujÚ

ikroprijímatel'a zo Slovenska slovensi<é'právne predpisy.

pol'ské právne predpisy a v

V prípade sporov sa budú zmluvné strany usilovat'o zmier.
V prípade, Žg..sp-or nebude vyrieŠený zmierom, bude oňom rozhodovat'miestne prísluŠný
vŠeobecný súd podl'a sídla Egfefegió,fi*ruUC.

s26
PRíLoHY K ZMLUVE
Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Plná moc pre osobu zastupujúcu cu+eľesion/VUC (ak sa vzt'ahuje);
2. Plná moc pre osobu zastupujúcu mikroprijímatel'a (ak sa vzt'ahuje);
3. Aktuálna Žiadost'o poskýnutie finančného príspevku;

4'
5'
6'

Rozsah osobných údajov spracúvaných v súbore: Program Pol'sko_Slovensko
2014

-2020
Rozsah,'osobných údajov sP1ac9vávaných v zbierke: Centrálny systém
lKT
pod poruj úci ľea lizáci u operačných prog ramov.
Tabul'ka týkajúca sa výšky poskytnutej pomoci de minimis/štátnej pomoci
(ak sa
vztähuje)

í6 V prípade slovenského

mikroprijímatela v súlade so zákonom Č:' 211t2ooo Z.z' o slobodnom prístupe
nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
internetoú.n .tianu"n prÍslušných inštitúciĺ
7Podl'a sídla mikroprijímatel'a
1
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V mene
su+e+eeiófi*ruÚc

V mene

Ing. Erika Jurínová
Meno a prĺezvisko

lng. lveta chabadová
Meno a priezvisko

Pl""l:Ĺo "'uka

Ži

l i

Mikropľijímatel'a

nského sa mos

R1ffiffifu

výkonná ľiaditel'ka Krajskej organizácie
cestovného ruchu Žilinský tu rist[cktŕ kral

:unkcia

.,,

I

;t
Podpis a pečiatka (ak $a vzt'ahu
É

Miesto, dátum

re

'ŕ',,opis a pečiatka (ak sa vzt'ahuje)

Miesto, dátum
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Príloha č' 4 Rozsah osobných údajov spracúvaných v súbore: Program Polško_Slovensko
2014

2020.

-

Rozsah osobných údajov žiadate|'ov o poskytnutie finančných pľostľiedky, vedúcich paľtnerov
alebo partnerov pľojektu realizujúcich piojekĺy (vrátane ich zamestnancov'-osôb
oprávnených na
pracovné kontakty alebo na prijímanie závázných ľozhodnutí v ich
mene)

l' osoby zastupujúce-Žiadatel'ov o poskytnutie finančných prostriedkov, vedúcich partnerov
alebo
paŕnerov projektu,.ktorí ľealizujú projekty (vľátane -ich zamestnancov,
osôb
oprávnenycľl
ná
pracovné
'1.

Meno

kontakty alebo na prijímanie závažnýcn rozhodnutí v ich mene)

2. Priezvisko
3. Telefón

4. Fax
5. E-mailová adresa

6. Štát
7. Rodne číslo/ osobné identifĺkačne číslo

8. Uloha v projekte
ll. Žiadatelia
1. Názov Žiadatel'a

2. Právna forma
3' Forma vlastníctva

4 DlČ/ lČDPH

5. lČo
6. Štát

7' Adresa sídla: ulica, číslobudovy, číslobýu, PSČ, mesto, telefón
, fax, e-mail, webová stránka

lll. Prijímatelia / Paľtneri
1. Meno prijímatel'a / partnera
2. Právna forma príjemcu / partnera
3. Forma vlastníctva
4. DlČ / lČ DPH

5lČo

6' Adresa sídla: Ulica' číslobudovy, číslobytu,

7. Štát
g. Čísloúčtuprijímatel'ai partnera

PSČ' mesto, telefón, fax, e-mail, webová stránka

IV'-Rozsah osobných údajov osôb zastupujúcich inštitúcie zapojené do realizácie programu
í. Meno
2. Priezvisko
3' Miesto práce l názov zastupovanej inštitúcie
4. E-mailová adresa
5. Prihlasovacie údaje/login
6. Uloha v programe
7. stát
8. Adresa sídla: Ulica' číslobudovy, číslobytu, PSČ, mesto, telefón, fax,
e-maĺl

o členoch personátu projektu, ktoých údaje sa budú spracúvat,v súvislosti s
preskúmaním oprávnenosti finančných piosíriedkov piojektu
1. Meno
2. Priezvisko
3. Krajina
4. Rodné číslo/ osobné identifikačné číslo
5. Forma zapojenia
6. Obdobie zapojenia do projektu
7. Rozsah pracovných hodín
V' Rozsah Údajov
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8. Pracovné hodiny
9. Funkcia

VI. Úoaje o účastníkochakcií reatizovaných v rámci projektov, ktoých údaje sa budú spracúvat'v

súvislosti s preskúmaním oprávnenosti flnančných prostriedkov na pľojekt (vľátane členov
výberových komisií)
1. Meno

2. Priezvisko
3'Názov inštitúciel organizácie
4. E-mailová adresa
5. Telefón

Vll. Dodávatelia, ktorĺ sa uchádzajú o vykonávanie zákaziek atebo vykonávanie zmlúv v rámci
projektu, vrátane zmIúv o verejnom obstaľávaní, kto4ých údaje sa spracujú v súvislosti s

preskúmaním oprávnenosti finančných prostriedkov na projekt
1. Meno
2. Priezvisko
3. Meno interpreta
4. NlP dodávatel'a / identifikačné číslo
5. Adresa sídla: Ulica, číslobudovy, číslobytu, PSČ, mesto, telefón, Fax' e-mail
6. Štát

23
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Príloha č. 5 Rozsah osobných údajov spracovávaných
pod porujúci ľea|izáciu operačných prog ramov.

v

zbierke: Centrálny systém lKT

Rozsah osobných údajov pouŽívatel'ov centrálneho systému lKT, Žiadatel'ov, prijímatel'ov/ partnerov:
l. PouŽívatelia centrálneho systému lKT zo strany inštitúciízapojených do realizácie programov:
1. Meno

2. Priezvisko
3. Miesto výkonu práce

4' E-mailová adresa
5. Prihlasovacie údaje/login

ll. Používateliacentrálneho systému IKT zo strany prijímatel'ov/partnerov projektov (osoby
opľávnené na prijímanie zäväzných ľozhodnutí v mene prijímatel'a/partnera )
1. Meno
2. Priezvisko
3. Telefón
4. E-mailová adresa
5. Štát
6. Rodné číslo/ osobné identifikačné číslo
lll. Ziadatelia

1. Názov Žiadatel'a
2. Právna forma
3' Forma vlastníctva

4. DlČ

5' Štát

6. Adresa: ulica, Číslobudovy, číslobytu,

PSČ, mesto, telefón, fax, e-mail, webová stránka

lV. Prijímatelia / Partneľi
1. Názov prijímatel'a / partnera
2. Právna forma príjemcu / partnera
3. Forma vlastníctva
4. DlČ
5.

lČo

6. Adresa sídla: ulica, číslobudovy, číslobýu,

7. Štát
g. Čísloúčtuprijímatel'a/ partnera

PSČ, mesto, telefón, fax, e-mail, webová stránka
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Žtllusľý

ĺvagnerÝ rce,l
RNDr. Peter Dobeš

predseda

Splnomocnenie
Dole podpísaný RNDr. Peter Dobeš, narodený
Rajecké Tepĺice

splnomocňujem

týmto lng. lvetu Chabadovú, narodenú

bytom

,

r ku

všetkým konaniam súvisĺacich s prípravou a realizáciou mikroprojektu Putujme spolu v rámci
Programu lnterreg V-A Polsko - Slovensko 201'4 - lazo vtermíne od' 25.07.2019 do jeho
ukončenia.

7
I

RNDr. Peter Dobeš
predseda

(

I
\

Plnú moc prijímam

lng. lveta Chabadová

l!

Y lnterreg
PL-SK

Polska-Slowacja

Eubo.x&i FUndÚŔ fu.Ýo'u

R4lrálĺso

Interreg

x InteľľeI
Polško-Slovensko

EUqlry

'd

qbilhdo

'ď6j.

Žiadosť o poslĺytnutie finančnéhopríspevku pre mikroprojekt z
pľostriedkov Euľópskeho fondu ľegionáIneho ronĺoja
Pľogram lnteneg V-A Polsko - Slovensko zot4 -2o2o.
Wnlosek 6 {6ff1ans6yanĺe mikľoproJektu ze šrodków EuropeJsHego Funduszu Rozwolu Reglonďnego
Program Interreg V-A polska - SlowacJa 2014 - 2020.

ČístomĺkoproJoktu / Nuner mllĺľoproJektu:

INT/EB/ZÁIINlN0t69

Dátum a hodina prliatia žiadosti Euľoregiónom/vuc / Datat

godzina rr'plyniqcla wniosku do EuroľegionuľtJG:

pečiatka l pieczqó

Verzla zo dňo 28-o7-2o2o - kontrolné číslo32287o9347

7/23

Interľeg
Vedúci partneľ - žĺadateľ
/ Paľtner wiodacy

_

wnioskodawca

Krajská organizácia cestovného ruchu Žĺtinstqý turistic[ý kraj

Názov mĺkroprojektu /

Putujme spolu

Prioľitná os /

ochľana a ľozvoj príľodnéhoa kultúľneho dedičstva cezhraničnéhoúzemia

Týtul mikľopľojektu

oš prĺorytetowa

Zýšenie úľovniudržatelhého využitia kultúrneho a príľodnéhodedičstva

Špecificlqý cĺeľ/cel

návštevnftmi a obyvatelmi

szczególowy

Kód inteľvencie / ľoa

092. ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív cestovného ľuchu

inteľwencjĺ

Typ mikľopľojektu / rVľ
mikroprojektu

individuálny

/ ĺndywidualny

obdobie realizácie mikľopľojelitu / okľ"' reďizacji

mikľoproje}tu

0I-2020 - t2-2020

opľármenó ýdavlry / wyuatľi kwallÍikowďne

Partneri

/ Paľtneľzy

Národné spolufinancovanie /štátna

Euľópsky fond
ľegionálneho ľozvoja

pomoc

/ Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Prostľiedlcy zo
štátneho rozpočtu /

Srodki z budŽetu paristwa

Krqjská
organizácia

krajowe

/ Wspó}frnansowanie

27 22B,B4€

3 203,39 €

Mastný vklad
/

Spolu / Razem

27 22B,B4€

Celková hodnota mikľoprojektu

/

3 203,39 €

Počet ostatných partnerov (bez VP) / ri.'lu

Veruia zo dňa 2B-o7-2o2o - kontrolné číslo32287o9347

T

32 033,93
€

100,00%

32 033,93
€

100o/o

32 033,93
€

tOOo/o

SYo

1"

601,70 €

wartoĺó calkowÍta mikroprojektu

pozostďych partneľów (bez PW)

Udziď paľtnera

1 601,70 €

tjVo

B5%

Razem

W<lad wlasľry

cestovlrého ľuchu

Žĺĺnslqýturistic{ý
kraj

Podiel
paľtnera /

Spolu /

Krajina pôvodu

/ Kraj pochodzenia

PL

1

SK

0

2/23

Inteneg
Vedúcĺpaľtner - žiadateľ / paľtner wĺod4cy - vĺnioskodawca
Záktadné infonĺrácie /
Názov žiadatelh /

Podstawowe infoĺrnacJe

Nazwa

Krajská organizácia cestormého ruchu Žĺinslqý turisticky kľqi

wnioskodawcy

Typ žiadatelh / rategoria

Tuľistické oľganizácie (neziskové)

wnÍoskodawcy

Reprezentacja pľawna r'rmioskodawcy

Štatutáľnyzástupca žiadatelä/

RNDr. Peter Dobeš
pľedseda

Krajina /

Slovensko

Kraj

xľa;

Žilins\ý kra;

/ wo;ewództ'wo

okres

/ powĺat

ŽĺIĺna

obec PSČ / Mĺejscowošó

pocztowy

Ulica, číslodomu
domu

kod

/ Ulica numer

Žilina 01109
Komenského 48

IČo / nncoľ

42220238

DIC l ľlp

2023472847

wnioskodawca jest platnikĺem podatku VAT?

Môže žiadateľ ľealizáciou
mikľoprojektu získaťnaspäť qýdavlEy
vynaložená na DPH? / Czy wnĺoskodawca

Nie

Nie

Je žiadateľplatcom DPH? l czy

DPH

/ PodatekVAT

Kontaktný telefón
kontaktowy

/ Telefon

E-mailová adľesa / Adres

e-mail

Www stľánka / stronawww

Doteraj šie skúsenosti žiadatelh
s ľealizáciou pľojektov vľátane

proj ektov financovaných

z prostľĺedkov EU /

Dotychczasowe došwiadczenie
wnioskodawcy w realĺzacji projektów,
w tym finansowanych ze šrodków UE

/

ľĺe

realÍzujqc pow1žszy mikroprojekt moŽe odzyskaó
poníesiony koszt podatku VAT?

/

ľĺe

+42L 91.7 525 649
iveta. chabadova@zask. sk
www. zilinskyLuľistickykľaj. sk

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilins\ý tuľisticdýkrqj bola založená
2I'2.20t2 na základe zákona č. 9Il20L0 Z.z' o podpoľe cestovného ruchu
a zaregistrovaná bola na Ministeľstve dopravy, qýstavby a regionálneho
ľozvoja Slovenskej republiky dňa 9.marca 2012' Cielbm je spoločná
propagácia a maľketing Zilinského kraja, tvorba pľoduktov, propagačných
materiálov a máp, realizácia mediálnych kampaní. Podporujeme podujatia
ľegionálneho aj celoslovenského v3í'znamu, zúčastňujeme sa vel'trhov a qýstav
cestovného ľuchu, organizujeme infocesty pľe zástupcov domácich
a zahľaničnýchmédií'Podporujeme rozvoj CR prostrednícWom
marketingoqých aktivít, zlepšovanímkvality služieb a budovaním
infľaštruktúryCR s cielbm motivovať návštevníkov k pobytu u nás' Počas
nášho pôsobenia sme nadobudli množstvo poznatkov z oblasti prípravy
rôznych podujatĹ materiálov podporujúcich CR. Napr. v r.2018-2019 sme
realizovali projekt "Žiľnslqý kraj bližšiek l'udbm" vdhka dotácii 150 tis. EUR
od MDaV SR s aktivitami napľ.qýľoba infotabúľ a smeľovníkov,veltrhy
a ýstavy CR, infocesty, mediálne kampane, propag'materiály, či školenia.
Na realizáciu projektu máme dostatočne vedomosti a skúsenosti.
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Kontaktná osoba
Meno a pňezvisko
Telefón

/ osoba do kontaktu
/ Imiq i nazwisko

Ing. Iveta Chabadová

+421 9I7 525 649

/ Telefon

Fax / ľax
E-mailová adľesa

/ Adres e-mail

Kontaktná osoba
Meno a priezvisko
Telefón

iveta. chabadova@zask.sk

/ osoba do kontakhr
/ Imĺgĺnazwisko

Mgľ. Maľta Zimanová
+421 (0)41 50 32 305

/ Telefon

Fax / ľax
E-mailová adresa

/ Adres e_mai]

marta.zimanova@zask.sk
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Paľtner mikľoprojektu 1
Základné infomácie
Názov paľtneľa 1
I

/ Podstawowe infomacje

/ Nazwa partnera

Kategóľia partnera

paľtnera 1

1 / Kategoĺa

Štatutárny zástupca paľtnera
/ Reprezentacja prawna Partneľa

1

1

GMINA UJSOT,Y
Obec

Mgr. Tadeusz Piqtka
wójt

Krajĺna / rra.1

Pol'sko

Kraj

Sliezske

/ wo.1ewództwo

okľes / Powĺat

Žywĺecky

obec PSČ / MÍejscowošó kod

Ujsoľy 34-371

Ulica, číslodomu /

ul.Gminna

pocztowy

domu

Ulica, numer

1

IČo i nĺcoľ,l

072182730

DIČ / ľp

5532510951

partner I jest platnikiem podatku VAT?

Može paľtneľ 1 realizáciou
mikropľojektu zĺskaťnaspäť qýdavlry
vynaloženéna DPH? / Czy partner 1

Nie / ľĺe

Nie

Je partner

DPH

/ PodatekvAT

Kontaktný telefón

kontaktowy

/ Telefon

Fax I rax

1 platcom DPH? I czy

realĺzujqc powyŽszy mĺkroprojekt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

/

ľĺe

+4833 8647 350
+4833 8647 354

E-mailová adľesa
Www stránka

/ pa.tĺer milĺropľojetĺh1

/ Adľes e_mail

/ Snonawww

Doteľajšie skúsenostÍ paľtnera
1 s mikľopľojektu ľealizáciou
projektov vrátane projektov
financovaných z pľostriedkov

EU / ootychczasowe došwiadczenie
paľtnera 1' mikroprojektu w ľealizacji
projektów, w tym finansowanych ze
šrodków UE

u

guj soly@uj soly. com.

pl

http ://w!vw. uj soly. com. pl

Gmina Ujso}y od svojho vznĺku, ako subjekt územnej samospľávy v Pol'sku,
realizovala množstvo tak väčších
investičných ako aj menších neinvestičných
projektov smeľujúcich do rozvoja územia. Rovnako tak ľealizovala i projekty
v ľámci cezhraničnej spolupľáce INTERREG PL-SK so slovenslqými partnermi
- napr. s obcou Novoť (projekt,,ochrana a rozvoj príľodnéhoa kultúrneho
dedičstva obcí Novoť a Ujsoly" v hodnote 49 347,60 €, aktuálne v ľ'2019
realizuje v partnerstve s obcou Novoť projekt ,,Spája nás príroda a kultúra"
v celkovom objeme 48 503,34 € na mikľoprojekt), a práve vdl*a qýrnene
nadobudnuých skúseností partnera bude vzájomná kooperácia jednýrn
z dôležiých pľvkov pľi implementácii indiúduá]neho projektu slovenského
žĺadatelä.Vd?rka cezhraničnémupartneľstvu v tomto pľojekte, ľozdeleniu
kompetencií a qýmene vzájomných skúseností bude mať projekt podstatný
prínos pre efektívny budúci rozvoj ako aj možnúšĺršiuspoluprácu
organizácií pôsobiacich v spoločnom slovensko-polskom prihraničnom
priestore.
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Kontaktná osoba
Meno a priezvisko
Telefón
Fax

/ osoba do kontaktu

Julia Grygny

/ Imiq i nazwisko

+48 33 8647 350

/ Te]efon

/ pax

E_maĺlová adresa

j.

/ Adres e_mail

gľygny@q]soly.com.pl

Kvalita cezhraničného partnerstva
Spoločná pľíprava mikľopľojektu

/ jaLosĺ paÉnerstwa transg'anicznego

/ wspólne pnygotowanie milĺropľoJektu

lĺno / ľaL

Spoločná prÍpra.va pľebiehala intenzívnejšie po vyhlásení qýzvy, a to e-mailom, telefonicky
ako aj osobne'
Možnosť zapojiť sa do takého.to_ mi{oprojekťu boi stimulom pľäoboch paľtneov, natóruoiľá""
ň"';;;;
nenávratnej dotácieje možnédosiahnuť čiele, ktoré si paftnäri zadefinôvah a šĺio\ýdosah
cezhraničnóho
charakteru. Paľtneri spolu konkľetizovali harmonogram mikroprojektu, aktivity a zädpovednosť jednotlivé
za
úlq|ľ,tiež prediskutovávali a bližšiešpecifikovali ľózpočet a r.ýstupy mikľopľojektu. Súčasťou
úp;""y
tiež podľobné plánovanie zodpovednoiti osôb v priprävovano. p.ó.1äktovom tíme. Samozre;moiťou
boio po
vypracovaní kompletného_ľozpočtu aj vypľacovanie p.aľtneľske.i dohody o rea1ĺzácĺiňi-mopŕo;ettu,
ktorá je
zučasťoupríloh žiadosti. Cezhraničná kôóperácia v ŕámci nášhó mikroprojektu je klú|ová prä
luaí.ili.sidosah-na lepšĺevyužívanie.exĺstujúcehopótenciálu v pľihľanĺčí
a zároveďnáň Ĺoop..ĺ"iďumožníefektÍvne
a trvalo udržatelhe rozvijať cestovný ruch na oboch stranách hraníc. Na propagácii
fiež nedostatok
pr_ezentačných materiálov, a preto súčasťouv1ŕdavkov pľojektu
'a*u
budú aj ui.uritĺ*u p.äpag.mateľiály
(napr.
tašky, dáždniky, USB klúče,perá apod.).

ili"

Spoločná realizácia mikľopľojektu / WspóIna

reaľzacja mikroprojektu

Áno / ľut

Akt|vity budú pľebiehať v zmysle uľčeného-hannonogramuspoločne so zapojením jednotliqých paľtnerov
podlll
'
logilry mikroprojektu. Za pomoci vytvoreného partneistva interní zamestnänäĺžĺadatďrr zmäpq1ú
sakráine'
pamiatky a pútnickécesty v záujmovom uzemí' Nás]edne partner vytvoľípre
žiadátďä podmieňfu pre
zorganizovanie pľezentácie pútnickéhotuľizmu v cezhraničnej ob]ásil- bude particĺpoväť
na organi'ňaní
tematickej qýstavy fotogľafií v PL. Žiadateľpo zmapovaní pútňcdých ciest u puňĺátäĹ,
ako záktäĺnáj amiuity,
zorganiz\ie na územíSR rovnako tak ako v.PL v5ŕstavu fotógrafií k pútnickémutuľizmu v
cezhraničnej oblasti
a bude
|lavn1im organizáto-ľom záverečnej konferencĺe, kde-budú pieastaueno ;ňi"'by mikroprojektu, j.ľro
ciele, ýstupy a ýsledlry. Konferencie sa žúčastní
aj paľtner z PL ä príp. ilé ;.ď;Ĺá.i.
oblasti,. s ktoqými môžeme vdäka realizácii mĺkropró;äkm nadviazať'kontaĹty
"j v áli..ii
';";ĺ';;;ičiljV koordinácii
je naplánovaná aj publĺcita a zviditelňovanie mikľopiojektu. Na spoločnú
""'t.ruchu.
im"ple;e;tá.ĺu lua. doh]iadať
prgj.t''m a najmä projekjoqý manažéľ'DefinitÍvnea Ĺonkrétne perionálne
určenépo schválení našej žiadosti.
"Ĺ;á;'];;ázíciívpro;.timeĺuae

Spoločný personál mikľoprojektu

/ wspólny personel mikroprojektu

lĺno / ľaL

Predpokladáme nasledovné vytvorenie projektového tímu: tím bude pozostávať zo štatutárov partnerov,
koordinátorov aktivít mikľoprojektu (1os/partner), účtovníka(na sträne zĺuauiul'ul á projekt.
ňanažéľaipIvĺ),
ktoqý bude.spoločn1ý ple
mikropľojekt na stľane žiadatelä.Pľojektoqý manažérluaä, u prípade úspešnóstĺ
-celý
mikroprojektu, vybraný do tímu na základe predchádzajúcich ďhoŕoľnlĺ."ľ'sľĺsÁosív
oblasti riadenia
a implementácie proj9ktov.a mikľoprojektov financovaňých z EÚ. ľľo3ektoqý tím
bude pracovať kooľdinovane
a priebežne zdieläť informácie. Procesverejného obstaravania zabeziečízoäpovedníosoba
žiadatelä
vkoordinácii s pľoj.tímom.Projektoqý manážér bude ľiadiťmikroprojekt ako celok, kontrolovať
harmonogram,
-.
plnenie alĺtivíta komunikováť s č]enmi tímu ako aj s rĺadiacim orgánom pŕe mikľopro.;ekľy tedä
ý.:tuP{,
Zilinslqým samospľávnym krqjom. Chceme zároveň uviesť, že skúsenosti pártneľov
sú výlorn11ĺiri pĺuapoňao*
pre riadne zv]ádnutie implementácie mikroprojektu.

Spoločnéfinancovanĺe mikropľojektu.

/ Wspólne

ff

nansorľanĺe mikropľoJektu

POPIS MIKROPROJEKTU
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odôvodnenie mikľoprojektu

/ Uzasadnienie mikľopľojektu

Pútnĺctvoje kultovou praktikou mnohých svetoých náboženstiev (napr.hinduizmus, judaizmus,
kľesťanstvo, islam), no z nĺch najvyššípočet pútnikov absorbuje kresťanstvo. Pútnicdi cestormý
ruch pľedstavqie až 35 - 4D o/o svetovej návštevnosti, keďpriblĹžne 240 mil. osôb
.óčnu vydďva
na putovanie s nábožens{ými cielmi; z uvedeného počtu je asi 150 mil' kresťanov.'uAko uvádza
Eurostat,, Cestovný ruch zohráva v EU dôležitú úlohu z dôvodu ekonomického potenciálu
a potenciálu pľe zamestnanosť, ako aj pre sociálny a environmentálny vplyv.,,
Pútnictvo má v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách dlhú históriu. Záväzokputovať
k niektorému svätémumiestu, ku hľobu svätca, či na miesto nejakej slávnej udalosti, sa takmer
univerzálne považovalo za niečo, čo je na prospech duchovného žĺvotajedinca. Púťl'udia
absolvovali nielen kvôli požehnaniu, čĺako hold autoľite, ale tiež kvôIi očisteniu sa od minulých
hriechov. Už od prvych kresťans!ých stoľočímalo putovanie tieto základné ciele: údieť,moáliť sa,
klaňať sa, splniť sl'ub a dosiahnuť vypočutie prosieb. Pútniclqý cestormý ruch je teda špecific\im
druhom cestovného ruchu, pri ktorom pútnici ako účastnícicestovného ľuchu ma.1ú pievažne
duchovnú motiváciu.
Náš mikroprojekt je oľientovaný na zlepšenie využívanÍaexistujúceho pľírodnéhoa kultúrneho
potenciálu - v oblasti sakrálnych pamiatok a pútnictva, a to na územíslovensko-polského
pohraničia. Už odpradávna sa na izemíkľajovoboch partnerov odohľávali *nohé púte a dlhé
cesty jednotlivcov a skupín, ktoľétieto osoby však nerozdelbvali, ale naopak spqjali. Zámeľom
mikroprojektu je v pryom ľade zmapovať tÍeto sakrálne pamiatky a pútnické cesty v cezhraničnom
priestore a následne vytvoriť mateľiály a zrealizovať vhodné aktivity propagujúc. toto zaujímavé
územie. Chceme pľipraviť atraktívne qýstupy a obstarať také pľopag.predmety pre verejnosť, aby
sme zúročilinaše dlhoľočnéskúsenosti z oblasti cestovného ruchu a dosiahli cieľprojektu,
a prispeli aj k ýsledku ''Úľoveň povedomia turistov pochádzajúcich spoza pohraničľrej oblasti
o prírodnom a kultúrnom dedičstve pohraničnej oblastĺ''. Vytvoríme brožúrys mapou i pútnĺclq1mĺ
cestami v cezhraničí,cestopisníky, zorganizujeme atraktívnu
ýstavu fotografĺí s pútnickou
tematikou a tiež záverečnú konferenciu propagujúcu cetý mikropľojekt, jeho aktivity a qýstupy.
Prostredníctvom aktivít chceme odhaliť málo poznané súvislosti a atraktivĺty územiá p."
skvalitnenie pútnĺckéhoturizmu v oblasti slovensko-polského pohraničia, k čomu je cezhraničná
spolupľáca klúčová.U oboch paľEneľov sa nachádzajú ýznamné sakrálne pamiatky a pútnické
cesty, ktoľésú však nedostatočne propagované a málo navštevované. Návštevníkom kraja, ale aj
norrým pútnĺkom mikroprojektom otvoríme ,,ľLo\ý" priestoľ na poznávanie, kt. bude mať v sebe
rozmer nielen bežnéhoturizmu a teda poznávania prírodných a kultúrnych pamätihodnostĹ ale
rozšírenímpovedomia veľejnosti otvoľíme naše cezhraničné územie pre ľozvo.1 religiózneho
cestovného ruchu.

Hlavný cieľmĺlĺľopľojektua spôsob, akým pľispieva k ľealizácii špecifickéhocielh
pľogramu / Cel ogótny mlkľopľojektu oľaz sposób w jaki przyczynia slq do realizacJl celu szczególowego programu
Cielbm nášho mikroprojektu je zintenzívniť trvaloudržatelhévyužitie kultúľneho a prírodného
dedičstva návštevníkmi a obyvatelmi, čo je v zmysle progr.dokumentov v súlade s cielbm Po1.
V čase rastúceho extrémizmu a populistického zastľašovania obyvatelbv v EÚ, chceme
mikroprojektom poukázať na silu duchovných hodnôt kresťanstva, silu spolupráce, poľozumenia
a mieru. Často kľát totiž akoby sme zabúdali na hľôzy a tragédie vojnoých konfliktov, na následky
absencie pochopenia, empatie, dialógu. Chceme poukázať ako dokážeme využívaťlokálny prírodný
a kultúrny potenciál, ako vieme nadviazať na spoločnúhistóľiu. Ako vieme následne proiĺtäuať
z pútnického turizmu na ľôznych úrovniach bez negatívnych nás1edkov na životnépľósffedie.
Chceme zdôraznlt', ako dôležité je ,,putovať spolu" v mieri - teda aky je mier dôležĺiýpre každú
kľajinu. Chceme poukázať, že nie je vhodné ukazovať prstom na náboženstvá iných, ut.3" dôležité
poukázať na silné hodnoty kresťanstva a podporĺťnaše tradície, aby kresťanstvo v našom
Verzia zo dňa 2$-o7-2o2o - kontrolné číslo32287o9347
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cezhraničnom priestore nevymizlo, resp. nestratilo svoj nesporný qýznam s príchodom
konzumného spôsobu života plného elektronĺky, čĺnásilia v médiách, odcudzovania a osamelosti
ludí. Mikroprojekt ukáže aké hodnoty nám spolupráca v dialógu môže priniesť - aj s ohlhdom na
rozvoj miestnych samospráv, či sekundárne ľozvojom domáceho podnikatelského prostredia, a to
pľílevom noqých pútnikov a tuľistov do oblasti.
Jednotlivé úlohy mikroprojektu vedú k tomu, aby sme spropagovali cezhraničnéúzemie niečím
noqým a atraktívnym a prilákati tu väčšiemnožstvo návštevníkov. Zároveň jeho ľealizácia prispeje
k zqýšeniu povedomia o atraktívnosti územia aj u domácich obyvatelbv. Mikropľojekt je
koncipovaný tak, aby v dlhodobom horizonte bol udľžatelny - čímje celosvetovo práve ''pútnictvo''
charakteristické. Vdäka mikroprojektu tak efektívne využívame potenciál územia a jeho kuttúrne
a pnrodné dedičstvo, čímnáš mikroprojekt pľiamo prispieva k realizácii špecifického cielh
programu.

Špecifickó ciele mikľopľojektu (max.3) a spôsob, alqým pľispejú k ľealizácii hlavného
cielä mikroprojektu / Cele szczególowe milĺroprojektu (max.3) oľaz sposób, w jaki przyczyniaj4 sig do realizacji celu

ogólne go mikľoproJektu

Cestovný ruch je jednou zo záldadných zložiek hospodárstva a v mnohých krajinách EU sa podielä
qiznamným spôsobom na rozvoji regiónov' Existujúci príľodnýa kultúrny potenciál v našom
cezhľaničnom pľiestore chceme preto efektívnejšie využívaťa lytvoriť
ýmto mikľoprojektom aj
a\ýsi základ pre d'alšírozvoj územia ako aj vytvoľiťpredpoklady pľe iné nadväzujúc.ut tĺuĺty
obdobného charakteru. Mikľopľojekt prispieva k mĺestnemu rozvoju a pracovné miesta, ktoié sa
sekundárne vdäka zqýšenej návštevnosti vyťvárajúalebo udržiavajú,môžu pomáhať pôsobiť proti
úpadku priemyselnej qýľoby alebo vidieka. Vzhlhdom na qýchodĺskovú situáciu sme si preto
zadefinovalĺ tieto špecifickéciele:
1) Zefektívnenie využívaniaexistujúceho prírodného a kultúrneho potenciáIu pohraničného
ľegiónu prostredníctvom zmapovania sakrálnych pamiatok a pútnic{ých trás v oblasti
2) Zlepšenie propagácie sakrálnych pamiatok a pútnického turizmu v pohraničnom regióne.
Prioritou žiadateläje prezentácia a propagácia destinácie Žĺhns\ý kraj doma a v zahľaničí
a zvyšovanie návštevnosti ľegiónov Žilinského kraja cez aktívnu spoluprácu s oblastn;ýrni
organizáciami cestovného ruchu.Týmto mikroprojektom rozširujeme ponuku našÍch služieb
v cezhraničnom duchu. otvárame brány polslqým tuľistom a zase naopak vdäka partnerstvu sa
otvára polské pľihľaničieslovenským návštevníkom.Existujúci potenciál v našom cezhraničnom
prĺestore chceme efektívnejšie využívaťa vytvoriť týmto mikropľojektom aj alqfsi štart pre dälšiu
formu cestovného ruchu - pútnĺclqýturĺzmus a následne iné nadväzujúce aktivity obdobného
charakteľu. Uvedené špecifickéciele prispejú k dosiahnutiu hlavného ciela mikropľojektu
a priamo nadväzujú na naše aktivity, qýstupy a qisledky mikroprojektu.

Cielbvó skupiny a r'plW mikľopľojektu na cielbvé skupiny / c*py

grupy docelowe

docelowe i r.vplyw mikľoproJektu na

-' osoby navštevujúce oprávnené územĺewátane turistov a iných osôb využívajúcichkultúrno-

rekľeačnúponuku územia zahrnutého do programu

Hlavná cielbvá skupÍna bola zvolená s ohlädom na charakter nášho mikropľojektu a jeho aktivít
ako aj očakávaný prílev pútnic\ých tuľistov a návštevníkov sakrálnych pamiatok do oblasti.
Sekundárne môže pozitívne vplyvať aj na obyvatelbv oprávneného územĺa,a to predovšet\ým
v súvisiacej ponuke služieb vdhka rozvoju turizmu v obIasti. Primárne však zmapqjeme územia
a následne spropagujeme oblasť pľe návšterĺníkovoprávneného územia a turĺstov, ktorí oblasť
navštívĺaaj kvôli iným kultúrnym a rekreačným aktivitám' Náš projekt pripraví turistom
a návštevníkom dälšiumožnosť tľávenia svojich volhočasoqých aktivít, obohatenú o duchovný
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rozmer, príp.pre ateistĺc{ých návštevníkov bude pľojekt slúžiťna spoznávanie sakrálnych
pamiatok, kostolov a histórie územia a niekdqišíchi terajšíchpútnic{ých ciest.
V rámci úlohy 3 obstaráme pľe hlavnú cielbvu skupinu dôležĺtéa atraktívne propagačnépredmety,
ktoré budú lákadlom pre návštevníkov a budú distribuované širokej verejnosti počás realizácie
projektu avšak aj v období udržatelhosti, čímbudú šíriťmyšlienku mikropľojektu aj po jeho
ukončenía budú podporovať poznávanie noqých zmapovaných pútniclqých ciest a qýznámných
sakrálnych pamiatok v cezhraničnom priestore SK-PL.
_' postihnuté osoby

-

národnostné menšiny
-, osoby vo veku 50+
- iné

Náš mikľoprojekt nie je zameraný na oblasť zamestnávania, je však otvoľený pre všetky kategóľie
obyvatelbv' Jeho qýstupy bude môcť využívaťkaždý, bez ohlädu na vek, pohlavie, etnikum, rasu
apod. Zmapované sakrálne pamiatky a pútnické miesta môžu slúžiťako miesta oddychu a relaxácie
pre rodiny s deťmi aj marginalizované osoby so ZŤP, ktoľétieto miesta radi navštevqjú.

Názov úlohy / Nazwa zadania
Partneri mikroprojektu zapojení do
ľealizácie úlohy / Partnerzy mikľoprojekfu

zaangaŽowani w ľeďizacjq zadania

Zmapovanĺe sakrálnych pamiatok a pútniclqÍch ciest v prihraničnom
ľegióne

{ľajská oľganizácia cestovného ruchu Žĺnns[ý turistic(ý kľaj Financujúcĺ paľtneľ

Teľmínrealizácie

/ Tennĺn ľeďizacji

2020-01. -2020-09

Miesto ľealizácie

/ Mieisce realizacji

ŽSIg subregión Bielslry a ošwigcims[ý

Popis úlohy s uvedením

nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(wátane propagácie úlohy) / opis

zadania ze wskazaníem niezbgdnych
parametrów jakošciowych i ilošciowych (w tym
promocja zadania)

KocR Žilĺnslqý tuľisticdý kraj pomocou interných zamestnancov
zmapuje pútnickécesty a sakrálne pamiatky - kostoly,pútnickémiesta,
miesta Jakubskej cesty apod' na opľármenom ízemíslovensko-polského
prihraničĺa.Konkrétne pamiatky a pútnickécesty nie je možnéteda
dopredu pľesne v5rmenovať, kedže budú ýstupom práce odborných
zamestnancov žiadate]äpočas realizácie mikroprojektu. Pri tejto práci
bude nápomocný aj partner mikroprojektu, avšak len dobľovoihou
činnosťou.Výstupom zmapovania budú vydané bľožúrys mapou
s vyznačenými pútnic\ými cestami a qýznamnými sakľálnymi
pamiatkami, vľátane fotografií (využUú sa fotografie dodané v rámci
úlohy 2). Brožúrybudú v slovenskom a polskoň jazyku ako aj
cestovatel'ské zberatelské pasy - tzv.cestopisnílry, kde si budó môcť
pútnĺkzaznačiťmiesta svojich púticiest a návštev. V rámci úlohy
žĺadatel'obstaľá 30 pečiatok pre tieto miesta vo vyznačenej cestä, aby
sĺ ich mohli cestovatelia označiťdo cestopisníkov, čímpodporíme
ľozvoj CR vdhka záujmu navštíviťrôzne miesta v prihraničí
a napľ.prejsť pútne cesty podlh mapy. Pečiatky budú distribuované
najmä ku sakrálnym pamiatkam, nakolko tieto nie sú klasické
''turistické destinácie'' a pečiatkami nedisponujú tak ako napr. horské
.huľ. Pľe riadne vyhotovenie brožúrybude potrebné zabezpečiť aj
preklad textoých častíbrožúrys mapou. Na úlohu nadväzujú
podstatné qýstupy (ako už uvedené brožúryči pečiatky), ktoľésú
nevyhnutné na zlepšenie propagácie a dosiahnutie cielh mikropľojektu.

Verzia zo dňa 28-oL-2o2o - kontrolné číslo3228709341
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Kategóľia ýdavkov

Názov a popis qýdavku

Kategorla wydatków

Počet{ednotka

Nazwa i opis wydatku

Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota

Celkom
ogólem

Wartošó

Jednostki

Výdavlry na externých
expeľtov a qýdavky na

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

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

zewnqtrznych

Výdavlry na služobné
cesty a ubytovanie
/ Koszty podróŽy

i zakwaterowania

Brožúrys mapami _ foľmát A5, min.B0
strán +obálka, plnofarebná tlač,
papier vnútro:1 10 g natieraný, obálka
2509 natieraný, väzba Vl, slovenská
a polská verzia v jednom qýtlačku

11 070,00
€

3 000,00 szt

3,69 €

15,00 szt

20,00 €

300,00 €

3 000,00 szt

1,3L €

3 930,00 €

30,00 szt

1B,00 €

540,00 €

37,00 €

222,00 €

vľátane grafického spracovania
fotogľafii textov a mapy

Pľeklady do polštiny, a to textovej
časti brožúrys mapami
a fotogľafi ami, pľeklad cestopisníka,
15 normostrán

Cestopisnílry - grafika a tlač, slovníček

formátu A6, min' 32 stľán + obálka,
plnofarebná tlač, papieľ: 70g
ofsetoqý, obálka 2009 natieraný,
väzba V1, slovenská a polská verzía

Výroba, grafické spľacovanie
podkladu a dodávka pečiatok
k navštíveným miestam, sakrálnym
pamiatkam a miestam pútnic\ých
ciest
Služobnécesty pre zmapovanie ciest
v cezhľaničnomregióne (počet ciest
-2 *3 osoby = 6 osobociest)

Ce]ková hodnota úlohy / Wartošó

6,00]iczba

calkowita zadania

16 062,00 €

Výdavky vynaloženémimo oprávneného územia / wydatkĺ poniesĺone poza

0,00 €

obszarem wsparcia

Pľogramové ukazovatele výstupu / wskažniki produktu proí'ľamu
Uloha neľealizuje pľogramoqý ukazovateľ/

Zadanie nie realizuje wskaŽnika pľogramu

Individuálne ukazovatele / wskažniki wlasne
Ukazovateľ

Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waľtošó planowana dla zadania

Publikácia (napľ. kniha, album,
príručka,sprievodca, slovník,
spevník, zborník z konferencie,
bľožúľa,katalóg, leták, mapa, fĺlm,
CD s hudbou, prezentácia)

1,00liczba

Zdľoj infoľmácií o dosiahnutí

ukazovatelh

Žródlo ĺnfoľmacji o osiEgniqcĺu wskaŽnika

Bľožúras mapou s vyznačen1ýrni
sakrálnymi pamiatkami

a zmapovanými pútniclqými cestami

-

dodací list, fotodokumentácia

Bľožúľas mapou s vyznačenýrni
Náklad publikácie

3 000,00 szt

sakľáInymi pamiatkamÍ

a zmapovanými pútnĺclqýmicestami

_

dodací ]ist, fotodokumentácia

Verzia zo dňa 28-o1-2o2o - kontĺolnéčíslo3228709347
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Názov úlohy / Nazwa zadania

Zorganizovanie tematickej qýstavy fotografií k pútnickémuturizmu

Paľtnerĺ mikroprojektu zapojení do
ľealizácie úlohy / Partneľzy milaoprojektu

zaangaŽowani w realizacjq zadania

!ľajská organizácia cestorrného ľuchu Žilins\ý turistic\ý kľqj Financujúci partneľ
GMINA UJSOLY

Teľmínrealizácie

/ Tennin realizacji

2020-03

Miesto realizácie

/ Mie5sce realizacji

UJSotY (PL) , ŽILINA (sK)

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(vľátane propagácie úlohy) / opis

zadania ze wskazaniem nĺezbgdnych
parametrów jakošciowych i ilošciowych (w tym
promocja zadanĺa)

-2020-It

Pre zatraktívnenie cezhraničnéhoregiónu SK-PL chceme "otvorením',
noqých ciest pľe pútnikov a návštevníkov tohto územia lepšie
spropagovať qýznamné sakrálne pamiatky a pútnĺckécesty, ktoľébudú
v rámci prvej úlohy zmapované. Za jednu z na.jlepšíchfoľióm
povqžuj gme pútaw qýstaw PROFE s I oNÁLľycľĺfoto grafií, ktoré
ly{ĺ tľŤ súčasťouvyhotovenej brožúryv ľámci úlohy i. V tejto úlohe
však pôjde o dodávku a inštaláciu 25ksvelkoformátoqých (min.rozmery
70 * 50cm) pľofesíonálnych umelec\ých fotograÍiípre
ýstavné účely.
Nejedná sa o bežnéfotografie, čo sa odrazíná trvácnostĺ,kvalĺte aleä3
cene- Na fotografiách budú qýznamné pút.miesta,pamiatlĺy a objekty
v prihraničíSK a PL, kt. sa budú viazať k úlohe t á luaú síčasťóu
qýstupov žiadatelh v úlohe 1. Jedna qýstava sa bude
3map9van1ých
konať na pôde Gminy UJSoLY a bude otvorená v tľvanímin.14 dní.
Vhodné priestory pre zorganizovanie qýstavy vyiipqje partner' Na
slovenskej straĺe zoľganizuje žiadateľ tiež ýstavu qýcĹto fotografií'
Jej
pľesné miesto bude určenépo schválení žiadosti, požiadame však
o súhlas Žĺľns\ýsamosprárĺny kľaj, aby fotografiďmohli byt vystavené
vo foyer úradu Žsr. výstava tiež budebfuoräná a prístupná šiiokej
verejnosti mĺn.14 dní. Ce]kovo tak zoľganizujeme s paľtneľom
2 ýstavy.identic[ých fotografií pre spolu mĺn. ĺoo ňávštevníkov qýstav
pľop_agqj-úcej mikľoprojekt, sakrálne pamiatlry, pútnickémiesta a cesty.
Po ukončeníprojektu budú fotografie slúžiťna twaloudržatelhú
propagáciu jeho myšlienlry

Verzia zo dňa 2&-o7-2o2o - kontrolné číslo322ľ709341
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Kategóľia ýdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa I opls wydatku

Početlfednotka
Liczba /Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

Celkom
ogólem

Jednostki

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

Komplexná dodávka velkoformátoqých
fotogrďií 70*50cm pre qýstavné
účely,vrátane el.verzií fotografií
a inštalácie vystavy (súčasťoucenyje
nielen samotné vyhotovenie a dodávka
fotogľafie, ale aj vycestovanie na
miesta odsúhlasené so žiadatelbm
podlh zľealizovanej úlohy 1, čakanie
na vhodné svetelné či poveternostné

podmienky,vyhotovenie

fotogľafi í na

hlinĺkoqý podklad pre zabezpečenie
nqilepšej trvalosti qýstupu, všetok

25,00]iczba

128,64€

3 216,00 €

3,00liczba

37,00 €

111,00 €

L,00 komplet

2l9,24 €

279,24 €

potrebný vysokokvalitn]ý fotomateriá],
čas, pľepľavu, úpraw fotografií
a súvisiace práce až po finálny
produkt použitelhý na inštaláciu
qýstavnou formou' Fotografie musia
byt vyhotovené profesionálnym

fotogrďom s dlhoročnými
skúsenosťami.)

Výdavky na služobné
cesty a ubytovanie
/ Koszty podróŽy
i zakwateľowania

Služobné cesty v súvislosti so
zabezpečením konania ýstav (1 cesta

*3 osoby)

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Ce]ková hodnota úlohy /

Dodávka sedacích vakov s potlačou povinná publicita (typ napr. Tuli Relax
-2 ks, ks á 105,30 € *2ks= 210,60€)
a 2 ks taburetka (ks á 34,42€ x 2ks
= 68,64€; typ napr. CUBE so šiľokou
možnosťoupoužitia -ako sedadlo,
podnožka, stolík, hracia kocka) - budú
slúžiťpočas q1i'siav fotografií v SK

a PL ako relaxačný oddychoý
priestor návštevníkom ýstav pre
lepšie vnímanie atmosféry
zmapovaných sakľálnych pamiatok
a pútniclqých ciest prostľedníctvom
umeleclqých fotografÍí. Budú
využitelhéaj počas udržatelhosii
projektu žiadatelbm na pľopagovaní
qýstupu projektu počas ľôznych
výstav, veltrhov a podujatí.

Wartošó calkowĺta zadania

Výdavky vynaloženémimo oprávneného územia / wydatki

Velzio zo dňa 2$-o7-2o2o - kontĺolnéčíslo32287o9347
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Pľogramové ukazovatele výstupu
Ukazovateľ

/ wskažniki produktu progTamu

Zdroj informácií o dosĺahnutí
ukazovatelä

Hodnota naplánovaná pľe úlohu

Wskažnik

Wartošó planowana ďa zadania

1.5 Počet,,mäklqÍch"cezhľaničných
aktivít propagqjúcich kultúrne
a prírodné dedičstvo pohraničného
ľegiónu
-l 2 r4ýstavy fotografií _ z toho
1 qýstava bude na územípartnera
a 1 ýstava bude na územížiadatelll

2,00liczba

Žródlo infoľmacji o osi4gniqciu wskaŽnĺka

fotodokumentácia z podujatia
a samotné fotografie v el.podobe

Individuálne ukazovatele / wstaĺniki wlasne
Ukazovateľ

Hodnota naplánovaná pre úlohu

Wskažnĺk

Wartošó planowana ďa zadania

Počet účastníkovpropagačných
podqjatí

100,00 liczba

Zdľoj infoľmácĺío dosiahnutí
ukazovatelh

äódto infoľmacjĺ o osiqgniqciu wskaŽnika

-kniha návštev qýstavy fotogľafií
konanej na strane partnera ( alebo
prezenčná listina )
-kniha návštev qýstavy fotografií
konanej na strane žiadatelh ( alebo
pľezenčnálistina )

Názov úlohy / ľazwa zadania

Záveľečná konfeľencĺa o sakrálnych pamiatkach a pútnickom tuľizme

ParĽneri mikľoprojektu zapojení do
ľealizácie úlohy / Partneľzy milcoprojelitu
zaangaŽowani w reďizacjq zadania

Krajská organizácia cestovného ľuchu Žilins\ý tuľistic[ý kraj
Financujúci partneľ
GMINA UJSOLY

Teľmín realizácie

/ Termin realieacjĺ

2020-1,1 - 2020-12

Miesto realizácie

/ Mĺe;sce reďizacji

Žilĺnsdý samospľávny kľaj

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatímych
a Lvantĺtatívnych paľametľov
(vľátane propagácie úlohy) / opis

zadania ze wskazaniem niezbqdnych
parametrów jakošciowych i ilošciowych (w tym
promocja zadanÍa)

_

Podujatie máza úlohu najmä pľedstavĺťzmapované cesty pútnického
turizmu v oblasti a qýznamné sakrálne pamiatky ako aj miesta, kd'e sa
nachádzajú qýznamné relikvie, a to jednak organizáciám venujúcim sa
podpore rozvoja cestovného ruchu v oprávlrenom území,ako aj širokej
verejnosti' Na podqjatí bude nielen predstavený mikropľojek! vystúpia
na ňom tiež zástupcoúa organizácií podporujúcich cestovný rucĹ.
Vdäka pľezentáciám, ktoré budú súčasťoukonfeľencie, účastníkom
kongresu konkrétne odprezentuj eme pútniclqý tuľizmus, vytvorené
pútnĺckécesty na dotknutom uzemí, čímsa účastníkombližšiepľiblíži
vybvorený pľodukt CR v prihľaničí.Podujatie bude dopredu
propagované na weboqých stránkach partnerov a sociálnych sieťach,

vstup naň bude bezplatný a_prístup bude umožnený všetlqfon
záujemcom, wátane osôb ZŤP.
Vdäka uskutočneniu tejto aktivity vybvoríme tĺežpľiestor pľe qýmenu
kontaktov a sieťovanie zúčastnených organizácií na záveľečnej
konferencii, čo je pridanou hodnotou nášho mikroprojektu'
Významnou súčasťoumikropľojektu je aj podstata dobrej propagácie
smeľom k užívatelbmvytvoľeného ýstupu' A to najmä vobdobí
udržatelhosti. Preto ako nevyhnutné považujeme obstarať a následne
distribuovať účasiníkomnielen projektoqých podujatí, ale i účastníkom
qýstav a vel'trhov ,na ktoqých sa žiadateľ a paľtner budú zúčastňovaťpo
ukončeníprojektu, pľopagačnéprezenty a materiály, ktoré budú dirlej
v priestore šíriťmyšlienku nášho projektu a naše zmapované pamĺatky
a pútnickémiesta'

Venia zo
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Kategóľia výdavkov

Názov a popis ýdavku

Kategoria wydatków

Výdavky na externých
expertov a ýdavky na
externé služb / Koszty

ekspeľtów zewnQtrznych
i koszty uslug

Nazwa I opis wydatku

T1močenie na konferencii

Počet{ednotka
Lĺczba /Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostki

Celkom
ogólem

6,00 h

25,00 €

150,00 €

1,00 komplet

1 010,00 €

1 010,00 €

80,00 os

12,00 €

960,00 €

148,00 km

2,20€

325,60 €

100,00 szt

5,2I €

521,00 €

1,00 komplet

231,00 €

231,00 €

zewngtrznych

Výdavky na externých

expertov a qýdavlcy na
externé služb / Koszty

ekspertów zewnqtľznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Výdavky na externých

expertov a qýdavlry na
externé služb i Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug

Dodávka blokov a pieľ ako
pľezentačnýchpredmetov pre
účastníkovkonfeľencie a na
propagovanie qýstupov pľojektu
v období udržatelhosti (500ks plastové
gulôčkové pero s kovoqýrn klipom,
modrá náplň, potlač(publicita

projektu) á 0,64/lĺs=320€+
Poznámkoqý blok z recyklovaného
papiera so špirálou, 30 ]ĺstov
s gulôčkoqim perom s modrou
náplňou s biologicky ľozložitel'n;ými
časťami,potlač (publĺcita projektu)
á 1,38/ks* 500ks = 690€;

občerstvenie pre
účastníkovkongresu formou
švédslrych stolov vrátane nápojov
(káva, čaj, mineľálka, voda

zewnqtrznych

s citľónom)

Výdavky na exteľných

Dopľava polslqých účastníkovna
miesto konania konferencie a späť
(74kmi1cesta PL-SK a naspäť SK-PL,
tj. spolu 14B km), vrátane stojného
(účasťšoféranutná pľe odvoz

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

zewngtrznych

Výdavlry na exteľqých
expertov a qýdavlry na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewngtľznych
i koszty uslug

zewnqtrznych

Výdavky na externých

expertov a r4ýdavky na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewngtľznych
i koszty usfug

zewnqtrznych

účastníkovnaspäť)

Dodávka prezentačných predmetov na
propagovanie qýstupov pľoj ektu
v období realizácĺe a udržatelhosti na
poduj atiach venovaných turizmu
- kovoqý USB FLASH disk BGB
s plastoqýĺn farebným telom, podpoľa
rozhrania 2.0, obojstranná potlač

(publicita pľojelĺtu)

Dodávka prezentačných predmetov na
propagovanie ýstupov proj ektu
v období rea]izácie a udľžatelhosti na
podujatiach venovaných turizmu

1. Drevenéjojo pre deti s bielou
šnúrkous potlačou (publicita
projektu)- 100 ks * 7,49 = L49€
2. 6 farbičiekv krabičke. s potlačou
(publicita pľojektu)0,B2€lks x 100 ks
= 82€
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Výdavlry na externých
expertov a qýdavky na

externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych

i koszty uslug

zewngtrznych

Dodávka pľezentačnýchpľedmetov na
propagovanie qýstupov projektu
v období realizácie a udržatelhosti na
podujatiach venovaných tuľizmu Bavlnená nákupná taška cez rameno
(100g/m2 s potlačou -(publicita
projektu)
Dodávka prezentačných predmetov na
propagovanie ýstupov projektu
v období realizácie a udržatelhosti na
podujatiach venovaných turizmu
1. 100ks Batoh na chrbát, sťahovanie
na šnúrky,100% bavlna, pľírodná
alternatíva k polyesterovému vaku,
farebný s potlačou (publicĺta projektu)
2. 100ks automatic[ý dvojiý skladací
dáždnik s plastovou rukoväťou
s putkom na zápästie s potlačou
(publicita projektu)
3.100ks pľšiplášťs kapucňou, balený
v plastovom sáčku, s potlačou
(publicita projektu)

500,00 szt

2,16 €

1 080,00 €

13,05 €

1 305,00 €

500,00 szt

0,65 €

325,00 €

100,00 szt

4,68 €

46B,00 €

:

Výdavky na exteľných
expertov a ýdavky na
externé služb / Koszty

ekspertów zewnqtrznych

i koszty uslug

zewngtrznych

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

Výdavlľy na exteľných
expertov a rryŕdavky na
externé služb / Koszty
ekspeľ[ów zewnqtrznych
i koszty uslug

zewnqtrznych

Dodávka prezentačných predmetov na
propagovanie qýstupov projektu
v období realizácie a udľžatelhosti na
podujatiach venovaných turizmu
: papĺeľová taška, s kniten1fun uchom,
biela s potlačou(publicita projektu)

100,00

komplet

Dodávka pľezentačnýchpredmetov
pre účastníkovpodqjatí a na

propagovanie qýstupov proj ektu
v období ľealizácie a udržatelhosti na
podujatiach venovaných turizmu _
Puzdro na cestovné doklady
a peniaze na zavesenie na krk
s niekolhýrni pľiehradkami, s potlačou

(publĺcita projektu)

Celková hodnota úlohy i

6 375,60 €

Wartošó calkowita zadania

Výdavky vynaloženémimo opľávneného územia /

ĺvydatki poniesione poza obszarem wsparcia
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Pľogramové ukazovatele výstupu
Ukazovateľ

/ wskažniki pľoduktu programu

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Hodnota naplánovaná pre úlohu

WskaŽnik

Wartošó planowana ďa zadanĺa

1.9 Počet organizácií zapojených do
cezhraničných pľojektov súvisiacich
s kultúrnym a prírodn]ŕTn dedičstvom
-l Pri realizácii mikropľojektu
predpokladáme zapojenie aj
oblastných organizácií cestovného
ľuchu na územíŽstr a ĺnýcľr
organizácií v cezhraničnom území

10,00liczba

Žľóďo informacji o osiqgniqciu wskaŽnika

prezenčná ]istina z konferencie
preukazujúca zapoj enie rôznych

oľganizácií
prezentácia oocR na konferencii

Individuálne ukazovatele / wsľaznikĺ wlasne
Ukazovateľ

Hodnota naplánovaná pľe úlohu

Wskažnik

Wartošó planowana ďa zadanĺa

Konfeľencia

80,00 os

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovateltl

Žróďo informacji o osi4gniqciu wskažnika

pľezenčná ]istina z konferencie

Názov úlohy / ľazwa zadania

Riadenie a pľopagácia mikroprojektu - Kľajská organizácia cestovĺého
ruchu Žĺĺnstqýturisticdý kraj

Miesto realizácĺe

Žĺnna

/ Mie;sce ľealizacji

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametľov
( vrátane propagácie mikroprojektu)
/ opis zadania ze wskazaniem nĺezbqdnych

parametrów jakošciowych i ĺlošciowych (w tym
promocja mikroprojelĺtu)

:

Riadenie projektu zabezpečíinterný zamestnanec žiadatelh
s dostatočn1ýĺni skúsenosťami v oblasti manažmentu projektov
financovaných z programov EU. Súčasťouprojektového tímu budú aj
dälšízamestnanci zodpovední za ľealizáciu úloh podlh ich typu
a chaľakteru. Táto úloha zastrešuje najmä komunikácĺu partnerov
a členov pľojektového tímu ako aj komunikáciu navonok s ostatn1iÍĺni
subjektmi podlä logiky a potreby mikľoprojektu. Pľojektoqý manažéľ
bude mať v gescĺi okrem celkového manažovania projektu pre jeho
úspešnúimplementáciu dälej organizáciu a vedenie stľetnutí,
koordináciu aktivít v súlade s haľmonogramom, kontrolu ýberu
dodávatelbv a komunikáciu s nimi, ako aj s účtovníkommikľopľojektu
a kontrolu náležitostí účtovnejdokumentácĺe, dokumentáciu podujatí,
komunikáciu so ŽsK a ostatnými implementačn1imi a kontroú11íĺni
orgánmi, vypracovávanie monitorovacích správ a žiadostío platbu
a zabezpečenie publicity projektu.Pre dôležitosť pľopagácie je
podstatným prvkom obstaranie propagačných predmetov, ktoré sú
súčasťouqýdavkov pri úlohe 3., avšak časťz nich si ponechá KOCR pre
pľopagáciu v období udržatelhosti. Žiadateľ zabezpečízverejnenie
relevantných informácií o mikľoprojekte a potrebné logotypy na
webovej stľánke, označenie priestorov konania podujatí,
vypľodukovaných materiálov v pľojekte vrátane prezenčných listín
a propag. mateľiálov povinnými náležitosťamĺpublicity, informovanie
o podpore z EFRR v rámci programu Interreg V-A Polsko - Slovensko
v zmysle platnej pľíručky.
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Kategória qýdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis wydatlu

Liczba /Jednostka

Výdavky na pľojelĺtoqý tím inteľných
zamestnancov žiadatelä(projektoý
manažér* odboľní zamestnanci
realizujúci úlohy proj ektu)

Personálne qýdavky
/ Koszt personelu

Kanceláľske
a administľatívne
qýdavky / Wydatki
biurowe i administracyjne

Jednotková
hodnota

CeIkom
ogólem

Waľtošó

jednosthi

0,00

0,00 €

0,00

0,00 €

5 208,77

Jedná sa o bežnéýdavky pri

administľácĺi projektu (ýdavlry na
tonery, papier, lepiacu pásku,
euľoobaly, zakladače, spinky, peľá,
zqýrazňovače, fixy na flipchart, CD,
bannery atdi)

Celková hodnota úlohy / Wartošó calkowita

7BI,32 €

zadania

5 990,09 €

Výdavky vynaloženémimo opľávneného územia / wydatki

poniesione poza obszarem wsparcia

RozPoČET PROJEKTU
Kategória ýdavkov

Počet{|ednotka

0,00 €

/ guoŽľľ PRoJEKTU
Kľajská oľganizácia cestormého
ľuchu Žĺlĺnslqýturistíc[ý kľaj

/ Kategoria wydatJ<ów

)

1

V.ľdavlq na externých expertov a qýdavky na externé služb / Koszty
ekspeľtów zewnqtľznych i koszty uslug zewnqtľznych

25 431,60 €

Výdavlĺy na služobnécesty a ubytovanie / Koszty podróŽy i zakwaterowania
Výdavky na vybavenie

/

333,00 €

Wydatki na wyposaŽenie

279,24€

Personálne qýdavky / Koszt personelu

5 208,77 €

Kancelárske a administľatívne qýdavky / Wydatki biurowe i administracyjne

7BI,32 €

Spolu / Razem

32 033,93 €

MIKROPROJEKT SPOLU / nĺznnĺMIKRoPRoJEKT

32 033,93 €

Financovanie
Európslry fond ľegionálneho ľozvoja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

/ Fhansowante

Štátny ľozpočet

27 228,84€

BuďZet

Paístwa

Mastný vklad

3 203,39 €

Peľcento financovanĺa jednotliých paľtnerov [%l / p"o."ot

Wlĺlad wlasny

1 601,70 €

Spolu
Razem

Vecný vklad

l,Vklad rzeczowy

32 033,93 €

finansowania poszczególnych partnerów

0,00 €
[o/o|

Krajská organizácia cestovného ruchu Žĺtĺnsľýtuľistický kraj
85,00%
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HARMONOGRAM AKTIVÍT / ľ.nnľĺoľ.locmľĺoaľĺĺv
Ulohy / zadania

Miesto ľealizácie

Realizačná jednotka /

/ Miejsce reďizacji

Jednostka realizujqca

Polľok lParocze 1 (01-2020 - 06-2020)
Zmapovanie
sakľálnych
pamiatok
a pútnichých ciest

-

Kľajská organizácia

-

Kľďská organizácia

-

Krajská oľganizácĺa

ŽSK, subregión Bielsky a ošwigcims!ý

cestovného ruchu Žilins\ý
turisticlqý kraj

UJsoLY (Pt) , ŽILINA (SK)

cestovného ľuchu Žĺĺnslqý
turisticlqý kľaj
- GMINA UJSOI.Y

v prihľaničnom

ľegióne

Zoľganizovanie
tematickej qŕstavy

fotografií

k pútnickému

turizmu

fuadenie a
pľopagácia
mikroprojektu
(Krajská
oľganizácia
cestovného ruchu

cestovného ruchu Žiľnslqý

Žilina

turisticdý kraj - Financujúci
paľ[ner

Žĺĺns\ýturisticsý
huj)

Polľok lPóbocze2 (o7-2o2o - tz-zozol,
Zmapovanie
sakrálnych
pamiatok

-

Kľalská oľganizácia

v prihraničnom

cestovného ruchu Žĺľnslqý
turistic\ý krqj

Zorganizovanie
tematickej qýstavy

-

Krajská oľganizácia

turizmu

-

GMINA UJSOTY

Záverečná
konferencia
o sakrálnych
pamiatkach
a pútnickom
tuľizme

cestovného ruchu Žĺĺnslqý
turisticlqý kraj

-

Kľajská organizácia

-

GMINA UJSOLY

-

Kľajská organizácia

a

pútnic\ých ciest

ŽSK, subregión Bielslry a ošwiqcimsdý

regióne

fotografií

k pútnickému

fuadenie a
propagácia
mikropľojektu
(Kľajská
organizácia
cestovného ruchu
Žĺlĺnsdýturistic!ý

UJSor.Y (PL), ŽILNA (SK)

Žĺĺnslqýsamosprávny kľaj

Žĺlĺna

cestovného ľuchu Žiľnslqý
turisticlqý kraj

cestormého ruchu Žĺľnslqý
turisticdý krqj - Financujúci

par[ner

kuj)
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PROJEKTOVE UKAZOVATELE
Programové ukazovatele výstupu

/ wsx,cŽľlrl PRoJEKTowE

/ w.kuŕoiki p"oduktu progľamu

Názqy jednotlivých ukazovatelbv

fednotka Záverečná hodnota

NazĺľyposzczegóInych wskaŽników

Jednostka

1.5 Počet ,,mäk\y'ch" cezhraničných aktMt propagujúcich kultúrne a prírodné
dedičstvo pohľaničnéhoľegiónu

- 2 qľstavy fotografií - z toho 1 qýstava bude na územípartneľa a
qýstava bude na územížiadatelh

1

1.9 Počet organizácií zapojených do cezhranĺčnýchprojektov súvisiacich
s kultúrnym a prírodn1im dedičstvom

-

Pri realizácii mikroprojektu predpokladáme zapojenie aj oblastn1ých
oľganizácií cestovného ľuchu na územíŽsr a iných oľganizácií
v cezhraničnom území

Individuálne ukazovatele
Názvy

j

liczba

2,00

liczba

2,00

liczba

10,00

liczba

10,00

/ Wskažniki wlasne

ednotlivých ukazovatelbv

fednotka Záverečná hodnota

Nazwy poszczególnych wskazników

Jednostka

Publikácia (napr. kniha, album, pľíručka,sprievodca, slovník, spevník, zborník

z konferencie, brožúra,katalóg, leták, mapa, fi]m, CD s hudbou, pľezentácia)

Náklad publĺkácie

liczba
szt

Počet účastníkovpľopagačnýchpodujatí

Konferencia

Cezhľaničný dopad

Wartošó koúcowa

/

Wartošó koricowa

1,00

3 000,00

liczba

100,00

os

80,00

wptyw traosgľaniczny

Dovo]íme si ĺnformovalť,, že taffio mikľopľojekt, resp. takto priamo zamerané aktivity do pútnictva
v cezhraničísme doposiaľ nerealĺzovali. Bude sa jednať o pilotný mikroprojekt, ktoqýĺn otváľame
cesty budúcej šiľšejspolupráci v partnerstve na cezhranĺčnom území.Pre nás, ako partnerov sa
jedná o zámeľ, ktor1ý je súčasťounašej komplexnej stratégie aktivít, nakolko pľiamo pôsobí na
zlepšovanie podmĺenok pre budúci regionálny rozvoj v našom území'Ako sme už uviedli,
cezhraničná koopeľácia v rámci nášho mikroprojektu je klúčovápre budúci širšídosah na lepšie
využívanieexistujúceho potenciálu v prihraničí a zároveň nám kooperácia umožníefektívne
a trvalo udržatelhe rozvíjaťcestovný ľuch na oboch stranách hraníc. Mikľopľojekt ukáže aké
hodnoty nám spolupráca v dialógu môže pľiniesť - aj s ohlädom na rozvoj miestnych samospráv, či
sekundárne rozvojom domáceho podnikatelského prostredia, a to prílevom noých pútnikov
a turistov do oblasti. Ciele nášho mikroprojektu pľiamo súvisia so spoluprácou parLnerov. Pokiaľ
by boli aktivity projektu realizované samostatne len na individuálnej úrovni a nie paľtnerskej,
žiadny z partnerov ani z cielbqých skupín by nemati ta{ý profit ako tomu bude pľi cezhľaničnej
rýmene skúseností a pri cezhranĺčnom zapojení partnerov, kde sa vytvárajú pevnejšie a tľvalejšie
väzby a efektívnejšĺevyužíva potenciál územia. Celkovo je paľtneľstvo pre mikroprojekt klúčové,
inak by sa ciele nedosiahli, nezintenzívnela by spolupráca zodpovedných inštitúciív cezhľaničnom
priestoľe, ktorá by vfivárala podmienky pre priamy rozvoj územia vdäka novej propagácii turizmu
v oblasti. Náš mikľoprojekt je od počiatku, od jeho samotného plánovania, postavený na ýmene
skúseností partnerov a vzájomnej podpore rozvoja turizmu, tĺežaj na organizácii ta{ých aktivít
v rámci mikroprojektu, ktoré môžu byť alqýmsi ''hnacím motorom'' pre samotných obyvatelbv
a návštevníkov do budúcna a pľe ich lepšiu aktivizáciu. Nakolko sa jedná o regióny
Vetzia zo dňa 28-oL-2o2o - kontrolnó číslo32287o9347

19/23

Inteneg
v cezhraničnom územíSlovenska - Pol'ska, je práve tento program jediný vhodný pre naše aktivity
a celkov5Í zámeľ. Uspešnou implementáciou mikroprojektu vytvoríme pevný zák]ad pre budúcu
širšiuspoluprácu rôznych kultúľno-spoločenslgŕchinštitúciív cezhraničnom priestore, čím
mikroprojekt vytváľa predpoklad pre riešenie dblších ľôznych tém a šiľšiuýmenu skúseností
v dlhodobom hoľizonte s pozitívnym dopadom na rozvoj cezhraničného územia SK_PL.
Náš mikroprojekt teda nebude mať len priamy pozĺtívny účinokna zefektívnenie využívania
spoločnéhodedičstva v cezhľaničnom územípočas jeho realizácie. Po jeho ukončení
predpokladáme ľozvoj pútnĺcwa- prílev pútnikov a turistov v oblastiach, ktoré spropagujeme.
V propagácii ,,pútnic\ých ciest" bude naša oľganizácia pokračovaťaj následne po ukončení
projektu na rôznych medzináľodných veltrhoch a qýstavách. Rovnako tak bude tieto pútnickécesty
propagovať aj pol'slqý paľtner. Sekundárne po realizácii nášho mikropľojektu na tieto cesty v SK
a PL môžu nadviazať dhlšie púte a dhlšie atraktivity v okolí. Tým je náš mikroprojekt a\imsi
,,základn1ýrn kameňom" pre pľípadnéd'alšĺepútnické trasy a s !ým súvĺsiace aktivity s dopadom na
udľžatel'qirozvoj slovensko_polského pohraničia.

Udľžatelhosťmikľopľojektu / ľ'watosĺmilĺĺoprojektu
Cestovný ľuch má potencĺál prispievať k rastu zamestnanosti a hospodárskemu rastu, ako aj
k rozvoju vĺdieclrych, okrajovych a menej rozvinuých oblastí. Trvalo udržateffi cestovný ľuch
zahŕňa ochranu a zvelädbvanie kultúrneho a pľírodnéhodedičstva od umenia po miestnu
gastronómiu alebo ochranu biodiverzity, či lokálnych tľadícií,nábožens\ých hodnôt a pamiatok.
Pútniclqý cestovný ruch je špecifĺc\im druhom cestovného ruchu, pri ktorom pútnÍciako účastníci
cestovného ruchu majú prevažne duchovnú motiváciu. Pútnici teda sú qýborným pľedpokladom
pre udržatelhosť mikropľojektu aj po jeho ukončení - k tomuto práve smerujeme. Nejde nám
o jednorázovú aktivitu, ale práve týmto mikroprojektom chceme vytvoriť predpoklady pre tľvalo
udľžatelhúnávštevnosť územia dotknutého pľojektom. Pútnĺcisa vydávajú na púte pľavidelne, sú
ýznamní pre budúcu udržatelhosť mĺkroprojektu. Náš projekt, ako pilotn]ŕ mikroprojekt pre rozvoj
pútnického turizmu v spoločnom cezhraničnom pľiestore vytvára pľiame základy pľe budúci ľozvoj
turĺzmu v oblasti ako aj rozvoj následnej spolupľáce v dhlšom období po ukončenímikroprojektu.
PaľLneri, ako qj iné organizácie pôsobiace v opľávnenom územímôžu v budúcnosti profitovať
z kvalitného a trvalo udržatelhého paľbnerstva. Rovnako tak môžeme spoluprácu v budúcnosti
rozšíriťo nové témy v oblasti cestovného ľuchu a regionálneho rozvoja územia SK-PL. Náš
mĺkľoprojekt svojim zameraním vpl;ýva na rozvoj pútnicwa - prílev pútnikov a turistov
v oblastiach, ktoré mikropľojektom spropagujeme. V propagácii ,,pútniclgÍch ciest" budú paľtneri
nadhlej pokračovaťaj po ukončenímikľoprojektu,k čomu budú slúžĺť
aj obstarané propagačné
materiály, ktoré distribuujeme deťom a širokej verejnosti ' Bude sa jednať aj o trvácnejšie qýstupy,
ako napr. tašky,jednoduché batohy, dáždniky, pršiplášte.Sekundárne po realizácii nášho
mĺkroprojektu na vzniknuté cesty v SK a PL môžu nadviazať d'alšie púte a atľaktivity a môžeme
podlä dopytu cielbqých skupín smerovať naše budúce aktivity.
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Horizontálne princípý / Zasady hoľyzontalne
Horizontálne
princípy

Dľuh
podpory

Zasady horyzontalne

Typ wsparcia

princíp rormosLi
príležitostižien
a mužov

Pozitívny /
Pozyýwny

/ Równouprawnienie plci

Hoľizontálne
princípy

Druh
podpory

Zasady horyzontalne

Týp wsparcia

rovnaké príležitosti
a nediskľiminácĺa
/ Równošó szans
i niedyskryminacja

Pozitívny /
Pozytywny

Stručnéodôvodnenie

Krótkie uzasadrrienie

Ulohy mikľoproje}tu zodpovedajú potrebám cielbvej skupiny oboch
pohlaví. Výstupy projektu budú využívanévšetdimi záujemcami a nikto
nebude diskľiminovaný. Vyhotovená brožúľas mapamĺ pútniclqých ciest
a s vyznačen;ýrni qýznamnými sakráInymi pamiatkami bude dostupná
všet\ým na webových stránkach žiadaielh a partnera' Rovnako tak
zorganizované qistavy ako aj záverečná konferencia budú otvorené širokej
verejnosti, ktorá o tieto aktivity bude mať záujem a budú dostupné
účastníkom!ýchto podujatí bez ohlädu na pohlavie. Pľimáľne sa síce náš
mikľoprojekt zameriava na podporu trvalo udržate]hého ľozvoja
cestovného ruchu v prihľaničnej oblasti avšak aj s ohlhdom na princíp
rorĺnosti príležitostižien a mužov je dopad nášho projelrtu pozitívny, kedže
prináša pľospech a príležĺtostitak ženám ako i mužom z dotknutej oblastĺ.
Stľučnéodôvodnenie

Krótkie uzasadnÍenie

Zmapované pútnickécesty a qýznamné sakrálne pamiatlry budú môcť
využívaťvšetky osoby bez ohlädu na pohlavie, rasu, etnickú pľíslušnosť,
náboženstvo alebo názory, pôvod a iné socĺálne aspekty. !ýn,že bľožúra
s mapou sakrálnych pamiatok a pútnic\ých ciest bude dostupná aj na
webovej stránke žiadateläa partnera, budú !ým tieto qýstupy dostupné pľe
kohokolVek s prístupom na internet. Záverečná konferencia bude otvorená
širokej verejnosti podlh záujmu, a to aj osobám s ťažlqýmzdravotným

postihnutím. Princíp ľovnalqých prfležitostí a nediskriminácie bol
samozrejmosťou už pri plánovaní mikľoprojektu a je braný do úvahy pri
jeho samotnej realizácii aj jeho udržatelhosti v budúcom období'
Hoľĺzontálne
princípy

Druh
podpory

Zasady horyzontalne

Týp wsparcia

Udržatel'ný ľozvoj
/ ZrównowaŽony rozwój

Pozitívny /
Pozytytĺ''ry

Stručnéodôvodnenie

Krótkĺe uzasadnienie

Hlavným cielbm princípu udržatethého rozvoja v rokoch 2014 - 2020 je
zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržatelhosti
rastu s osobitnýrn dôľazom na ochranu a zlepšenie životného prostľedia
pri zohlädnení zásady,,znečisťovateľplatí" . Stratégia Európa 2020
zdôrazňuje inteligentný, udľžatel'ný a inkuzívny rast ako prostriedok na
pľekonanie štrukturálnych nedostatkov európskej ekonomiky, zlepšenie jej
produktĺvity a konkurencĺeschopnosti, a zároveň posilnenie udržatelhého
sociálneho trhového hospodárstva. Cestovný ruch má potenciál prispievať
k ľastu zamestnanosti a hospodáľskemu ľastu, ako aj k ľozvoju vidieckych,
okľajoqých a menej ľozvinuých oblastí. Tľvalo udržatel'n;ý cestovný ľuch
zahŕňa ochranu a zvelhdbvanie kultúrneho a prírodnéhodedičstva od
umenia po miestnu gastronómiu alebo ochranu biodiverzity, či lokálnych
tradícií, náboženslqých hodnôt a pamiatok' Náš mikľoprojekt k napĺňaniu
tohto cielä prispieva najmä vd'aka vhodne zvoleným aktivitám smerujúcim
k trvalo udržatelhému cestovnému ruchu v dotknutej oblasti. Mikroprojekt
prispieva k prílevu návštevníkov, poznávaniu územia a miestnemu rozvoju.
Pracovné miesta, ktoré sa sekundárne vd'aka zqýšenej návštevnosti môžu
vytváľať alebo sa udržiavajú, napomáhajú pôsobiť proti úpadku
priemyselnej vyroby alebo vidieka.
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vyHlÁs ENIA VEDUCE Ho PARTNERA

/ oŠwrĺncznNlAPARTNERA wIoDAcEGo

Vyhlásenie o zabráner'r'í dvojitého financovania mikľoprojektu z fondov EU.
ošwladczenie o braku podwójnego Ílnansowania mikľoproJektu ze sŕdkďw uľ.
Vyhlasujem, že počas realizácie mikroprojektu nebude mikľoprojekt ako celok ani žiadna zjeho častí
Íinancovaná z iných štľuktuľálnych fondov EÚ.

ošwiadczam, iž podczas realizacji mikroprojektjako calošó, ani Žadnajego czqšó, nie bqdzie wspierany
ze šrodków innego programu pomocy

UE.

bude financovan1ý v súlade so zásadami zadávania veľejných zákaziek.
l|lk"oplgjqkt
Mikľoprojelrit bqdzie ľeďizowany
zgodnle z zasadnml udzielania zanórrderĺ publicarycb.

Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
-ošwĺadczam, Že mikroprojekt bgdzie reďizowany zgodnie izasadami udzielanĺa zamówieli

publĺ.'nv.r'.

"--"

Vyhlásenie o pľĺpľavenostimikroprojektu na jeho ľealizáciu v súlade s legislatívou EU a s národnou
legislatívou.
ošwladczenie o gotowošci milaoprojeliitu do reďlzacji iJego zgodnošci z prawodawstwem UE i kľaJowym.

Vyhlasujem, že tento mikropľojekt je pripľavený na realizáciu, vlastní všetlry ľelevantnédokumenty povolenia
a
(qk'! potrebné) v súlade s legislatívou EU a s ňárodnou legislatívou všet!ýäh zapojených partneräv.

ošwiadczam, iŽ mikľopľojektjest pľzygotowany do realizacji, posiada stosow]re dokumenty i pozwolenia
$ešli dotyczy) zgodnie
z prawodawstwem UE i kľajowym wszystkich zaangaŽowanjlcĹ partnerów.

Vyhlásenie týJ<ajúce sa súhlasu so spracoJaním a zveľejňovanÍm osobných údajov.
ošwiadczenie dotyczqce zgody na pnetwarzanie i publĺkowanie

danychlsobowych.

i

Súhlasímso spracovaním osobných údajov obsiahnutých v pľedkladanej žiadosti a vjej prílohách na účely
spojené s ľea]izáciou míkropľojektu.

WyľaŽam zgodg na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawaľtych w przedkladanym wniosku
i zal4cznikach, do celów zwiqzanych
z realĺzacjq projektu parasolowego.

Vyhlásgnie týkajúge sa súhlasu súvisiaceho so sprístupňovaním žladosti subjektom vykonávajúclm
hodnotenie opeľačnýchprogramov.
ošwiadczenle dotycz4ce zgody na udostqpnienie wniosku podmiotom dokonuj4cym euľaluacji programów
operacyjnych.

Súhlasímso sprístupňovanímúdajov obsiahnu!ých v projektovej žiadosti subjelrtom vykonávajúcim evaluáciu
operačných programov za podmienky, že tieto šubjelĺtyžaĺstiaóchranu ĺnľormácĺía ňjomstiev v nej
obsiahnutých'

WyraŽam zgodq na udostqpnĺenie danych zawartych we wniosku aplikacfinym podmiotom dokonujqcym
ewaluacji programów operacyjnych pod
warunkiem zapewnienia przez te podmioty ochrony iĺformacji orai ta;emnió w nm zawartych.

!1est1{
lgdqgvednosť za urledenie nepľavdir4ých infoľmácií alebo podávanie nepľavdivých vyhlásení
odpowiedzialnošó
podanle
kaľna za

-S* 'i

fďszywych inforĺracji-lub zloŽenie fďsryrvych ošwladczeŕ.

vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenÍe

údajov alebo podanie nepľavdiqých vyhlásení.

leplayglqých
Jestem šwiadomy odpowiedzialnošci karnej za podanie falszywych danych lub z\ozeniefalšzywych ošwiadczeň.
Dátum, podpis a pečiatka s menom oprávnenej
osoby / oata, podpis oraz pieczgó imienna osoby uprawnionej

oficiálna pečiatka žiadatelh / oficjatna

vmioskodawcy

pĺeczqó

:htl
I

7

pečiatka l píecz1ó

I
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PRItottY / zĺr4czľmr
Príloha lZah4cznlk

Bolo pľiložené?/ czy

Partnerska dohoda medzi paľtnermi !ýkajúca sa realizácie mikroprojektu (v
súlade so vzorom)

Porozumienie partnerskie pomiqdzy paľtnerami w sprawie ľealizacji milrroprojektu (zgodnie ze
wzoľem)

Súvaha za predchádzqjúci rok

Bilans za ubieg}y ľok

Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok
Rachunek zysków i strat za ubĺeg$ rok

V1ýpis zo Štátneho súdneho registra /obchodného registra v súlade so

štatútom/stanovami

Ano

/

raľ

Áno

/

r*.

lĺno / ľuľ
Ano

/

ľat

Statut

Ano

/

ľaľ

Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči veľejnoprávnym inštitúciám (tj. že
19majú ne{9qlatky na zdravotnom a sociálnom poistení anĺ daňové nedoplatky)

Áno

/

ľaľ

Áno

/

ľaľ

Wypis z Krajowego Rejestru S4dowego i innych ľejestrów zgodnie ze statutem

Štatút/stanovy

ošwiadczenia VAT i o nĺezaleganiu ze zobowiqzaniami publÍczno_prawnymĺ

Vyhlásenie !ýkajúce sa štatnej pomoci pre mikroprojeki
ošwiadczenie dotyczqce pomocy publicznej w mikroprojekcie

Vyhlásenie o poveľeníľealizácie mikľopľojektu inej jednotke
ošwiadczenie o powierzenĺu realizacji mikľoprojektu innej jednos[có

Vyhlásenie o realizácii ukazovate]ä qýsledku
ošwiadczenie o realizacji wskaŽnika ľezultatu

opis vplyvu mikropľojektu na životné prostredie

opis wp}ywu mĺkľoprojektuna šrodowisko

Stručný opis prípravy vjazyku cezhraničnéhopartnera

Skľócony opis przygotowany

w

jqzyku partnera zagľanĺcznego

dotqczonoz

Nie / ľie
Áno

/

ľaľ

lĺno / ľalt
Ano / ľaľ

Iné nevyhnutné pľiloženédokumenty vyžadované polskouislovenskou legislatívou alebo špecifikáciou

mikroprojektu.

Inne niezbqdne zal4czone dokumenty wpnagane prawem polskim/slowackim lub specyfikq mikropľojektu

Splnomocnenie pre Ing. Ivetu Chabadovú, qýkonnú ľiaditelku
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