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Zmluva o poskytnutí finančného pľíspevku pre
individ uálny m ikroprojekt

Zmluva o poskýnutí fĺnančného príspevku Č. lNT/EB/Z A,l1Nll Al0259
Na realizáciu mikroprojektu,,objavujme krásy krušetnického chotára'', Č' lNT/EBlzN1lvllN0259
Podl'a rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty č. 4312020 zo dňa 22.12. 2020, v rámci Programu
cezhra n ičnej spo l u práce l nterre g V-A Pol's ko-Slovens ko 20 1 4-2020
uzavretá medzi:

Zilinským samosprávnym kľajom
so sídlom: Komenského 48, 011 og Žillna

d'alej len,,Eureregión/VUc'',

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

a

obec Krušetnica

so sídlom: Krušetnica č. 69, 029 54 Krušetnica
lČo1:0o314595
DlČ: 2020571663

d'alej len,,mikroprijímatel'''

zastúpený: Mgr. Teréziou Pacoňovou, starostkou obce Krušetnica, na základe plnej moci2 osvedčenia zo
dňa 30'1 1.2018 ktoré tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve,

spolu pomenované ako,,zmluvné strany",

d'alej len,,zmluva".

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

1Čĺsla: DlČ (alebo ekvivalentDi}alqpo lČo, KRs (ak je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo ekvivalentný)
'zelná mocfie osopľ*7qlug{ucu vétÚceho partnera (ak s/vzťahuje).

)
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DEFINĺcIE

VŽdy, ked'sa v tejto zmluve uvádza:

1. ,,aktuálna Príručka pre prijímatel'a" - rozumie sa tým dokument schválený Monitorovacím výborom,
ktorého Zmeny schval'uje Monitorovací výbor, a v ktorom sú uvedené zásady pripravovania, realizácie,
monitorovania a vyúčtovania projektu a jeho udrŽatel'nosti. Mikroprijímatel' má prístup k aktuálnej Príručke pre
prijímatel'a a prostredníctvom webovej stránky programu a internetovej stránky Euf€fe{'+enu/VUC je
bezodkladne informovaný o jej zmenách ako aj o dátume, od ktorého je nová verzia Príručky fire prijímatel'a
platná;

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

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

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

5. ,,elektronická verzia dokumentov" _ rozumejú sa tým dokumenty výlučne v elektronickej podobe alebo ich
fotokópie, originálne elektronické dokumenty, existujúce takisto v papierovej verzii, ako aj skeny a fotokópie
originálnych papierových dokumentov, opísané mikroprijímate|'om v súlade s poŽiadavkami uvedenými v
aktuálnej Príručke pre mikroprijím atel'a;

6. ,,generátor Žiadostí a vyúčtovaní'' - rozumie sa tým informačný nástroj vytvorený pre podávanie Žiadostí
oposkýnutĺe finančného príspevku ana vyúčtovanie mikroprojektov Vprograme ĺnterreg V-A Pol'sko-
Slovensko, v súlade s pravidlami uvedenými v uŽívatel'skej príručke dostupnej na interňetovej stránke
Eu+e+egÉónu,/VUC;

7 . ,,Riadiaci orgán" - rozumie sa tým pľíslušné ministerstvo regionálneh o rozvoja v Pol'sku;

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

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

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

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

12. ,,mikroprojekt'' - rozumie sa tým projekt rea|izovaný v rámci StreŠného projektu aspoň 2 subjektmi _
minimálne po jednom zkaŽdej strany hranice, okrem Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, 

-ktore 
sa

o poskýnutie finančného príspevku mÔŽe uchádzat'ako tzv. jediný prijímatel';

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

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

15. ,,Partnerská dohoda'' - rozumie sa tým zmluva určujúca vzájomné práva a povinnosti mikroprijímatel'a
a partnerov m ikroprojektu v rá m ci realiácie milcoprojektu ;

16 ,,správ-a 'o-postupe realizácie mĺkroprojektu" _ rozumie sa tým správa, ktorú mikroprijímatel' predkladá
eu+eĺesióft/VUC v súlade s pravĺdlami uvedenými v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatei'a a v zmluve, ktorá
odzrkadl'uje postup pri realizácii mikroprojektu;



V ĺllr€Íieg F
P,-sK Polsko-Slovensko T6

+}!$ tllé .nz

ZILINSKY
sAM0sPRÁVNY
KRAJ

Eu'c!*l ĺolJ'.9'oĺiliéĺo lo'oi

17. ,,finančný príspevok'' _ rozumejú sa tým finančné prostriedky z EFRR;
í8. ,,EFRR" - rozumie sa tým Európsky fond regionálneho rozvoja;

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

20. ,,spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu"-rozumejú sa tým prostriedky z pol'ského/slovenského štátneho
rozpočtu, ktore Eu+e+egión/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 príslušným disponentom rozpočtovej časti na základe osobitných predpisov;

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

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

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

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

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

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

27. ,,oprávnené výdavky" _ rozumejú sa tým výdavky alebo náklady riadne vynaloŽené mikroprijímatel'om
alebo v súvislosti s realizáciou mikroprojektu v rámci programu, v súlade so zmluvou, právnymi predp1smi EU a
vnútroštátnymi predpismi, s aktuálnou Príručkou pre mikroprijímatel'a, aktuálnou Príručkoú pre prijímatel'a a
prostredníctvom generátora Žiadostí a vyúčtovaní;

28. ,,neoprávnený výdavok'' - rozumie sa tým akýkol'vek výdavok alebo náklad, ktorý nemôŽe bý' uznaný za
oprávnený výdavok;

29- ,,Smernice pre Euroregión" - rozumejú sa tým smernice pre Euroregĺón o overovaní vyúčtovacej
dokumentácie m ĺkroprojektu;

30. . ,,účet Eu+eregiónu/Vuc" - rozumie sa tým bankový účet, z ktorého su+eľesion/VUC poukazuje finančné
prostriedky m ikroprijím atel'om ;

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

osobitný bankový účet, na ktorý sa poukazuje finančný príspevok:

názov a adresa banky: Prima banka Slovensko, a's. HodŽova 1 1, 0'ĺ0 11 Žilina
kód banky (BlC/sWlFT): KOMASK2X

IBAN: SK96 5600 0000 0040 56132027

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

názov a adresa banky:

č. účtu:

32. ,,nariadenie EUs" _ rozumie sa tým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU)č. 12ggĺ2o13 zo 17.
decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu ciel'a ,,EurÓpska územná spolupráca'' z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (U. v. EU L347 z20.12.2013, s.259-280);

3

3 Vzťahu1e sa iba priiímaie|'ov z Pol'ska' Nevzťahuje sa na štátne rozpočtové organizácie
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33. ,,vŠeobecné nariadenie" - rozumie sa tým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 13o3t2o1g
zo 17' decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnomfonde, Kohéznomfonde, Európskom pol'nohospodárskomfondeprerôzvojvidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú vŠeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa ruŠínariadenĺe Rady (ES) č. 1.083/2006 (U. v' E|JL347 z20'12.2013, s.320_469);
34. ,,internetová stránka Euroregiónu/Vuc' rozumie sa tým stránka:www.euroregion-
beskidy. pl/www.ziI inskazupa.sk;
35. ',internetová stránka programu" - rozumie sa tým stránka: www.olsk.eu
36' ,,udrŽatel'nost"' - rozumie sa tým zákaz vykonávat' podstatné modifikácie mikroprojektu, uvedené v čl' 71
vŠeobecného nariadenia, v období 5 rokov od poslednej platby pre mikroprijímatel'a a v prípade mikroprojektov
so Štátnou pomocou v súlade s platnými predpismi;
37. ,,ukončenie vecných aktivít v mikroprojekte" - rozumie sa tým dátum ukončenia poslednej aktivity
mikroprojektu' ktorá je potrebná pre dosiahnutie jeho ciel'a (napr' sprístupnenie výstupov mikroprojektu ciel'ovej
skupine);
38. ',pomoc de minimis" - rozumie sa ňou pomoc upravená Narĺadením Komisie č.140712}13 z 18'
decembra 2013o uplatňovaní článkov 107 a108 Zmluvyofungovaní európskej únie na pomoc de minimis(U'
v. EU L 352z24.12.2013, str. 1), poskýovaná na základe Nariadenia ministra infraŠtruktúry arozvoja Pol'skej
republiky o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci V programoch Európskej územnej spolupráce v
rokoch 2o14-2o2o z 20. oktÓbra2015;
39. ,,štátna pomoc" - rozumie sa ňou pomoc uvedená v čl' 14 Nariadenia Komisie č,.651t2o14 zo 17. júna
2o!4.o vyhláseníurčitých kategÓriípomoci za zlučitel'né s vnútorným trhom podl'a článkov 107 a 108 Zmluvy (U.
v. EU L 1B7 z26.06.2o14, str. 1) poskýovaná na základe Nariadenia ministra infraštruktúry arozvoja Pol'skej
republiky o pomoci de minimis a Štátnej pomoci V programoch EurÓpskej územnej spolupráce v rokoch 2014-
2020 z 20. októbra 2015.

4
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PREDMET ZMLUVY

1' Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých Eu+eľegion/VUC poskýuje finančný
príspevok z a spolufĺnancovanie zo Štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu a mikroprijímatel'
realizuje mikroprojekt, v súlade so Žiadost'ou o poskýnutie finančného príspevku a rozhodnutím Výboru
pre mikroprojekty.

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

3. V prípade jednotiek územnej samosprávy mÔŽu úlohy azáväzky mikroprijímatel'a vypliývajúce zo
zmluvy realizovat' príslušné úrady pre tieto jednotky.

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

1) platnými predpismi EÚ 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 zruŠuje nariadenie (Es)č.
1080/2006(U . v. EUL347z 20.12.2013, s.289-302),

c) vŠeobecným narĺadením,

d) vykonávacími nariadeniami Európskej komisie, ktore doplňujú Všeobecné nariadenie,
nariadenie EUS ako aj nariadenie uvedené v písm' b,

e) vnútroštátnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov,

f) vnútroŠtátnymi a eurÓpskymi predpismi o verejnom obstarávaní;

2) aktuálnou programovou dokumentáciou pre mikroprojekty, predovŠetkým:

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

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

c) aktuálnou Príručkou pre mikroprijímatel'a a Generátorom Žiadostí a vyúčtovaní -
uŽívatel'skou príručkou zverejnenými na internetovej stránke Eu+eľegiónu/Vuc,

3) zásadami a pokynmivnútroštátnymi a EÚ, najmä:

a) Výkladovým oznámením Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva uplatnitel'ných na
zadávanie zákaziek,.na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzt'ahujú smernice o verejnom
obstarávaní (U. v. EU C 17g 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 berĺe na vedomie spôsob
sprístupňovania zmĺen týchto dokumentov, a taktieŽ berie na vedomie, Žerealizácia mikroprojektu, ktorá
začne pred uzavretím tejto zmluvy, bude predmetom kontroly uvedenej v $ 10 a1 1 tejto zmluvy'

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

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

s3
PARTN ERSKÁ DoHoDA K REALlzÁcll lvl lrRoPRoJEKTU4

1. Mikroprijĺmatel' v partnerskej dohode upravuje vzájomné pravidlá spolupráce s partnermi
mikroprojektu, predovšetkým stanovuje úlohy a povinnostivyplývajúce zrealizácie mikroprojektu.

2. Mikroprijímatel'pred uzavretím zmluvy s Eu+oľegúóneľ+A/UC predkladá na Eu+e+e€rĺónuiVUC kópiu
partnerskej dohody podpísanej všetkými partnermi mikropľojektu a mikroprijímatel'om.

3' Partnerská dohoda obsahuje ustanovenia, ktoré sÚ v sú|ade s minimálnym rozsahom partnerskej
dohody, tvoriacim prílohu Žiadosti o poskýnutie fĺnančného príspevku pre mikroprojekt.. Partnerská
dohoda môŽe obsahovat' dodatočné ustanovenia dohodnuté medzi mikroprijímatelbm a partnermi
mikroprojektu za účelom realizácie miknoprojektu. Dodatočné ustanovenia nesmú byt' v rozpore
s ustanoveniami uvedenými v partnerskej dohode.

s4

RozPočET PRoJEKTU

1. Finančný príspevok poskytnutý na mikroprojekt nie je vyŠŠí ako:47978,BB EUR (slovom:
štyridsat'sedemtisíc devät'stosedemdesiatosem B8/100EUR) a súčasne neprekračuje 85,o0%5 celkových
oprávnených výdavkov mikroprojektu predstavujúcich 56 445,75 EUR (slovom: pät'desiatŠest'tĺsíc
štyristoŠtyridsat'pät' 7511 00 EU R

2' Mikroprijímatel' sa zaväzuje poskytnúť vlastný vklad určený na realizáciu mikroprojektu vo výŠke
nie niŽšej ako282230 EUR(slovom: dvetisícosemstodvadsat'dva 30/100 EUR), čo predstavuje min' s%
celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu.6

3. Spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu7 vo výške nie vyŠšej akos 5 644,57 EUR (slovom:
pät'tisíc ŠestoŠtyridsat'Štyri 571100 EUR), a súčasne neprekračuje 10% celkových oprávnených výdavkov
mikroprojektu uvedených v bode '1.

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

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

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

7. Vyplatenie poskytnutého finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu pre
mikroprojekt má formu refundácie skutočne vynaloŽených oprávnených výdavkov, vyplatenia pauŠálu na
nepriame výdavky ako aj vyplatenia pauŠálu na personálne náklady- v súlade s rozpočtom mikroprojektu
uvedeným v Žiadosti o poskýnutie finančného príspevku.

8. Akékol'vek neoprávnené výdavky v rámci mĺkroprojektu alebo neoprávnene vynaloŽené výdavky
znáša mikroprijímatel' z vlastných prostriedkov.

aNeuplatňuje sa, ak je jediným partnerom v mikroprojekte Európske zoskupenie územnej spolupráce.
55 presnosťou na dve desatinné miesta' Zaokrúhl'uje sa v súlade s matematickýmĺ postupmi, t.j.' ak je tretia číslica za čiarkou 1,2,3,
4, druhá číslica ostáva nezmenená a ak je to 5, 6, 7, 8, 9' druhá čísĺica za čiarkou sa zaokrúhli smerôm nahor, no nie viac ako 85,00
%.
6Ak je Vedúcim partnerom obec, je povinná ku podpisu zmluvy predložiť výpis z uznesenia obecného zastupitel'stva o schválení
spolufinancovania mikroprojektu/Týka sa len vedúcich partnerov mikroprojektu/ partnerov mikroprojektu zo Slovenska.
7 MoŽnost'a rnj'ška dofinancovania z účelovej rezervy štátneho rozpočtu jé určovaná kaŽdoročne u pro"ese rezervy štátneho rozpočtu
PR. Týka sa len polských partnerov
8 V prípade, Že mikroprojekt nedostal spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu' treba v $4 ods. 3 uviesť ',nevzťahuje sa". Ustanovenie
sa nevzt'ahuje na štátne rozpočtové organizácie na pol'skej strane. 
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9. Mikroprojekt je realizovaný v sÚlade so Žiadost'ou o poskytnutie finančného príspevku, vrátane
priloŽeného rozpočtu mikroprojektu, spolu s neskoršímizmenamizavedenými podl'a $ 17 zmluvy a podl'a
platnej programovej dokumentácie a aktuálnymi dokumentmi na realizáciu mikroprojektov a podl'a
predpisov uvedených v $ 2 ods. 4.

10. V prípade priznania Štátnej pomoci/ pomocĺ de minimis nemôŽe Zmena výšky výdavkov
spadajúcich do podpory, vypl1ivajúca zo zmeny rozsahu mikroprojektu, zmena výšky finančného
príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, spôsobit' prekročenie povolenej maximálnej úrovne
finančného príspevku v súlade s účelom štátnej pomoci a hodnoty pomoci de minimis poukázanej
m ikroprijímatel'ovi'

s5
zABEzPEcENlE REALEÁC l E zM LUVYg

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

1) blankozmenka spolu so zmenkovou doloŽkou;

2) notárska zápĺsnica o dobrovol'nej exekúcii;

3) cesia;

4) banková zábezpeka;

5) iná forma zábezpeky dohodnutá s EuroregiónomAlU€.

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

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

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

5' V prípade začatia správneho konania, účelom ktorého má bý'vrátenie prostriedkov na základe zákona
o verejných financiách alebo na základe súdneho konania v dôsledku napadnutia takého rozhodnutia,
alebo v prípade výkonu správnej exekúcie, mÔŽe k vrátenĺu zábezpeky dôjst' po ukončení konania
a vľátení prostriedkov.

s6
oBDoBlE REALzÁclE MlKRoPRoJEKTU

'ĺ. obdobie realizácie mikroprojektu je nasledujúce:

1) Dátum zaiatia vecnej realizácie v mikroprojekte: 01 .03.2021;

2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte:3'l.10.2021;
2. Realizácia mikroprojektu musí prebiehat'v súlade s harmonogramom aktivít uvedených v Žiadosti

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

pĺsomnej Žiadosti mikroprijímatel'a, kedy maximálna doba realizácie mĺkroprojektu nesmie bý'vĺac
ako 18 mesiacov. V závislost| od sídla mikroprijímatel'a za rozhodnutie v tomto prípade zodpovedá
euroregión alebo VUC'

']Ýka sa polškých mikropríjimatelbv. Nevzťahuje sa na jednotky sektora Verejných financií
10Nehodiace sa prečiarknuť.

7
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s7
zoDPoVEDNosŤ MlKRoPRlJĺmĺreľR

1. Mikroprijímatel' zodpovedá Eu+e+es€fiu/VUC za zabezpečenie správnej a včasnej realizácie
celého mikroprojektu. Mikroprijímatel' je tieŽ zodpovedný za akékol'vek opatrenia prijaté partnermi
mikroprojektu, ktoré by viedli k porušeniu ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a partnerskej dohody
k realizácii mikroprojektu.

2. Mikroprijímatel' nesie výhradnú zodpovednost' za Škody, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou
mikroprojektu vo vzt'ahu k tretím osobám' Mikroprijímatel' sa zrieka akýchkolVek nárokov vo vzt'ahu k
eu+oľesiónu/VUC za škody spÔsobené sebou alebo projektovými partnermi alebo akoukol'vek tret'ou
osobou v súvislosti s realizáciou tohto mikropľojektu.

3' V prípade, Že E!+e'lregjéň/VUC, v súlade so zmluvou, poŽiada o vrátenie celého vyplateného
finančného príspevku a spo|ufinancovania zo Štátneho rozpočtu alebo jeho časti, mikroprijímatel' je
zodpovedný za vrátenie príslušnej sumy finančných prostriedkov v lehote stanovenej vo výzve na
vrátenie finančného príspevku vystavenej cureľegiónem^/UC, v súlade s podmienkami uvedenými v
s1 3.

s8
VLASTNĺCKE 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 vyuŽité spôsobom, ktorý
zabezpečí rozsiahle šírenĺe a zdiel'anie výsledkov mikroprojektu verejnosti, v súlade so Žiadost'ou o
poskýnutie finančného príspevku.

se
osoBITNÉ PoVlNNosTl MIKRoPRUíMATEĽA

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

2. Mikroprijímatel' vedie osobitnú analytickú evidenciu pre potreby realizácie
m ikroprojektu,spÔsobomumoŽňujÚcim identifikáciukaŽdejfinančnejoperácievykonanejvrámciňímrealizovane
jčastimikroprojektu11 za podmienok uvedených v aktuálnej Príručke pre-mikroprijímatel'a a v ostatných
program ových dokumentoch.

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

4. Mikroprijímatel'zabezpečuje infoľmovanost'verejnosti o výŠke spolufinancovania mikroprojektu v
súlade s poŽiadavkami uvedenými v čl' 115 ods. 3 vŠeobecného nariadenia, vo vykonávacom nariadení
Komisie (EU) č.821/2O14 z 28' jÚla 2O14 (U.v. EU L 223 z 29.7.2O14. s. 7-18) a v aktuálnej Príručke pre
mikroprijímatel'a.

5' Mikroprijímatel', ktorý poskýuje štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, je zodpovedný za
poskýovanie pomoci účastníkom projektu v súlade s ustanoveniamĺ zákona z 30. aprÍla 2004 o
konaniach vo veciach súvisiacich so štátnou pomocou a nariadením Komisie (EU) č. 1407t2O13 a
programovými pravidlami.

6. Mikroprijímatel' pravidelne monitoruje postup v realizácií mikroprojektu vo vzt'ahu k obsahu
Žiadosti o poskýnutie finančného príspevku a ostatných príloh, a bezodkladne informuje Euľe+egien/VuC
o všetkých nezrovnalostiach a oko|nostiach, ktoré môŽu spôsobit'oneskorenia alebo zabránit' realizácii
mikroprojektu v plnom rozsahu, alebo o zámere odstúpit'od realĺzácie mikrcprojektu.

7 ' Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Eureregión/VUC o okolnostiach, ktoré môŽu viest'
k zníŽeniu hodnoty oprávnených výdavkov mikroprojektu, o moŽnosti spätného získania DPH a o
príjmoch, ktoré neboli zohl'adnené počas poukazovania finančného príspevku a spolufinancovanĺa zo
štátneho rozpočtu uvedeného V s 4 - v sÚlade so Špecifickými zásadami uvedenými v aktuálnej Príručke
pre m ikroprij ím atel'a.

8

11Nevzťahuje sa na paušálne ýdavky.
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B. 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
hospodárnosti, transparentnosti, pravidlami hospodárskej sút'aŽe a rovnakého zaobchádzania, podrobne
popísanými v aktuálnej Príručke pre mikroprijĺmatel'a.

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

10. Vprípade, Že mikroprijímatel'poskytne hospodárskemu subjektu Štátnu pomoc alebo pomoc de
minimis, je mikroprijímatel' povinný posúdit' plánovanú pomoc, monitorovat' ju a podávat' správy
o poskýnutej štátnej pomoci alebo pomoci de minimis a dodrŽiavat' príslušné právne predpisy.

11. Mikroprijímatel' odovzdá cuĺeregi{5nu^/UC dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania
spolu sd'alŠou správou zrealizácie mikroprojektu najneskôr spolu so správou, vktorej sú uvedené
výdavky spojené s obstarávaním.

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

13' Mikroprijímatel' poskýuje dokumenty a potrebné vysvetlenia príslušnému Eu+eľegÉónufuUC,
kontrolórovi, Spoločnému technickému sekretarĺátu, Riadiacemu orgánu alebo Národnému orgánu v
lehotách stanovených týmito inŠtitúciami.

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

í5. Mĺkroprijímatel' bezodkĺadne informuje Eu+e+egién/VUC o zmene svojej právnej formy aĺebo
právnej formy partnerov mikroprojektu, ktorá má vplyv na nedodrŽanie pravidiel vo vzt'ahu k
m ikroprijímatel'ovi alebo partnerovi mikroprojektu, ktoré určuje program.

í6. Mikroprĺjímatel' bezodkladne informuje Eu+eľegiióR/VUC o konkurze, likvidácii alebo bankrote
ktoréhokol'vek z partnerov mikroprojektu, alebo o tom, Že ktorýkol'vek z partnerov mikroprojektu
nerealizuje mikroprojekt.

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

18. Mikroprijímatel', pod hrozbou sankcií uvedených v $ í9, zodpovedá za udrŽatel'nost'mikroprojektu
po dobu piatich rokov od dátumu vyplatenia záverečnej platby euĺeľegiénom^/ÚC, za podmienok
stanovených v právnych predpisoch EU a v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a. V prípade
mikroprojektov, na ktoré sa vzt'ahuje Štátna pomoc/pomoc de minimls sa uplatňuje obdobie udrŽatel'nosti
určené v súlade s prísluŠnými platnými predpismi.

'l9. 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 mlmoprojektu v súlade so zmluvou a udrŽatel'nosťou mikroprojektu.

20. V prípade, Že mikroprijímatel' neplní svoje povinnosti v rámci predkladania správy o postupe
realizácie mikroprojektu, dodrŽĺavania pokynov ohl'adne publicity, v rámci podrobenia sa kontrole alebo
auditu, mÔŽe E++eregión/VUC bez ohl'adu na právo Eu+efegiofi/VUC, vypovedat'zmluvu podl'a $ 20,
pozastavit'platby pre mikroprojekt, kým mikroprijímatel'nesplnísvoje povinnosti.

9
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1. Mikroprijímatel' predkladá Eu+eregiióR+^/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 Príručky pre mikroprijímatel'a aNávod na vyplnenie správy zrealizácie
mikroprojektuvrámci ProgramulnterregV-APol'sko-Slovensko2014_2o2O_(GenerátorŽiadostí
a zúčtovaní - uŽívatel'ská príručka).

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

3. Mikroprijímatel' je povinný predkladat' Eureregiónu/VÚC správy o postupe realizácie mĺkroprojektu:

1) čiastková/ správa o postupe realizácie - podáva sa v lehote do 03.09.2021

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

4. Mikroprijímatel'Žiada o refundáciu oprávnených výdavkov na základe správy o postupe realizácie
mikroprojektu vyhotovenej prostredníctvom generátora Žiadostí a vyúČtovaní v súlade s pokynmi, ktoré
sú dostupné na internetovej stránke cu+eresiónu/VUC' Mikroprijímatel' je povinný v lehotách uúedených v
$ 3 doručit' tieŽ tlačenú správu z informaČného systému spolu s potrebnou dokumentáciou do sídla
E+rfefegiéfiu/VUc.

5. eu+eresionlVUC kontroluje správu o postupe realizácie mikroprojektu a oprávnenost' výdavkov
v nej deklarovaných. Kontrola prebieha v súlade s predpismi, pokynmi alebo postupmi stanovenými
v danom členskom Štáte, v súlade so zásadami stanovenými v programe.

6' V prípade zistenia chýb v správe o postupe realizácie mikroprojek E+ĺľeregrĺónA/UC:

1) doplňuje nedostatky alebo opravuje chyby, v prípade, Že sú zjavné a informuje o tom
mikroprijímatel'a,

2) vyz'ýva mikroprijímatel'a na opravenie alebo doplnenĺe správy o postupe realizácie
m ikroprojektu alebo pos kýnutie dodatočných vysvetlen í.

7. s+#eľegien/VUC potvrdzuje výdavky predloŽené mikroprijímatel'om v správe o postupe realizácie
mikroprojektu uvedenej v ods. 3'overovanie výdavkov sa vykonáva v sÚlade s predpismi, pokynmi alebo
postupmi ustanovenými pre realizáciu mikroprojektov.

8' Na Žiadost' a v lehotách stanovených Eu+€fesió1q€''"a^/UC predkladá mikroprijímatel' dokumenty
potrebné na kontrolu správy o postupe realizácĺe mikroprojektu, opravuje správu o postupe realizácie
m ikroprojektu, odstraňuje chyby alebo poskytuje dodatočné vysvetlenia.

9' V prípade paušálneho vyúčtovania nepľiamych výdavkov podl'a Žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku, ich výšku schval'uje cu+eresion^/UC v kaŽdej správe o postupe realizácie mikroprojektu so
zohl'adnením sadzby a hodnoty schválených priamych personálnych výdavkov mikroprijímatel'a.

10. V prípade pauŠálneho vyúčtovania priamych personálnych nákladov podl'a Žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku, ich výšku schval'uje eu+e+esion/VUC v kaŽdej správe o postupe realizácie
mikroprojektu, so zohl'adnením sadzby a hodnoty schválených priamych výdavkov mikroprijímatel'a iných
ako priame personálne výdavky.

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

10
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12' Postup v prípade zistenia neoprávnene vynaloŽených výdavkov upravuje aktuálna Príručka pre
mikroprijĺmatel'a alebo Smernice pre Euroregión.

13. Príjmy vzniknuté v danom monitorovacom období v dôsledku realizácie mikroprojektu v časti
realizovanej mikroprijĺmatel'om, ktoré neboli zohl'adnené vo fáze priznania finančného piíspevku pre
mikroprojekt, znižujú oprávnené výdavky vsúlade so zásadami opísanými vaktuálnej Príručke pre
mikroprĺjímatel'a

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

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

síí
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 spráúe
cu+e+egióflu/VUC, ktorá bude spĺňat'formálne a vecné poŽiadavky.

2 Záverečná platba sa poukazuje na základe záverečnej správy zrealizácie mikroprojektu, ktorá sa
Eu+gľesÉóng/Vuc predkladá najneškôr do 30 kalendárných dní od ukončenia vecnej realizácie
mikroprojektu, uvedenej v g 6 ods. 1 bod 2.

3. Poukazovanie priebeŽnej refundácie pre mikroprijímatel'a prebehne po tom, ako Eu+eregriónA/UC
schváli správu o postupe realizácie mikroprojektu predloŽenú mikroprijímatel'om. Refundácia z ÉrRR sa
poukazuje vo výške 50% oprávnených výdavkov schválených su+efegi€n€n+/VÚC v uvedenej správe.
Zostávajúca čast'oprávnených výdavkov je mikroprijímatel'ovĺ refundovaná po tom, ako Riadiáci orgán
(Ro) poukáŽe fĺnančné prostriedky poukázané na bankový účetEu+eľesú{iq.t/VUC.

4. Finančný prĺspevok z EFRR sa mikroprijímatel'ovi poukazuje v EUR z bankového účtu
cu+e+egi{ánu/VUC vo forme priebeŽných platieb á záverečnej platbý ako refundácia oprávnených
výdavkov, a to na bankový účet mikroprijímatel'a. Riziko prípadných kurzových rozdielov znáša
mikroprijímatel'.

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

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

7. Podmienkou pre to, aby bol finančný príspevok z EFRR uvedený v ods' 3 poukázaný
mikroprijímatel'ovi, môŽe bý' aj kontrolná návšteva/kontrola na mieste realizácie mikroprojektu zo straný
c+ĺľeľegiónuivÚC alebo inej oprávnenej jednotky za účelom zĺst'ovania, či bol mikrop roj,ekt'zrealizovaný í
súlade so Žiadost'ou o poskytnutie finančného príspevku.

8. Podmienkou poukázania danej platby je dostupnost' finančných prostriedkov na bankovom účte
Eu+ereg{on++/VUC.

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

10, Eu{ofegion/Vuc poukazuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na bankový účet
mikroprijímatel'a vo forme refundácie vo výške uvedenej V s 4 ods. 3 v súlade s certifikovanými
oprávnenými výdavkami uvedenými v správe o postupe realizácie mikroprojektu12.

11' Podmienkou poukázania spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu mikroprijímatel'ovije dostupnost'

11

12Nevzt'ahuje sa na štátne rozpočtové organizácie na pol'skej strane.
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rozpočtových prostried kov1 3

s12
zruŽovRtlle rlnnrĺčnÉHo pnĺspEVKU n upmĺŇoVANtE rlruaruČľĺÝcn xonexclĺ zo

sTRANY sunoncepľuruÚc
1. V prípade, ak sa pred vyplatením finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu
zistí, Že správa o postupe realizácie mĺkroprojektu obsahuje neoprávnene výdavky, neoprávnene
vynaloŽené výdavky, alebo Že boli porušené zmluvné ustanovenia, Eu+eľegión/VUC mÔŽe zníŽit'úhľadu
poskytnutého finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Zistenie. sa mÔŽe týkat'
výdavkov uhradených pred podpísaním zmluvy. V tom prípad Eg+ofegien/Vuc odovzdáva
mikroprijímatel'ovi písomnú informáciu o prĺjatých opatreniach.

2. Pokial'su+eľesi€n/VUC zistí po poukázaní finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu neoprávnene výdavky, výdavky vynaloŽené neoprávnene alebo zistí porušenie zmluvných
ustanovení, prípadne ak boli finančné prostriedky prijaté neprimerane alebo v nadmeľnej výŠke,
euĺeresion/VUC uloŽífinančnú korekciu azačne konanie o vrátení prostriedkov' Zistenie sa moze limŕ
výdavkov uhradených pred podpísaním zmluvy. V takom prípade E+ĺ+e+egiofi/Vuc odovzdá
mikroprijímatel'ovi písomnú informáciu o prijatých opatreniach.

3. Ak mikroprijímatel' nesúhlasí s opatreniami Eu+e+egiónu/VUO, ktore 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,Eure+egion/VUC zníŽi hodnotu výdavkôv. Po uskutočnení moŽností,'uvedených v ods.3 a potvrdení
ustanovení, ktoré sú uvedené v ods. 2,Eureregión/VUC zníži výŠku finančného príspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu alebo poŽiada o vrátenie prostriedkov, ktoré sú uvedené v $ 13
ods.1.

s13
VRÁTEN|E PRoSTRIEDKoV

1' Ak v mikroprojekte došlo k vyplateniu finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu z titulu neoprávnených výdavkov, výdavkov uplatňovaných neoprávnene alebo k poruŠeniu
ustanovení zryluvy, alebo ak boli fĺnančné prostriedky prijaté nezákonne alebo v nadmernej výške,
cu+e+esion/VUC písomne VyZVe mikroprijímatel'a na vrátenie týchto prostriedkov a ten je poviňný tieto
finančné prostriedky vrátit'. Týka sa to rovnako výdavkov vynaloŽených pred podpísaním zmluvy.

2. Mikroprijímatel' vracia prostriedky, v súlade s výzvou cuĺe+esi{5nu'/VÚC na vrátenie prostriedkov'
Vo výzve je uvedená dlŽná čiastka a odôvodnenie, lehota na vrátenie a číslo bankového účtu, na ktorý je
nutné prostriedky vrátit'.

3' Ak mikroprijímatel' nevráti prostriedky na' základe výzvy na vrátenie prostriedkov podl'a ods' 1,
alebo 2 v stanovenej lehote' Er*reregieff/VuC zníži výšku poskýnutého finančnéňo príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v nasledujúcej správe o postupe realizácie mikroprojektu o
dlŽnú čiastku vrátane úrokov, uvedených v ods. 5. V prípade, Že dlžná čiastka vrátane úrokov
uvedených v ods. 5 prevyšuje výŠku poskytnutého finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu nasledujúcich správ o postupe realĺzácie mikroprojektu, môŽe euľeregien/VUC uskutoČnit'
d'alšie opatrenia voči mikropľijímatel'ovi uvedené v ods. 4'

4. Ak Eureregién/VUC nebude schopný získat' spät' prostriedky v lehote stanovenej vo výzve na
vrátenie prostriedkov vystavenej mikroprĺjímatel'ovi, môŽe opätovne vystavit' výzvu na vrátenie
prostriedkov. Lehota na vrátenie prostriedkov stanovená sumárne pre obe výzvy na vrátenie prostriedkov
určene mikroprijímatel'ovi sa počíta o do dňa prijatia výzvy od c+ĺ+o+egiéft/VUC a nemôŽe bý' kratŠia
ako 14 kalendárnych dní. Ak Eu+e+e9ien^/UC nebude schopný získat' spät' prostriedky v lehote
stanovenej v opakovanej výzve na vrátenie prostriedkov vystavenej mikroprijímatel'ovi, uskutoČní d'aĺŠie
právne kroky voči mikroprijímatel'ovi, účelom ktorých je získat'spät'chýbajúce prostriedky.

13Nevzťahuje sa na Štáine rozpočtové organizácie na polskej sirane
12
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5. Uroky sa započítavajú zakaŽdý deň, počnúc dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota
uvedená v prvej výzve na vrátenie prostriedkov, v súlade s ods. 1, do dňa prijatia prostriedkov od
mikroprijímatel'a na účet E++eregrirónuA/UC alebo, v prípade zníŽenia poskýnuteho finančného príspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu z d'alŠích správ o postupe realizácie mikroprojektu o dlŽnú
čiastku spolu s úrokmi, do dňa vyplatenia refundácie správy o postupe realizácie mikroprojektu, na
základe ktorej má bý'zníŽená' Uroková miera je 1,5 percentuálneho bodu nad úrokovoú mierou
EurÓpskej centrálnej banky v jej hlavných refinančných operáciách v pľvom pracovnom dni mesiaca, na
ktorý pripadne termín platby.

6. Na Žiadost' mikroprijímatel'a môŽe bý' poskytnutý finančný príspevok a spolufinancovanĺe zo
Štátneho rozpoČtu zníŽené o čiastku, ktorá má bý'vrátená.

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

s14

KONTROLY A AUDITY

1' Mikroprijímatel' sa podrobuje kontrole a auditu v rozsahu overenia správnosti realizácie
a udrŽate|'nost' imikroprojektu, ktoré sú vykonávané oprávnený mi subjektmi podl'a predpisov uvedených
v$2ods.4.
2' Mikroprijímatel' sprístupňuje vŠetky dokumenty súvisiace s realizáciou mikroprojektu,
predovšetkým elektronické verzie dokumentov ako aj dokumenty s identickým obsahom v papierovej
forme pouŽívané na ich vytvorenie, subjektom uvedeným v ods. 'ĺ, po celú dobu ich uchovávania, ktorá je
opísanáv$9ods'17.

3. Mikroprijímatel' prĺjíma nápravné opatrenia vyplývajúcich z vykonanej kontroly a audĺtu v lehotách
stanovených v odporúČaniach z realizovanej kontroly a auditu.

4' Mĺkroprijímatel' poskytuje subjektom vykonávajúcim
predchádzajúcich kontrol uskutočnených inými oprávnenými
mikroprojektu.

s15
ľĺÁmlerxy

1' Podrobné zásady vzt'ahujúce sa na námietky k výsledkom kontroly dokumentácie zo strany
Euĺe+egĺénu/VUC sú u pravené v aktuál nej Príručke pre 

-m 
i króprijím atel'a.

2' Mikroprijímatel' má právo podat' námietky aj k zĺsteniam Eu+eregri'ónu/VUC v rámci realizácie
zmluvy, iných ako vzt'ahujúcich sa k výsledkom kontroly dokumentácie, a majúcich za následok
ukončenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, zníŽenie hodnoty finančného príspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu alebo vymáhanie finančných prostriedkov vyplatených
s+#eľegiónom/VUC v rámci zmluvy o poskytnutífinaňčného príspevku.

3. Námietky, ktoré sú uvedené v ods' 2, podáva mikroprijímatel' pÍsomne v lehote
7kalendárnych dní. LehoJa začína plynút' odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola
m i kro p rij í m ate l'ovi do ruče n á p ís o m ná i nform ácia 1 aod Eu+e+e€riónuA/U C.

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

5. Mikroprijímatel'môŽe námietku kedykol'vek odvolat'. Námietky, ktoré boli zamietnuté, nebudú
viac skúmané.

14 Korešpondencĺa a dokumenty zaslané faxom alebo skeny odoslané e-mailom (vrátane odoslania cez Generátor Žiadostí a
vyÚčtovaní),budúpovaŽovanézazaslanépísomnouformou. 

13

kontrolu informácie o výsledkoch
subjektmi v rámci realizovaného
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6. Námietky podané v lehote uvedenej v ods.3 ako aj spĺňajúce poŽiadavky uvedené v ods.
2,Eureregión/VUC preskúma v lehote nie dlhšej ako 14 kalenáárnycĹ' onĺ. ler'ota začína plynút'odo
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom boli námietky doručené Eť+o+eg'enu/VÚC, okrem ods. 7.

7. V priebehu preskúmavania námietok môŽe eu+e+esioff/VUC vykonat' dodatočné opatrenia
alebo poŽiadat' o predloŽenie dokumentov alebo dodatočných vysvetlení spôsobom, ktorý určí
cu+g+esion/Vuc. V prípade, Že E#€+€gjó{+/VUC v priebehú preškúmavania námĺetok vytĺ-onáva
dodatočné opatrenia alebo poŽaduje dodatočné vysvetlenia, plynutie lehoty uvedenej v ods. 6 je
pozastavené. o pozastavení lehoty je mikroprijímatel' informovaný bezodkladne' Po uskutočnení
dodatočných opatrení plynie lehota na preskúmanie námietky d'alej.

8. Eureregión/VUC oznámi mikroprijímatel'ovi výsledok skúmania námietok spolu s
odôvod ne n ím svoj ho sta noviska. Stanovis ko eu+e+esióR+/VUC je konečné.

s16
lNFoRMoVANlE A PRoPAGÁGIA

1' Akekol'vek informačné a propagačné aktivity v rámci mikroprojektu sa uskutočňujú vsúlade
s pravĺdlami uvedenými v bode 2'2. Prĺlohy Xll Všeobecného nariadenia, vo Vykonávacom nariadení
Komisie(EU) č. B2112014 zo dňa 28. jÚla 2014 (U. v. EU L 223 z 2g'7 '2014, s. 7-18)' v programových
dokumentoch a v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a. Mikroprijímatel'a ostatní partneri mikroprojektu
sú povinní:

1) označit' integrovaným logom programu všetky uskutočňované infoľmačné
a propagačné aktivity týkajúce sa mikroprojektu; vŠetky zverejňované dokumenty
spojene s realĺzáciou mikroprojektu, ako aj všetky dokumenty a materiály určené
pre osoby a subjekty zúČastňujúce sa na mikroprojekte,

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

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

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

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

2. V prípade, Že mikroprijímatel' alebo ostatní projektoví partneri budú v akejkol'vek forme
zverejňovat' akékol'vek informácie o mikroprojekte, ktorých obsah nebol dohodnutý alebo konzultovaný s
eu+eľegión€m/VUC, mikroprijímatel'zabezpeČí, aby tieio informácie a publikácie obsahovali informáóiu'
Že za ich obsah nie je Eu+eľegriónA/UC zodpovedný.

3. Mikroprijímatel' zabezpečí poskýovanie písomných informácií o výsledkoch mikroprojektu
E+#eĺegién+/VUC.

4. Mikroprijímatel' bezplatne poskýne eufofegiófti/VÚC existujúcu audiovizuálnu dokumentáciu z
realizácie mikroprojektu, a súhlasís vyuŽitím tejto dokumentácie EureregiónemA/ÚC.

5 Mikroprijímatel' súhlasí s tým, Že E!+€+egjó''q^/UC a ním poverené ĺnštitúcie môŽu v akejkol'vek
forme a prostredníctvom akýchkolVek médií zverejňovat' audĺovizuálnu dokumentáciu z realizácie
mikroprojektu ako aj inÍormácie uvedené v čl. 115 ods. 2 všeobecného nariadenia.

sí7
ZMENY V ZMLUVE

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

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

1) Zmeny v predpokladaných ukazovatel'och mikroprojektu nemôŽu spÔsobit' zmeny
ciel'ov m ikroprojektu.

2) Všetky zmeny zmluvy si vyŽadujú o;somnú formu, inak sú neplatné, okrem bodu3-4;
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3) Zmeny v prĺlohách k zmluve si nevyŽadujú zmenu zmluvy dodatkom' ak tieto
nemajú priamy vplyv na obsah jej ustanovení;

4) Zmena bankového účtu mikroprojektu, sWlFT kÓdu alebo IBAN, ako aj zmena
názvu a adresy banky, v ktorej je účet zriadený, nevyŽaduje zmenu zmluvy vo
forme dodatku, avŠak tieto zmeny musí mikroprijímatel'oznámit' EureregiónuA/UC
v písomnej forme alebo pomocou informačného nástroja. V prípade, Že
mikroprijímatel'neposkýne Eu+eĺegién++/VÚC informácie o zmene bankového účtu,
mikroprijímatel'znáša vŠetky náklady s tým spojené;

3. Žiadosti o zavedenie zmien sa predkladajú najneskôr 30 kalendárnych dní pred dátumom
ukončenia vecnej realizácĺe mikroprojektu, uvedených v $ 6ods' 1 bod 2. NedodrŽanie tejto lehoty môŽe
mat' za následok, Že Žiadost' o zavedenie zmien sa nebude posudzovat'.

s18
NESPRÁVNA REALlzÁclA MlKRoPRoJEKTU

1. V prípade, Že ciel'ové hodnoty ukazovatel'ov výstupu uvedené v Žiadosti o poskýnutie finančného
prís pevku ne bol i d os ia h nuté, Eu{r€+eg{on^/Uc

1) môŽe primerane zníŽit'výŠku oprávnených výdavkov'

2) môŽe poŽadovat' vrátenie časti alebo celého finančného príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu poskytnuteho mikroprijímatel'ovi,

2. V prípade, Že mikroprijímatel'riadne zdokumentuje nedosiahnutia ciel'ovej hodnoty ukazovatel'ov
deklarovanej . v Žiadosti bez vlastného zavinenia, a preukáŽe snahu dosiahnut' ukazovatele,
cg+efegién^/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 e{+e+esióďVUC poŽadovat'vrátenie častifinančného príspevku a spolufinancovania
zo štátneho rozpočtu poskýnutej mikroprijímatel'ovi' odpovedajúcim spôsobom mÔŽe bý' poníŽená
suma Vo všetkých rozpočtových poloŽkách mikroprojektu, ktoré sú spojené s aktivitami zrealizovanými
V rozpore s predpokladmi uvedenými v Žiadosti o poskytnutie finančného prĺspevku.

sle
NEDoDRŽANlE UDRŽATEĽNosTl MlKRoPRoJEKTU

1. Mikroprijímatel' je zodpovedný za udržatel'nost'mikroprojektu v období 5 rokov od dátumu
vyplatenia záverečnej platby zo strany cu+eresiónl/VUC a v súlade s podmienkami uvedenými v
euľópskych právnych predpisoch a v platnej Príručke pre mikroprijímatel'a' V prípade mikroprojektov so
Štátnou pomocou sa uplatňuje obdobie udrŽatel'nosti v súlade s p|atnými predpismi.

2. V prípade, Že udrŽatel'nost'mikroprojektu nebude dodrŽaná, mikroprijímatel'vráti ziskaný finančný
príspevok a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v súlade s $ 1 3 zmluvy.

s20
zRUŠENlE zMLUVY

su+eregion^/UC je oprávnený odstú pit' od zm luvy ak m ikroprij ím atel':

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

2) získal finančný príspevok a spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu na základe
zata1enia informácií, napriek exĺstujúcej povinnosti ich zverejnenia, a to za účelom
spreneverit' alebo nezákonne zadrŽat' získaný finanČný príspevok
a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu;

3) počas realizácie zmluvy nedodrŽal vnÚtroštátne predpisy alebo predpisy EU, alebo
ustanovenia dokumentov uvedených v $ 2 ods. 4bod.2a3;

15
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4) pouŽil celý alebo čast' poskýnutého finančného príspevku a spolufinancovanie zo
Štátneho rozpočtu V rozpore s jeho určením alebo porušil predpisy uvedené v $ 2
ods. 4 alebo v rozpore s ustanovenlami zmluvy, alebo prijal celú alebo čast'
poskýnutého finančného príspevku a spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu
neoprávnene alebo v nadmernej výške.

5) nie je schopný ukončit'vecnú realizáciu mikroprojektu v lehote uvedenej v $ 6 ods.
1 bod 2 a ani v prípade, Že je oneskorenie realizácie projektu väčŠie ako 6
mesiacov vo vzt'ahu k aktivitám naplánovaným v Žiadosti o poskytnutie 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
$ 6 ods. 'ĺ bod1;

7) prestal realizovat'mikroprojekt alebo realizuje mikroprojekt v rozpore so zmluvou;

8) z vlastného zavinenia nedosiahol plánované ciele mikroprojektu;

9) z vlastného zavinenia nedosiahol naplánované výstupy mikroprojektu;

10) nepredloŽil vŠetky správy o postupe realizácie mikroprojektu, ktoré sú poŽadované
v súlade s ustanovenia mizmluvy;

'ĺ'ĺ) 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+eľesiónu/VUC alebo iných orgánov oprávnených vykonávat' kontrolu,-v kiorej
bol uvedený termín a právne následky nesplnenia poŽiadaviek Eureregiónu/VÚC
alebo iných orgánov oprávnených vykonávat' kontrolu;

14) je v Iikvidácii alebo voči nému bolo začaté konkurzné konanie, alebo konkurzné
konanie bolo zastavené z dôvodu nedostatku aktív na Úhradu trov konania, alebo
ak je v nútenej správe, alebo ak pozastavil svoju hospodársku činnost', alebo je
predmetom podobného konania;

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

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

2. V prípade zruŠenia zmluvy z dôvodov uvedených v ods' 1 mikroprijímatel'vráti finančný príspevok
a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré mu boli poskýnuté v súlade s $ 13 tejto zmluúy.

3. V prípade, Že Európska komisia neuvol'nífinančné prostriedky z EFRR z dÔvodov nezávislých od
cu+eľegi{5+u/VuC' EuĺeľesÉen/VUC si vyhradzuje právo zrušit'zmluvú o poskytnutífinančného príspevku.
V takomto prípade nie je mikroprijímatel'oprávnený uplatnĺt'Žiadne nároky voči Eu+eľegrién+*/VUC.

4. V prípade, Že sa vyskýnú okolnosti, ktoré znemoŽňujú d'alšie plnenie závázkov vyplývajúcich zo
zmluvy, môŽe bý'táto zmluva ukončená dohodou zmluvných strán' V prípade, Že zmluva bude ukončená
na základe vzájomnej dohody' má mikroprijímatel' právo ponechat' si tú časť finančného príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ktorá zodpovedá náleŽite zrealizovanej časti mikroprojektu
(ako je uvedené v partnerskej dohode). Zmluva môŽe bý' ukonČená na základe písomnej Žiadosti
mikroprijímatel'a, a to v prípade, Že mikroprijímatel'vráti vyplatené finančné prostriedky v súlade s $ 13
tejto zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, so zachovaním $ 1B ods.2.

5. Bez ohl'adu na dôvody ukončenia zmlwy, mikroprijímatel' predkladá záverečnu správu o postupe
realizácie mĺkroprojektu v lehote stanovenej su+e+egĺónom/VUC a je povinný archivovat' dokumeniy,
ktoré sú spojené s jeho implementáciou v období uvedenom v $ 9 ods.17.
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1. Správcom Údajov sprístupňovaných za týchto podmienok a na Účely opísané v tejto zmluve je mlnister
fondov a regionálnej politiky . Tieto údaje boli zverené na spracovanie Euroregiónu a zverené VUC v
Ziline na d'alšie spracovanie. Kontakt s lnŠpektorom ochrany osobných looÚ dostupný na adrese: ul.
Wspólna 2l4,00-926 Varšava alebo na e-mailovú adresu: loD@miir.gov.pl'

2. osobné údaje sa spracúvajú v rámci týchto súborov:

1) Program Pol'sko-Slovensko 2014 - 2020; rozsah osobných údajov je uvedený v prílohe č.4 k
zmluve;

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

3. lnformačná doloŽka je k dispozícii na webovej stránke spravovanej ministerstvom pre investície a rozvoj
na adrese: https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/stronv/o-funduszach/oooĺne-zasadv-przetwarzania-
danvch-osobowvch-w-ramach-funduszv. -eurooeiskich/

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

článku 22 tejto zmluvy je 
',Euroregión". Kontakt s ochrany osobných údajov úradníkom pre ochranu

údajov je dostupný na adrese: ul. Widok 18l1-3;43-300 Bĺelsko-Biala alebo prostrednĺctvom e-mailovej
adresy: biuro@euroregion-beskidy.pl.

2. osobné údaje sa spracúvajú v rámci týchto súborov:

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

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

3. Program cezhranĺčnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko - Slovensko 2014 - 2O2O v súlade s touto
zmluvou (článok 6. ods. 1. písm. b) GDPR.

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

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

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

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

B. osobné údaje sa nebudú poskýovat' do tretích krajín lmedzinárodných organizácií.
9. S výhradou obmedzení vypliývajúcich 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 poskytnutie údajov, právo namietat' proti ich spracovaniu a právo na odvolanie súhlasu, ak je
spracovanie založené na vaŠom súhlase'

E!'ópri' ŕÔid ls]ool néholo:Lo]:

17



Y llltšÍreg F TäPL-SK

Éuóps! Íoĺú lryDnJo!ho lolloj: $ĺB *l]
Sry

tt-. 
ZILINSKY
sAM0sPRÁVNY
KRAJ

Polsko-Slovensko

1

2

10. okrem toho Vás informujeme, Že máte právo podat'st'aŽnost'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.

il1.
it/ikropríjimatel' vyhlasuje, Že splnil zákonné povinnosti vypl]ývajúce z ustanovení o ochrane osobných
údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2o161679 o ochrane fyzických osôbpri
spracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe týchto údajov a zruŠení smernice 95146 lES (vŠeobecný
predpis o ochrane údajov) a zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z rokú
2018, položka 1000), v znení neskorŠích predpisov _ vo vzt'ahu k dotknutým osobám a Že má
oprávnenie na spracovanie osobných údajov vykázaných v Žiadosti o spolufinancovanie a obsiahnutých
v iných dokumentoch predloŽených na účely vykonania a vybavenia Žiadosti.
Mikroprijímatel'v súvislosti so spracovaním osobných údajov je povinný najmä:

a) dodrŽiavat' ustanovenia o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu
a. Rady (EU) 2o16t67g o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe
týchto údajov, ktorým sa zruŠuje smernica 95t46 l ES (všeobecné nariadenie) o ochrane údajoú) a
zákona z 10 ' mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 201 B, poloŽka 1 00o) v
znení neskorších predpisov .

b) plnit' povĺnností vyplývajúce z vyŠšie uvedeného ustanovenia týkajúce sa predloŽenia Žiadosti o
dofinancovanie a jeho vyúčtovania - mikroprijímatel' znáŠa všetky dÔsledky v súvislosti s
nesplnením povinností vypl1ivajÚcich z vyššie uvedených predpisov

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

s22
GENERÁToR ŽlADosTĺ n vyÚČrovnľĺí

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

2. Mikroprijímatel' prostredníctvom Generátora Žiadostí a vyúčtovaní:

1) pripravuje, predkladá a zasiela Žiadost'o poskytnutie finančného prÍspevku,

2) pripravuje a zísiela správy o postupe realizácie mikroprojektu príslušnému
Eu+eregiéft*,/VuC,

3) pripravuje a aktualizuje harmonogram aktivít v mikroprojekte,

4) vedie koreŠpondenciu s prísluŠným su+eresión€P+/VUC v oblastĺ realizovaného
mikroprojektu a na poŽiadanie gu+e+esienu/VUC zasiela nevyhnutné informácie
ako aj elektronické verzie dokumentov.

3. Poskytnutie elektronických verzií dokumentov prostredníctvom Generátora Žiadostí a
vyúčtovaní nezbavuje mikroprijímatel'a povinnosti uchovávat' ich a doručit' tlačené verzie spolu
s kópiami dokumentov príslušnému Eu+e+esiiénu/Vuc (mikroprijímatel' uchováva originály
dokumentov, na základe ktorých boli vytvorené elektronickéipapierové verzie). Mikroprijňatel'
sprístupní originály dokumentov a ich elektronické verzie oprávneným orgánom počas kontrolnej
návštevy/kontroly na m ieste'

4. Podrobný opis úloh mikroprijímatel'a v oblasti práce v Generátore Žĺadostí a vyúčtovaní a
lehoty realizácie úloh sú uvedené v ,,Generátor Žjadostí a vyúčtovaní - uŽívatel'ská príručŕa", ktoré sú
d ostu p n é n a i n ternetovej strá n ke Eu+e+egiófl{*/Vu c'
5. Mikroprijímatel', ktorý sa zúčastňuje realizácie mikroprojektu, poveruje na prácu v Generátore
Žiadostí avyúčtovaní osoby oprávnené vykonávat' urJ"no mene činnosti spojené s realizáciou
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mikroprojektu. Prihlásenie uvedených osôb do Generátora Žiadostí a vyúčtovaní prebieha na základe
registrácie na stránke http://www.e-interreg.eu/beneficjent/rejestracja.

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

7' KoreŠpondencia medzi mikroprijímatel'om a eu+e+esiónosA/UC sa môŽe viest'prostredníctvom
Generátora Žiadostía vyúčtovaní, okrem komunikácie týkajúcej sa:

1) zmien obsahu zmluvy vyŽadujúcich uzavretie dodatku k zmluve,

2) kontroly namieste,

3) vymáhania pohl'adávok podl'a $ 13.

8' Mikroprijímatel' a Eu+e+e€riónA/UC povaŽujÚ za právne záväzné rieŠenia prijaté vzmluve
uplatňované v oblasti komunikácie a výmeny údajov v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní, bez
moŽnosti spochybnĺt' výsledky ich pouŽívania.

9. oprávnené osoby mikroprijímatel'a sú povinné pracovat' v Generátore Žiadostí a vyÚčtovaní
v súlade s pravidlami uvedenými v Pokynoch k príprave a podávaniu Žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku z EFRR prostredníctvom Generátora Žiadostí a vyúčtovaní.
'ĺ0. Mikroprijímatel' bezodkladne hlási c+#e+esiófi+/VUC poruchy Generátora Žiadostí a vyúčtovaní,
ktoré znemoŽňujú alebo zhorŠujú prácu v systéme, v dÔsledku čoho nie je moŽné poslat'
eu+e+esiónu/VU C s p rávy o postu pe r ealizácie m i krop roje ktu.

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

s23
zÁvenečruÉ

USTANOVENIA

1 . Ak sa niektoréustanoveniazm luvystanú neplatným i, nebudemoŽnéichvykonat'alebobudú V
rozpore so zákonom, zmluva bude zmenená s ciel'om nahradit' alebo odstránit' neplatné,
nevykonatel'né ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sú v rozpore so zákonom. ostatné ustanovenia
zmluvy zostávajú v platnosti'

2- V záleŽitostiach, ktoré nie sú upravené zmluvou, sa uplatňujú predpisy uvedené v $ 2 ods.4
ako aj prísluŠné vnútroštátne predpisy eu+eľegióR't/VUC, ktoré nie sú s nimi rozpore.

3. Táto zmluva je platná, kým mikroprijímatel'ne splnĺ všetky svoje povinnosti, vrátane
povinností spojených so zachovaním udrŽatel'nosti projektu a povinnosti archivácie uvedenej v $
9ods.17.

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

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

15 Podľa sídla mikroprijímatel'a
16 V prípade slovenského mikroprijímatel'a v súlade so zákonom č. 211t2ooo Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetorvých stránkach prísluŠných inŠtitúcií
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xoReŠporuDENclA

1. Akákol'vek korešpondencia spojená s plnením tejto zmluvy musí byt'vyhotovená
slovenskom/pol'skom17 jazyku a zaslaná na adresy uvedené v Žiadosti o poskýnutie finančného
príspevku'
2' Zmeny adries uvedených v ods. 1 nevyŽadujú zmenu zmluvy vo forme dodatku.

s25
RozHoDuJÚce pnÁvo A JURlsDIKclA

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

2. V prípade sporov sa budú zmluvné strany usilovat'o zmier.

3. V prípade, Že spor nebude vyrieŠený zmierom, bude o ňom rozhodovat' miestne prísluŠný
vŠeo becný s ú d pod l'a s íd la Eu+eregiórr++/VU C.

s26
PRĺLoHY K zMLUVE

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

1. Plná moc pre osobu zastupujúcu Eu+eľegÉen/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. Rozsah osobných Údajov spracúvaných v súbore: Progľam Pol'sko-Slovensko 20't4
- 2020

5. Rozsah,'osobných údajov spľacovávaných v zbierke: Centrálny systém tKT
podporuj úci ľealizáciu operačných prog ľamov.

6. Tabul'ka týkajúca sa výšky poskytnutej pomoci de minimis/štátnej pomoci (ak sa
vztähuje)

1 7Podl'a sídla mikroprijímatel'a
20
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V mene
Euľeregiónu/VÚC

lng. Erika Jurínová
Meno a priezvisko

&6 qtl
{É ./V

sAM0sPRÁVNY
KRAJ

V mene
Mikľoprijímatel'a

Mgr. Terézia Pacoňová
Meno a priezvisko

pľedsedn íčka Žilinského samosprávns'h_qšľaja
Funkcia

starostka obce Krušetnica
Funkcia

Podpis a ýečifttka(ak sa uzľaffi ľ'#llfuiy l;u Sí
Podpis a pečiatka (ak sa vzt'ahuje

Miesto, dátum Miesto, dátum

I

)

2l
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Príloha č. 4 Rozsah osobných údajov spľacúvaných v súboľe: Program Pol'sko-SIovensko 2014 -
2020.

Rozsah osobných údajov žiadatel'ov o poskytnutie finančných prostriedky, vedúcich paľtnerov
alebo partneľov projektu realizujúcich projekty (vrátane ich zamestnancov' osôb oprávnených na
pracovné kontakty alebo na prijímanie záväzných rozhodnutĺ v ich mene)

l. osoby zastupujúce žiadateI'ov o poskytnutie finančných pľostriedkov, vedúcich partneľov alebo
paľtneľov projektu, ktorí realizujú pľojekty (vrátane ich zamestnancov' osôb opľávnených na
pracovné kontakty alebo na pľijímanie zäväzných ľozhodnutí v ich mene)
1. Meno
2. Priezvisko
3. Telefón
4. Fax
5. E_mailová adresa
6. Štát
7. Rodné číslo / osobné identifikačné číslo
8. Uloha v projekte

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

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

V. Rozsah údajov o členoch personátu projektu, ktoných údaje sa budú spracúvat'v súvislosti s
preskúmaním oprávnenosti finančných pľostriedkov projektu
1. Meno
2. Priezvisko
3. Krajina
4. Rodné číslo / osobné identifikačné číslo
5. Forma zapojenia
6. Obdobie zapojenia do projektu
7. Rozsah pracovných hodín

22
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8. Pracovné hodiny
9. Funkcia

vl. Úoaje o účastníkoch akcií realizovaných v rámci projektov, ktoých údaje sa budú spľacúvat'v
súvislolti s pľeskúmaním opráunenojti finančných irostrieatov na projekt (vrátane členov
výberových komisií)
1. Meno
2. Priezvisko
3.Názov inštitúcie ĺ organizácie
4. E-mailová adresa
5. Telefón

Vll. DodávateIia, ktoľí sa uchádzajú o vykonávanie zákaziek alebo vykonávanie zmlúv v rámci
pľojektu' vľátane zmlúv o verejnom obstarávaní, ktoných údaje sa spracujú v súvislosti s
preskúmaním opľávnenosti finančných pľostľiedkov na pľojekt
1. Meno
2. Priezvisko
3. Meno interpreta
4. NlP dodávatel'a / identifikačné číslo
5. Adresa sídla: Ulica, číslo budovy, číslo býu, PSČ, mesto, telefón, Fax, e-mail
6. Štát

23
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Príloha č. 5 Rozsah osobných údajov spracovávaných v zbieľke: Gentľálny systém lKT
podporujúci realizáciu operačných progľamov.

Rozsah osobných údajov pouŽívatel'ov centrálneho systému lKT, Žiadatel'ov, prijímatel'ov/ partnerov:
I. PouŽívatelia centrálneho systému lKT zo strany inštitúciĺ zapojených do realizácie programov:
1. Meno
2. Priezvisko
3. Miesto výkonu práce
4. E-mailová adresa
5. Prihlasovacie údaje/login
ll. PouŽívatelia centrálneho systému lKT zo stľany prijĺmateI'ov/partneľov pľojektov (osoby
oprávnené na pľijímanie záväzných rozhodnutĺ v mene pľijímatel'a/paľtnera )
1. Meno
2. Priezvisko
3. Telefón
4. E_mailová adresa
5' Štát
6. Rodné číslo / osobné identifikačné číslo

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

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

24



* SY'nE} C ľ]N äK

l\-rtt sťll'iiť]
i\1! iestlli-i l'ĺ:lebĺtĺĺ l.:t:lilirll'.'

*5'!'eĺiču.iľ. žľ

h{gľ.'ĺ'erúzi* P Ä C CI Ň {) \' Á

rlilľad*n" {li

1tj-rvit:ĺii.'.'"'

baliai rltia....... '. zllnĺr:nýtá}

zÄ sTÄIrosTl-l {)tlCE

KRUŠtsĺNI{'A

Dťl* _i{i' i:ĺll'ĺ:l;:1rľir ]0 i 8

v Krušétnlai

*slĺn.}anĺ:čgk

pľcĺiĺeĺlll
lniestllc'i vol*bucj lt-lrĺisĺe

*
podpts: ,r3

dt a .., ].!.,7 : :.t,{.?.,...,..

o

.?



Inteneg
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Žiadosť o poskytnutie finančného pľíspevku pľe mikľopľojekt z
pľostľiedkov Euľópskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Inteneg V-A Pol'sko - Slovensko ZOL4 -ZOZO.

Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze šrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Inteneg V-A polska . Slowacja ZOLA - ZO2O,

Čísto mikľopľojektu / Numer mikroproJektu: INT/EB/ZÁII NIl^l0259

Dátum a hodina pľijatia žiadosti Euľoľegiónom/VUC / Datai
godzina wptynigcia wnioslm do Euroregionu/VuC:

pečiatka l píeczeé

aVetzia zo dňa o2-7o-2o2o - kontrolné číslo 2438L389oL tffi6



Názov mikroprojektu /
Tytul mikľoprojektu objavujme krásy krušetnického chotára

Prioľitná os l os pľiorytetowa ochrana a rozvoj prĺrodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecificdi cieľ / cet
szczegó}owy

Zvýšenĺe úrovni udržate]hého využitia kultúrneho a prírodného dedičstva
návštevníkmi a obyvatelmi

Kód intervencie / roa
inteľwencji 094. ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív kultúry a kultúľneho dedičstva

Typ mikľopľojektu l ryo
mikroprojektu individuálny / ĺndywĺdualny

Interľeg

Vedúci partneľ - žiadateľ
/ Paľtner wiodacy -

wnioskodawca
obec Krušetnica

Obdobie ľealizácie mikľopľojektu / okres realĺzacji mikľoprojektu

03-2021, - 1,0-202I

Počet ostatných partnerov (bez VP) / rĺczla
pozostalych paľtneľów (bez PW)

1, Kľajina pôvodu / Kľaj pochodzenia
PL 1

SK 0

oprárnrenó ýdavlĺy / wyaatn kwalifikowalne

Partneri /
Partneľzy

Euľópsky fond
regĺonálneho rozvoja
/ Euľopejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Národné spolufinancovanie /štátna
pomoc / Wspólfinarrsowanĺe krajowe

Spolu /
Razem

Podiel
parLneľa /
Udzial par'tneľa

Prostriedky zo
štátneho ľozpočtu /
Srodki z budŽetu paristwa

Mastný vklad /
Wklad wlasny

obec
Krušetnica

47 978,BB ť. 5 644,57 ť, 2 822,30 €
56 445,75 € 100,00%

B5% L0% 5%

Spolu / Razem 47 97B,BB €, 5 644,57 €, 2 822,30 €,
56 445,75

€ L00%

Celková hodnota mikľoprojektu / waľtosó calkowita mikroprojektu 56 445,75
€ 100%

u
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Interľeg

Vedúci paľtner - žiadateľ / Partner wiod4cy - wnioskodawca

Základné infoľmácie f Podstawowe infoľmacje

Názov žiadatelä / Nazwa
wnioskodawcy obec Krušetnica

Typ žiadatel'a / Kategona
wnioskodawcy Obec

Štatutárny zástupca žiadatelä /
Repľezentacj a prawna wnioskodawcy

Terézia Pacoňová
staľosta

Kľajina / ľľa.; Slovensko

Kľaj / Wo;ewództwo Žilinský kraj

okľes / powiat Námestovo

obec PSČ / Miejscowošó kod
pocztowy Kľušetnica 029 54

Ulica, číslo domu / Ulica, numeľ
domu 69, Kľušetnica

IČo / nncoľ 314s9s

DIČ / ľĺp 2020571.663

DPH / PodarekvAr

Je žiadateľ platcom DPH? / czv
wnioskodawca jest platnikiem podatku VAT?

Môže žiadateľ realizáciou
mikľoprojektu získať naspäť qŕdavlq/
vynaložená na DPH? f Czy wnioskodawca
ľealizujqc powyŽszy mikropľojekt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

Nie / ruĺe Nie / ľĺe

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy 0911 771 250

E-mailová adresa / Adľes e-nrail oukľusetnica@orava,sk

Www stránkä / Stľona www www'kľusetnica.sk

u
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Doterajšie skúsenosti žiadatelä
s realizáciou projektov wátane
proj ektov financ ovaných
z prostriedkov EU /
Dotychczasowe došwiadczenie
wnioskodawcy w ľeaiizacjĺ pľojektów,
w tym finansowanych ze šrodków UE

Žiadateľ a jeho projektorryí tím má velh skúseností s rea]izáciu projektov
podporovaných z verejných zdrojov.
Rok 2020:
- dotácĺa z rr5ínosu Ministerstva vnútra SR - ''Stavebné úpľavy hasĺčskej
zbrojnice v obci Krušetnica'' - 30 000 EUR (05-i Ll2020);
- Interreg PL-SK - ''Spoločne lesnými cestami i necestami''- 50 32B,15 EUR
(0312020-02t2021).
Rok 2019:
- Progľam rozvoja vidieka 201'412020 (PPA) - ''Výstavba chodníkov
a parkovísk'' - 72 3I9,01' EUR (06_08/2019).
Rok 20iB:
- PRV 14l20 (PPA) - ''Revitalizácĺa verejných pristranstviev v obci
Krušetnica''- 26 441,77 EUR (1B-12l201B);
- IROP (MPaRV SR) - ''Rozšírenie kapacity MŠ v Kľušetnici'' - NFP 158
130,30 € (03-08/201B);
- dotácia z Ministerstva financĺí SR - ''Rekonštrukcia elektroinštalačných
rozvodov v budove KD a ocÚ'' - 13 500,00 € (04-05/2018);
- dotácia z ýnosu Ministerstva financií SR _ "Výmena ľadiátoľov v budove
OcU a KD" - 13 500,00 EUR (07-08l20j.B).
Rok 2017:
- dotácia z rýnosu Ministeľstva financií SR - ''Rekonštrukcia a modernizácia
veľejného osvetlenia" - 13 500,00 EUR (06_121201'7).
Rok 2016:
- Environmentálny fond - ''Zásobovanie vodou, odkanalizovanĺe a čistenÍe
odpadoqých vôd v regióne orava" - 202 929,32 EUR (05/2010-10/2016).

Inteľreg

l{l
É
o

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imig i nazwisko Terézia Pacoňová

Telefón / Telefon 09II 77I 250

E-mailová adľesa / Adres e_mail staľostkakrusetnica@ centrum. sk

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imig i nazwisko K]audia Dulíková

Telefón / Telefon 0948206920

E-mailová adresa / Adres e-maii klaudia. dulikova@ gmail. com

Verzia zo dňa o2-1o-2o2o - kontrolné číslo 243B13Bgo1
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Inteľreg

Partneľ mikľopľojektu L / Pu.trr". miliľopľojektu 1-

Základné infoľmácie / Podstawowe informacje

Názov paľtnera 1 / Nazwa paftnera
1

Gmina Jelesnia

Kategória paľtneľa 1 / Kategorĺa
partnera 1

Obec

Štatutáľny zástupca partnera 1

/ Reprezentacja prawna Partneľa 1
Anna Wasilewska
wójt gminyJelesnia

Krajina / rľa.1 Polsko

Kraj / Województwo Sliezske

Okres / Powiat Zywiecky

obec PSČ / Miejscowošó kod
pocztowy Jelesnia 34-340

Ulica, čís]o domu / Ulica, nurner
domu Plebariska 1

ICo / nncoľ 072182605

DIČ i ľp 5532487465

DPH / Podatek vAT

Je partner 1 platcom DPH? I czv
partner 1 jest platnikĺem podatku VAT?

Može paľtner L ľealizácĺou
mĺkropľojektu získať naspäť qýdavlqy
vynaložené na DPH? / Czy paľtner 1

realizuj4c powyŽszy mikľopľojekt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

Ano / raľ Nie / ľĺe

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy 0048519327334

Fax I pax 0048338636797

E-mailová adľesa / Adres e-mai] fundusze j elesnia@ gmail. com

Www stľánka / stľona www wwwjelesnia.pl

u
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Interreg

Doteľajšĺe skúsenosti partnera
1 s mikroprojektu realizáciou
pľojektov vľátane pľojektov
financovaných z prostriedkov
EU / ootycIrczasowe došwÍadczenie
partnera 1 mikľoprojektu w realizacji
projektów, w tJrm Íinansowanych ze
šľodków UE

obec realizqje investičné, ako aj neinvestičrré projekty, kioré sú financované
z vlastných zdrojov, ako aj z externých (PRo WSL, PROW, INTERREG).
osoby zamestnané v Referáte pre investície a európske fondy majú
skúsenosti v realizácii projektov.
V rokoch 2007-20IB realizovala obec cca 25 investičných a neinvestičných
projektov, v tom vykonanĺe peších a cyklistic\ích chodníkov, rozšírenie ciest,
rozvoj e_s]užieb. obec realizovala taktiež projekty PL-SK:
a.) PL_SK 2007-201'3,,,Susedné náIady", 02-2013 - 01'-2014, rozpocet: 22
900,00 EUR
b.) INTERREG III-A Polsko-Slovensko 2004-2006 Jantárovou cestou
k susedom'', 07.2006 - 06'2007, ľozpocet: 25 800,00 PLN
c.) Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014-2020
1. "Tuľistika bez hľaníc - rozvoj polško-slovenského turistického chodnika
zJelešne do Klina", 01.03.2017 r. - 2B.10.20LB r., ľozpocet: 1 55B 401,46
EUR
2. "Spoločné dedĺčstvo - polsko-slovenská podujatie propagujúce kultúrne
bohatstvo a tradície pohraničia.'', OB-201'7 - 07-201,8, ľozpocet: 40 1L6,45
EUR
3. ,,Dedičstvo v rukách našich prqdkov", 01-2019 _ 08-2019, rozpocet: 40
297,26 EUR
4, "Spoločne lesnými cestami i necestamí" O3l202O -02t2021', rozpočet: 50
328,15 EUR

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a pľiezvisko / Imiq i nazwisko Piotľ oš]ak

Telefón / Telefon 51.9327334

Fax / ľax

E_mailová adresa / Adres e-mail fundusze j elesnia@ gmail. com

rat
É
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Kvalita cezhraničného paľtnerstva / jaLosó partnerstwa transgranicznego

Spoločná príprava mikropľojektu / wspólne przygotowanie mikroprojektu Áno / ľaL

V rámci prípravy mikroprojektu vedúci partner (obec Krušetnica) a jej polslqý partneľ (gmina Jelesnĺa)
ľealizovali niekolko spoločných streĹnutí za účelom stanovenia základných cielbv a aktĺvít mikropľojektu.
Stretnutia bo]i realizované v obcĺ Krušetnica (31.0B. a 15.09'2020), ale aj u polského partnera - v oĹciJelesnia,
ktoľá je vzdialená len necelých 50 km od Krušetnice. Pľioritou prípľavy mikŕoprojektú bota spolupráca-oboch
obcí a to hlavne v záujme zachovania cezhraničného vplyvu už v procese prípľavy žiadosti o pos\rtnutie
finančného príspevku. Aktivity mikroprojektu budú realizované zo strany vedúceho partneľa, avšäk s vysokou
mierou spolupráce s partnerom a vo vzájomnej komunikácii. Partneri mikroprojektu navzájom komuniŕujú
a budú komunĺkovať najmä prostredníctvom emailov a tiež telefonicky, čo 1e vzĺlädom na podobnosť
slovenského a polského jazyka vhodné a efektívne. V rámci prípravy mikroprojektu partneii definova]i zák]adné
ciele pľojektu, aktivity, prostredníctvom kto4ých budú ciele a spoločne zostavili rozpočet mikroprojektu
a s-pôsob propagácie. Výsledkom sĹľetnutí bolo i vytvorenĺe pľojektového tímu, ktoý bude zodpbvedný za
pľípravu a implementáciu mikroprojektu.

Spoločná ľe alizácia mikľoproj ektu / wspótna reďizacJa mikroproje|iitu Áno / ľuL

V procese implementácie mikľoprojektu budú mať obaja partneri svoje miesto, jednotlivé aktivity budú
realizované qýhradne v spoiupráci oboch partnerov zo Slovenska a Pol'ska. Vedúci partner (obecKrušetnica)je
žiadatelbm, zároveň bude vystupovať ako hlavný kooľdinátoľ ľealizácie mikľoproje_ktu, ktoý bude mať
nasledovné kompetencie a úlohy:
_ ce]ková implementácia a riadenie mikľoprojektu,
- koordinácia stavebných prác a ostatných služĺeb v rámci aktivít mikroprojektu,
_ koordinácia pri vynakladaníjednotliqých položiek rozpočtu, sledovanie čeľpania ľozpočtu,
- oľganizácia podujatí v rámcĺ stanovených aktĺvtt,
- usmerňovanie cezhraničného paľtnera,
- prezentácia a propagácia pľojektu na Slovensku,
- realizácia pracovných stretnutí s pol's\ŕm partneľom,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie,
- predkladanie správ o rea]izácii mikroprojektu a žiadostĺ o platbu.
Predkladaný mikľoprojekt bude reaiizovaný v spolupráci s polským partnerom (gminaJelesnĺa), ktorého
participácia je potrebná. Pois\í partner bude mať nasiedovné úIohy:
- aktívna účasť zástupcov partnera najednotliqých aktivitách,
- propagácia mikroprojektu v Pol'sku,
- účasť na pracovných stretnutiach.

Spoločný personál mikroprojektu / wspólny personel mikľopľojektu Ano / ľat

Pľedpokladom pľípravy kvalitného mikropľojektu ajeho následnej úspešnej ľealizácieje kvalĺiný projektoqý
tím. V tomto prípade bude tím pozostávať z osôb zo strany vedúceho paľtnóra a cezhräničného pjrtnära.
Projektoqý tím bude v pravidelnom telefonĺckom, prípadne e-mailovom kontakte a budú realizované aj
pracovné stretnutĺa za účelom dohody o jednotliých aspektoch implementácĺe mĺkľopľojektu.
Jednotlivé aktivity v rámci mikroprojektu budú ľealĺzované a zabezpečované zo straný vedúceho partnera,
cezhraničný partner b-ude partícipovať pľedovšetkým na aktivite, spočívajúcej v orgaňizácii podujafia,
prostľedníctvom ktoľého bude zqýľaznený cezhraničný vplyv projektu.
ZIoženie proj ektového tímu :
Hlavný projektoqi manažér - zodpovedá za riadenie a Ímplementáciu mikroprojektu, za finančné riadenie
mikroprojektu, koordináciu dodávatelbv, prípravu monitorovacích správ a žiadóstí o platbu, kontrolu ýdavkov
s rozpočtom, kontrola procesu vyberu dodávatelbv, obsluhu elektľonického systému - generátora, bude
zodpovedať za propagáciu a publicitu projektu v Polsku a komunikáciu s cezhraničným partneľom.
Finančný manažér - zodpovedá za účtovníctvo vedúceho partnera a kontrolu vynatĺáaanĺa ýdavkov'

Spoločné financovanie mikropľojektu. / Wspótne finansowanie mĺkĺoprojektu Nie / ľĺe

PoPIs MIKR0PROJEKTU / opls lĺlxnoPRoJEKTU

odôvodnenie mikropľojektu l Uzasadnienie mikľoprojektu
,/-'-\-

oľavajejedným z najkľajších kútov Slovenska, o čom Svedčí každoročný nárast počtu \J

É
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Inteľľeg
návštevníkov, ktorí náš prekrásny kraj prídu obdivovať a stráviť tu nejalgÍ čas. Čĺ v lete, či v zime *

stále je tu velä mĺest a pozoruhodností, ktoré priťahujú pozornosť l'udí nielen z okolia, ale aj
zahranĺčia. Je to najmä rozmanitosť tunajšej prírody, ktoľá je bohatá na rôzne typy biotopov,
vzácnych dľuhov rastlín a množstva stromov a ]esov, ktoré obkolesujú i našu malú obec - našu
Krušetnicu.
Takéto podmienky sú pre neustály ľozvoj cestovného ľuchu velmi priaznivé, aj z toho dôvodu
v našej obci vznikajú postupne mnohé atrakcie a miesta, ktoré návštevník určite nemôže pri
návšteve a prenocovaní v našej obci vynechať. Ide najmä o pekné turistické chodníky, ktoľé sú
obohatené o vyhliadkové miesta a častokrát zavedú návštevníka až do chotára susednej obce,
cyklisti si tiež nájdu svoje chodníčky. V zime návštevníci vyhltrdávajú lyžiarske stredisko. My,
domáci, v dedine pravidelne stretávame návštevníkov z iných kútov Slovenska, ale aj z Pol'ska,
Česka či iných krajín a chceme, aby sa u nás cítili dobre a chceme im záľoveň ponúŕnuť
nezabudnuteľný zážItok pri prechádzkach po chotári Krušetnice, ktoryÍje súčasťou Chránenej
krajinnej oblasti.
Práve preto, že je naša obec súčasťou pohraničného územia s Pol'skom je velmi dôležité
nadväzovať spoluprácu v ob]asti rozvoja cestovného ruchu s polslĺ5Ími partnermi, pretože takáto
cezhraničná spolupráca môže priniesť dvojnásobný úspech - najednej ĺ druhej strane hranice.
Takýmto užitočným partnerom je pre nás obec Jelesnia, s ktorou spolupracujeme práve v tejto
oblasti, ale zároveň sa snažíme vymieňať si skúsenosti vo všettqých oblastiach života obce.
Predkladaným mikroprojektom práve zdôrazňujeme uvedenú spolupľácu s polským partnerom
a spoločnú inicĺatívu oboch partnerov v rozvoji cestovného ruchu v tomto uzemí s dosahom až na
územie Polska a v celkovej propagácii cezhranĺčného územia.
Mikroprojektom by sme chceli podporiť kvalitu náučného chodníka a ri1Ístavbu altánkov na dvoch
vyhliadkoqých miestach v obci, v kto4ých chýba zastľešené posedenie. Po ich realizácii bude
realizovaná spoločná akcia s návštevníkmi z Polska, na ktorej si obe strany vymenia dojmy, utužia
vzájomné vzťahy a zároveň sa zhodnú na spolupráci v budúcnosti. Akcia bude obohatením
kultúrneho života v obci' Vytvoríme tiež priestor na poznávanie obce a okolia žiakmi hravou
formou.
Súčasné aktivity, ktoré realizuje obec v oblasti rozvoja cestovného ruchu sú na lýbornej úrovni,
obec realizuje projekty, ktoré majú vplyv na rozvoj - či už je to priamo na podporu cestovného
ruchu a]ebo nepriamo prostredníctvom investícií do technickej infraštruktúry, ktoľá má tĺež
ýrazný vplyv na návštevnosť obce. Ide najmä o budovanie chodníkov v obci, oddychoqf ch zón,
rekonštľukciách ciest a objektov. Zo strany súkromných subjektov ide najmä o poskytovanie
služieb ubytovania, Stravovania, volhočasoqých aktivít, športoých aktivít, z ktoľ5Ích mnohé boli
tiež podpor ené z verejných zdroj ov.

Hlavným cielbm realizácie mikroprojektu je zabezpečenie ochrany a rozvoja prírodného
a kultúľneho dedičstva slovensko-polského pohraničia a jeho efektívneho a trvalo udržatelhého
využitia za účelom zýšenia atľaktivity pohraničia.
Územie slovensko-polského pohraničia je bohaté na pľírodné či kultúrne zaujímavosti, ktoré by
sme t5Ímto mikroprojektom chceli dostať viac do povedomia a záľoveň ich sprístupniť pre
návštevníkov' Pre tento zámer je dôležiým aspektom cezhraničné partnerstvo našej obce s obcou
Jelesnia.
Uvedený cĺeľ mikroprojektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácĺe stanovených aktivít, a to
skvalitnením trasy náučného chodníka, vybudovaním altánkov na vyhliadkoqých miestach pri vežĺ
a pri kaplnke, organizáciou spoločného stretnutia na týchto miestach oboch obcí a zapojením
žĺakov do hravého poznávania svojej obce a okolia. Prostredníctom náučných tabúI
návštevníkovi prírodnú hodnotu územia oravy v pol'skom i slovenskom jazyku, čím

ĺr]
É

Hlavný cieľmikroprojektu a spôsob, alcým prispieva k ľealizácii špecifického cielä
programu / Cel ogólny mĺkľoprojektu oraz sposób w jaki pľzyczynia sig do ľealizacji celu szczególowego pľogľamu
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dopad na tieto dva národy'
Aktivity teda ýrazne prispejú k zv1Íšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti pol'sko-slovenského
pohraničia v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Mĺkroprojekt je a\Ímsi ''pokračovaním"
mikroprojektu s názvom ''Spoločne lesnými cestami i necestami'', ktorého qýsledkom je
vyhliadkováveža a náučný chodník vrátane spoločného výstupu k tejto veži s polslqŕm partnerom.
Takto sa nám podarilo vytvoriť základ pre d?ilšie spoločné cezhraničné projekty, preto qýsledok
mikroprojektu bude generovať rozvojorr5Í potencĺál v budúcnosti. Výsledkom projektu budú
spoločné, pol'sko-s1ovenské, trvalé qýstupy cestovnóho ruchu, vedúce k lepšiemu využitiu
kultúrneho a prírodného dedičstva'
Prostredníctvom realizácie infraštrukturáIneho zázemia a organizáciou spoločného stretnutia na
týchto miestach očakávame nárast počtu návštevníkov, čo prispeje k naplneniu špecifického cielä
programu, teda k zintenzívneniu využívania potenciálu v oblasti cestovného ľuchu pohraničného
územia.

---' obyvatelia oprávneného územĺa
-J osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúrno-
rekreačnú ponuku územia zahrnutého do progľamu

Obyvatelia
la
s?

u
l-

I

\ .."tt* I

Špecifické ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, alým prispejú k ľealizácii hlavnóho
cielh mikľopľojektu I cele szczególowe mikĺoprojektu (max.3) oľaz sposób, w jaki prryczpiaja sĺq do reďizacji celu
ogólnego mikroprojektu

Realizácia mikroprojektu prispeje k naplneniu nasledovných špecifĺclqých cielbv:
A: Podpora spolupráce slovenského a polského partneľa v oblasti rozvoja potenciálu cestovného
ruchu pohraničného územia:
Výstupom projektu budú vybudované altánlcy na dvoch vyhliadkor4Ích miestach, ktoré sú súčasťou
náučného chodníka a spoločné stretnutie s polským partnerom na týchto miestach. Budú osadené
náučné tabule v obochjazykoch a skvalĺtnený chodník bude prepojený so sieťou existujúcich
chodníkov s ýznamom pre obidve strany hranice. Bude umožňovať pohyb turistom rôznych
národností, slúžiť na lýlety v každom ročnom období a zakažďých poveternostných podmienok'
Vyivorením tejto trasy náučného chodníka tak zabezpečíme organizovaný a bezpečný pohyb
návštevníkov a tiež d'alšiu pľíležitosť a miesto stretávania sa obyvatelbv obce navzájom. Radi
privítame každého návštevníka, najmä z Pol'ska, kedže sa nachádzame v slovensko-polskom
pohľaničí a polsky partner sa zapojil do pľípravy a realizácie mikroprojektu.
B: Zveladenie infraštruktúry cestovného ruchu v obci Krušetnica:
Investíciou do skvalitnenia chodníka a ýstavby altánkov, náučných tabúľ bude posilnená
infraštruktúra cestovného ruchu v obci. Najkrajšie vyhliadkové miesta v obci tak budú
dostupnejšie pre všetlqých návštevníkov s ohlädom na ich potreby. Tieto miesta budú vybavené
pr1jemným sedením, ktoré bude konštruované z prírodných materiálov a r4f'borne zapadne do
prostredia. Budú tu dostupné informačné materiáIy, odpadkové koše, aby bola zabezpečená
zároveň ochrana životného prostredia. Výstupy projektu budú v rámci možností sprístupnené
l'udbm so zdravotným postihnutím'
C: Podpoľa noých foriem propagácĺe prírodného prostredia a kultúrneho dedĺčstva
v pohraničnom území:
Územie bud'e propagované prostredníctvom ýstupov mikroprojektu, a to altánkami, ktoré budú
môcť návštevníci navštíviť. Informácie o zaujímaqfch miestach budú uvedené na webe obce,
v informačných materiáloch, propagačných, smeroqých tabuliach, ktoré budú verejne dostupné'

Cielbvé skupiny a r'plyv mikroprojektu na cielbvé skupiny / c*py docelowe i wpľyw mikľopľojektu na
grupy docelowe
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- obyvatelia oprávneného územia, obce Krušetnĺca budú pozitívnc ovplyvncní rcalizáciou
mikroprojektu. obyvatelia tejto oblasti najmä počas volhých dní vyhl?ldávajú pobyt v prírode, takto
budú mať k dispozícii dälší tip na výlet, prípadne prechádzku v rámci trávenia volhého času.
Návštevníci:
- návštevníci z iných častí Slovenska alebo Pol'ska, prípadne z iných krajín budú pozitívne
ovplyvnení tým, že im bude poskytnutá tiež možnosť trávenĺa volhého času.
Iné osoby:
- členovia kultúrnych inštitúcií partnerských obcí - pre týchto členov sa v dôsledku ľealizácie
projektu vytvoria nové možnostÍ kultúrnych činností, nadviazanie cezhraničnej spolupráce povedie
ku oživeniu stereotypných aktivít jednotliqých obcí, 'ĺymena skúsenosti prĺ kultúrnej činnostĺ'
- široká verejnosť - aktivity, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať budú otvorené širokej
verejnosti, taktiež budú na aktivĺtách na slovenskej strane propagované aj mimoprojektové aktivity
polskej strany na ktoré bude verejnosť pozvaná
- osoby so zdravotným postihnutím _ qýstupy projektu sú určené aj pre tieto skupiny s ohlädom na
typ postihnutia, propagácia im bude určená v plnej miere'
- miestne a regionálne orgány - aktivity budú prebiehať v úzkej súčinnosti s obcou žiadatelä
a obcou cezhraničného partnera, podujatia budú mať zároveň charakter aj obecných podujatí.
- miestne kultúrne zoskupenia - nové možnosti cezhraničných aktivít pre zbory, rýmena
skúsenosti, nové možnosti spolupráce.

"ľo

Ulohy mikropľojektu / Zadania mikroprojektu

Názov úlohy / ľazwa zadania
Vybudovanĺe altánkov pri vyhliadkovej veži a kaplnke a zlepšenie
technĺckého stavu náučného chodníka

Paľlneri mĺkroprojektu zapojení do
realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu
zaangaŽowani w realizacjq zadania

obec Kľušetnica - Financujúci partner
Gmina Jelesnia

Termín ľealizácie / Teľmin ľealizacji 2021-03 - 2021-L0

Miesto realizácie / Mie;sce realizacji katastrálne územie obce Krušetnica (extravĺlán)

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(vrátane propagácie úlohy)/ opĺs
zadanĺa ze wskazaniem niezbqdnych
parametrów jakošciowych i ilošcĺowych (w ffm
pľomocja zadanía)

Uloha spočíva vo vybudovaní drevených altánkov s posedením na
dvoch vyhliadkoqých miestach v obci Krušetnica a to pri vyhliadkovej
veži a pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je velmĺ často
navštevovaným miestom aj zo stľany našich staľších obyvatelbv.
Pľíležĺtostne sú tu slúžené bohoslužby. Tieto dve miesta sú súčasťou
náučného chodníka s názvom ''Príroda našimi očami'', z ktorych sa
návštevníkom naskytne krásny \4ŕhläd na okolitú chránenú krajinnú
ob]asť' Návštevníci sa však nemajú kam ukryť pred nepriazným
počasím, prrpadne si oddýchnuť počas slnečného dňa v tieni.
V altánkoch budú tiež osadené odpadkové koše v záujme zachovania
pozitívneho VpIyVu na životné prostredie. Uloha bude dhlej spočívať
v technickom zhodnotení trasy náučného chodníka v dĺžke 1,50 km,
ktorá vedie od obce k vyhliadkovej veži a bude predĺžená o dhlších 1,70
km smerom k spomínanej kaplnke. Chce]i by sme zlepšiť stav chodníka,
tj. spevniť a vyrovnať terén, odvodniť niektoré miesta a tak zabezpečiť
úplnú bezpečnosť pľe návštevníkov. Chodník tiež obohatíme o 4
informačno-náučné tabule.
Budú realizované stavebné práce na základe zmlúv o dielo. Výdavky na
dizajn informačných materiálov si zabezpečí obec na základe dohody
a zároveň v spoluprácĺ so Správou CHKO Horná orava, ktorá poskytne
podklady na ich prípravu. V ľámcí propagácie úlohy budú
distribuované informačné materiáIy letáky, uverejnený web_oznam.
Predmetom úlohyje teda vytvorenie objektov rekreačnej
infraštruktúry.

u
-l-
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Kategória výdavkov
Kategoľia wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostki

Celkom
ogólem

Infraštruktúra a stavebné
práce / Infrastruktura
i ľoboty budowlane

Stavebné práce -vybudovanie altánku
pri vyhliadkovej veži na Vrchoch,
vrátane zemných prác a prípravných
prác, objekt s rozmermĺ 4,6 m * 4,6 m,
Základové pätky zhotovené z betónu,
prekladané kameňom, kotvenie
samotných stipikov prostľedníctvom
ocelbých pľofilov. Povrch základovej
dosky z prírodného štiepaného
kameňa, ktoý bude ukladaný do
betónu' Drevené konštrukcie budú
natľeté náterom pľotĺ plesniam,
hnilobe a drevokaznému hmyzu
a lazúľovacím lakom. Na nosných
stĺpoch budú vyrezané erby obcí
Kľušetnica aJelesnia z Polska. Krytina
plechová z poplastovaného
pozinkovaného plechu. Hodnota
stanovená na základe rozpočtu
odborne spôsobilej osoby.

1,00 komplet 10 661,69
€

10 661,69
€

Infraštruktúra a stavebné
práce / InfrastľukĹura
i roboty budowlane

Vybudovanĺe aliánku pri kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie na
Bučákoch, vrátane zemných prác
a prípravných prác. Základové pätky
objektu z betónu, kotvenie stĺpikov
realizované prostredníctvom
ocelbqých profilov. Povľch základovej
dosky z kameňa, ktoqý bude ukladaný
do betónu. Konštrukcia zhotovená zo
smrekoqých hranolov a s dľeven5ím
obk]adom z tatranského profilu.
Súčasťou objektu ]avice a stô]
z polgul?ltiny. Drevené konštrukcie
budú natľeté ochranným nátermi
proti plesniam, hnĺlobe
a drevokaznému hmyzu a natreté
finálnym lazúrovacím lakom. Krytina
plechová z poplastovaného
pozinkovaného plechu. Hodnota
stanovená na základe rozpočtu
odborne spôsobilej osoby.

1,00 komplet 9 938,17 € 9 93B,17 €

Infraštľuktúra a stavebné
práce / Infrastruktura
i ľoboty budowlane

Stavebné, zemné práce, ktoré sú
potrebné na Vyrovnanĺe, spevnenie
terénu a odvodnenie v rámci trasy
náučného chodníka. Hodnota
stanovená na základe rozpočtu
odborne spôsobilej osoby.

1,00 komplet 5 410,00 € 5 410,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Koše na odpadky
- min' 50I - kovové pozinkované
s prvkami dreva, resp. plastu
v prevedení dreva'

2,00 szt 140,00 € 280,00 €

Verzia zo dňa o2-1o-2o2o - kontrolné číslo 243B13B9o1



Interľeg

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

osadenie a vybudovanĺe
informačných-náučných iabúI'
(betónová pätka)
- informačné tabule ktoré budú
obsahovať informácie zauj ímavostiach
z regiónu Horná orava (sakrálne
pamiatky v okolí, folk]ór a zvyky
v obci, informácie o trase tzv. bielej
stopy a iné)
- rozmer 70x90 cm
- tabulka vyľobená vyrobená z plechu
- upevnenie na drevenej konštrukcii

4,00 liczba 360,00 € 1 440,00 €

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

Externý pracovník- pracovník určený
na prípravu podkladov a zber
fotografií k informačno- náučným
tabuliam a v textovej časti plagátu,
zároveň kontrola obsahu
informačných materiálov

20,00 h 20,00 € 400,00 €

Celková hodnota úIohy / Wartošó calkowita zadania 28 1'29,86 €

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

Progľamové ukazovatele výstupu / WskaŽniki pľoduktu programu

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
WaÉošó planowana dla zadania

Zdroj informácĺí o dosiahnutí
ukazovatelh

Žródlo informacjĺ o osiqgnĺqciu wskaŽnika

1.3 Počet
norr5Íc hizmoderniz ovaných/rozšírenýc
h prvkov infraštruktúry cestovného
ľuchu
--r Hodnota ukazovatelä bude
naplnená prostľedníctvom rea]izácie
úlohy ''Vybudovanie altánkov pri
vyhliadkovej veži a kaplnke''

2,00 komplet Fotografie

1" .z oižka noqých/ zmodernizovaných/
zdokonalených cezhraničných
turistic\ých chodníkov
-r Hodnota meratelhého ukazovatelä
bude zabezpečaná prostredníctvom
ľealizácie úIohy''Pľedĺženie
a zlepšenie technického stavu
náučného chodníka''

3,20 km Fotografie

Individuálne ukazovatele / wskažniki wlasne

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waľtošó planowana dla zadania

Zdľoj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatela

Žródto infoľmacji o osiqgnigciu wskažnika

Maiá aľchitektúra (napr' prístrešok,
náučné tabule, odpočívadlá) 4,00liczba Fotografie

o
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Inteľreg

Názov úlohy / Nazwa zadania Spoiočné stretnutie pri veži a kaplnke

Partneľi mikropľoj ektu zapojení do
realizácie úlohy / Paľtneľzy mikropľojekhr
zaangaŽowani w realizacjq zadanĺa

obec Krušetnica _ Fĺnancujúci partner
Gmina Jelesnia

Teľmín ľealizácie / Tennin realizacjĺ 2021-07 - 2021-1.0

Mĺesto realizácĺe / Mie3sce realizacji katastľáIne územie obce Krušetnica (Íntravilán aj extravilán)

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(vrátane propagácie úlohy) / opis
zadania ze wskazanĺem niezbqdnych
parametrów jakošciowych i ilošciowych (w tym
prornocja zadauia)

Jednou z ú]oh mikroprojektu, ktorá zastrešuje tzv. mäkkú aktivitu je
organizácia spoločného stretnutĺa s polským partnerom, ktoqý sa
podielä na realizácii mikroprojektu.
Stľetnutie bude rea]izované na spomínaných vyhliadkoých miestach
pri vyhliadkovej veži a kaplnke a záľoveň pľiamo v obci. Počas celej
trasy budú prítomní aj zástupcovia Správy CHKO Hoľná orava, ktorí
budú odborne zastrešovať toto stľetnutĺe a poskytovať odborný qýklad
k jednotliqým témam náučných tabúl] zároveň pľipomenú prĺncípy
spľávania sa človeka v príľode, potrebujej ochrany.
Záveľečná fáza stretnutia bude prebiehať v centre našej obce, kde
bude pľichystaný program a občerstvenie pre návštevníkov z Pol'ska
a obyvatelbv obce, pľípadne iných návštevníkov, ktorí sa zúčastnia
podujatia. Pľogram bude prebiehať v záhradných stanoch na laviciach,
ktoré sú tiež predmetom projektu a obec ich využije aj na oľganizáciu
ĺných podujatí, ktoré budú ľealizované v spolupráci s po]shým
partnerom v budúcnosti ale aj pri bežných kultúľnych aktivitách obce
Kľušetnica. Doprava účastníkov prostredníctvom autobusu z Pol'ska
bude uhradená z projektu. CeIé stretnutie s uvedeným pľogramom
bude trvať cca 4 -5 hodín.
Predmetom tejto úlohy je teda realizácia spoločného stretnutia
a absolvovania celej tľasy náučného chodníka z obce k vyhliadkovej
veži, následne ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a naspäť do
obce za účelom spoznania zaujímavostí okolia obce Krušetnica
a utuženia vzájomných vzťahov medzi projektoqými partnermi'
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Kategóľia výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostki

Celkom
ogólem

Výdavky na externých
expertov a qýdavlcy na
exteľné služb / Koszty
ekspeľtów zewngtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

občerstvenie foľmou švédskych sto]ov
pre B0 osôb v rámci spoločného
stretnutia oboch partnerov
mikľoprojektu. občerstvenie bude
podávané v obci, v záhradných
stanoch s miestom na sedenie pre
návštevníkov. Prepokladáme účasť
viac ako B0 osôb, pľeto obec na
vlastné náklady zabezpečí aj iné
občeľstvenie

80,00 os 15,00 € 1 200,00 €

Výdavky na externých
expertov a r1ídavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Autobusová doprava účastníkov
z Pol'ska (gmina Jelesnia) do
Kľušetnice, cca 50 km, obojsmerná
cesta vrátané stojného. V;1Ípočet:
Spolu 200 km*1,75 EUR = 250

1,00 komplet 250,00 € 250,00 €

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

Učasť lektorov zo Správy CHKO
Horná orava na spoločnom stretnutí.
Poskytnú odborný ýklad
k problematike ochrany žĺvotného
prostredia a krajiny. Počet osôb 4 *

6 hodín vrátane pľesunu zo sídla
Správy CHKO'

24,00h 20,00 € 4B0,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Prenosný záhľadný stan v rozmeroch
4*10 m, bie]a farba. Kovová
konštrukcĺa, resp. pozinkovaná ocel]
oce]bvé rúrky, odnímatelhé bočné
steny pľostredníctvom zipsu' Rozloha
40m2, bočná qýška min. 2m, i4iška
k vrcholu strechy min. 2,9 m. Materiál
krytiny PVC.

1,00liczba 820,00 € 820,00 €

Výdavky na vybavenĺe
/ Wydatki na wyposaŽenie

Prenosný záhradný stan v rozmeľoch
4x6 m, biela farba. Kovová
konštrukcia, resp' pozinkovaná ocel,
ocelbvé rúrky, odnímatelhé bočné
steny pľostredníctvom zipsu. Rozloha
24m2, bočná ýška min. 2m, ýška
k vrcholu stľechy min. 2,9 m. Mateľiál
krytiny PVC

i,00liczba 470,00 € 470,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Sety lavíc, tzv. ''pivné sety'', ktoré
budú použité ako sedenie pre
účastníkov spoločného stretnutia za
účelom otvoľenĺa altánkov. Kovová
konštrukcia v kombinácĺĺ s dľevom,
dĺžka max. 2 m, nosnosť lavice min.
250kg, nosnosť stola min. 120kg.

50,00 komplet 135,00 € 6 750,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartošó ca}kowita zadania 9 970,00 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki ponĺesiolre poza obszarem wspaľcia ,,.ÍÍWs
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Inteľreg

Pľo$ramové ukazovatele ýstupu / Wskažnikĺ produktu progľamu

Ukazovatel'
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wattošó planowana dla zadania

Zdľoj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatel'a

Žródlo informacji o osi4gniqciu wskažnika

1.5 Počet,,mäkkých" cezhľaničných
aktivít propagujúcich kultúľne
a prírodné dedičstvo pohranĺčného
regiónu
-+ Hodnota ukazovatelä bude
ďosiahnutá prostredníctvom
realizácie úlohy '' Spoločné stretnutĺe
pri veži a kaplnke''

1,00 liczba Fotografie

Individuálne ukazovatele / wskažniki wlasne

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žródlo informacji o osi4gniqciu wskaŽnika

Počet účastníkov turistic[ých podujatí 80,00 os Fotogľafie

Názov úlohy / Nazwa zadania Poznávanie pohľaničného územia žiakmi hľavou formou

Paľtneri mikroprojektu zapojení do
realĺzácie úlohy l Partneľzy mikľoprojektu
zaangaŽowani w ľealĺzacjq zadania

obec Krušetnica - Financujúci partner
Gmina Jelesnia

Termín realizácie / Termin ľealizacji 2021-07 - 2021.-1.0

Miesto ľealizácie / Mie.isce realizacji obec Krušetnica

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych paľametrov
(vrátane propagácie úlohy) l opt
zadania ze wskazaniem niezbgdnych

. parametrów jakošciowych i ilošciowych (w tym
promocja zadania)

Učelom úlohy bude zaujať žiakov základných a maters\ich škôl z obce
a z iných okoli!ých obcí prostredníctvom zábavných aktivít, aby tak deti
spoznali pohraničné územie. Pôjde o oľganizáciu aktMt v škole, počas
ktorej deti dostanú hravé a veselé materiály s tematĺkou ochrany
životného prostredia, tunajšej fauny, flóry, vlastĺvedy pohraničného
územia, územia oľavy a iných zaujímaqých tém. Pôjde napľíklad
o nasledovné materiáIy:
- skladačku/puzzle, ktoré bude najprv dieťa/žiak vystrihovať a nás]edne
ho jeho sused bude musieť správne poskladať, čím sa dozvie zaujímavú
informáciu z danej oblasti,
- tajničku/róbus, ktory dieťa/žiak bude riešiť pomocou obrázkov a tak sa
opäť dozvie nové informácie,
- pexeso, ktoré bude najprv dieťa/žiak vystľihovať a následne si ho
zahrajú s ostatn11Íĺni deťmi/žiakmi v triede, čĺm sa dozvedia zaujímavé
infoľmácie z danej oblasti;
- domino, ktoré po jeho vystľihnutí budú detĺ/žiaci sk]adať, pričom sa
budú oboznamovať s druhmi živočíchov a rastlín, ktoré nájdeme
v pohraničnom územĺ;
Pľe deti je takáto foľma r,1íučby dôležitá, dokáže zaujať ĺch pozornosť
a nadchnúť sa za účelom poznania.
Mateľiáiy bude pľipravovať hlavný pľojektoqý manažéľ mikropľojektu,
kto4ý zároveň zabezpečuje dizajn všetlqých propagačných materiáIov
v rámci mikľoprojektu, v spolupľáci so Správou CHKO Hoľná orava
a pedagógmi ZŠ v Kľušetnici. Na pľípravu materiálov bude potrebné
zabezpečiť notebook a farebnú tlačiareň. Uvedená ú]oha bude
propagovaná na webe obce a ZŠ s MŠ Krušetnica.
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Kategória výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó
jednostki

Celkom
ogóIem

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Notebook - potreba tvorba skladačiek,
pexesá a vystrihovačiek pre deti zo
základne a materskej školy'

1,00 szt 900,00 € 900,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Tlačiareň - farebná, s možnosťou tlače
na A3. Vzhlädom na potrebu tlače
vytvorených skladačiek,
vystrihovačiek a pexesa pre deti zo
základnej a materskej školy'

1,00 szt 650,00 € 650,00 €

Výdavky na vybavenĺe
/ Wydatki na wyposaŽenie

Nadrozmeľné infoľmačné tabule
S mapou obce a graficdým označením
zaujímavostí v obci a okolí, logá
progľamu a Žsr. Rozmeľ šxv 180mm*
120mm, farebná, materiál plast,
uvedenie loga programu, ŽSt<. Uľčená
na pripevnenie na existujúci povrch
v ZS, MS.

3,00 szt 450,00 € 1 350,00 €

Inteľreg

Názov úlohy / Nazwu zadania Riadenie a propagácia mikroprojektu - obec Kľušetnica

Miesto realizácĺe / Mĺe.1sce ľealizacji obec Krušetnica

u
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Celková hodnota úlohy / Wartošó ca}kowita zadania 2 900,00 €

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

Pľogramovó ukazovatele výstupu / Wskažniki produktu pľogľamu

Ukazovateľ
WskaŽník

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatela

Žľódlo infornracji o osĺqgniqciu wskaŽnika

1.5 Počet,,mäkkých" cezhraničných
aktivít propagujúcich kultúrne
a pľírodné dedičstvo pohranĺčného
ľegiónu
-+ Hodnota ukazovatelä bude
dosiahnutá pľostľedníctvom
realizácie úIohy '' Poznávanie
pohľaničného územia žiakmi hravou
formou"

1,00 liczba Fotografie

Individuálne ukazovatele / wskažniki wlasne

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Waľtošó planowana dla zadania

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žľódlo informacjÍ o osiqgniqciu wskaŽnika

Počet účastníkov školiacich aktivít 50,00 os Fotografie

verzia zo dňa o2-Lo-2o2o - kontrolné číslo 243B73B9o1
oI,{E.l



Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych paľametrov
( vľátane pľopagácie mikroprojektu) :

/ opĺs zadanĺa ze wskazanĺem niezbqdnych
paľametrów jakošciowych i ĺlošciowych (w tym
promocja mi}ropľojektu)

Z.a riadenie a propagáciu mĺkropľojekiu bude zodpovedný projektoqÍ
tím, ktoý bude pozostávať' z osôb zo strany vedúceho puŕtne.ä
a cezhraničného partnera. Projektoqf tím bude v pľavidelnom
telefonickom, prípadne e_mailovom kontakte a budú realizované aj
pľacovné stretnutia za účelom koordinácie priebehu ľealizácie
projektu. Z toho dôvoduje v rozpočte položka cestovné náklady na
použitie vozidla na cestu do Polska.
Zloženie proj ektového tímu :
1. Hlavný projektoqŕ manažér - bude zodpovedať za riadenie
a implementáciu mikľoprojektu, za finančné riadenie pľojektu,
kooľdináciu dodávatelbv, prípravu monitorovacích správ a žiadostí
o platbu, kontrolu qýdavkov s rozpočtom, kontrola procesu qýbeľu
dodávatelbv, obsluhu elektronického systému - generátora. tjude
prĺpravovať aj dizajn všet}qých informačných materiálov a tabúI,
materiálov pre deti v rámci úlohy č. 3 aj z toho dôvodu uplatňujeme
qýdavky na nákup notebooku a faľebnej tlačĺarne. Bude iodpoíedať za
propagáciu a publicitu pľojektu na Slovensku aj v Polsku
a komunikáciu s cezhraničným paľtneľom.
2. Finančný manažér - zodpovedá za účtovnícťvo vedúceho partnera
a kontrolu vynakladania výdavkov.

Propagácia bude realizovaná prostredníctvom nasledovných nástrojov:
-pamätná/trvalá tabulä o projekte
-tabule o zaujímavostiach obce, umiestnené na frekventovaných
miestach v obci (ZŠ, MŠ príp. iné)
_propagačné predmety (šiltovky, tričká, magnetky a pohlädnice s logom
programu)
-webové oznamy o rea]izovanom projekte na stránkach oboch
partnerov.

Inteľľeg
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Interreg

Kategória výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostkĺ

Celkom
ogólem

Výdavky na exteľných
expertov a qidavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Pamätná tabulä, podlä štandaľdov
Programu, Materiál - kov, pri
jednotliqých investíciách, 1 00x1 50cm
farebná. Slúži na informovanie
o realizovanom projekte a dotácií zo
zdľojov EU.

1,00 szt 250,00 € 250,00 €

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

Potlač šiltoviek a tričiek (cca 100*
100 ks, modrá farba, logo interreg,
Žsr, eľby obcí Krušetnica aJelesnia),
Tlač pohlhdníc (cca 200 ks, fotogľafie
z projektu, Iogo programu, ŽSK, erby
obcí).
Výroba magnetiek (cca 100 ks)
farebné, logo programu a faľebný
dizajn.

1,00 komplet 2 000,00 € 2 000,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavlry na
exteľné služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
ĺ koszty uslug
zewnqtrznych

Dizaj n všetlq1Ích pľopagačných
materiá]ov:
- 4 ks ínformačno-náučných tabúľ
90*7Omm): dizajn, fotografie, texty,
logá programu, ŽSK, eľby obcí, tj.
celkov5Í návrh (40 hodín)
- trvalá/stála tabulä: celkoqý návľh
dizajnu, potrebné náležĺtosti podl'a
príľučky, texty, logá, atď. (2 hodiny)
- informačná tabulä velká (1B0x120
mm) s mapkou obce a graficlqým
označením zaujímavostí v obci a okolí,
logá pľogramu a ŽSK (30 hodín)
- informačné materiály/Ietáky (A4) _

fotografie, texty, Iogá programu, ŽSK
a eľby obcí v slovenskom a pol'skom
jazyku, tj. celkoqý dizajn (20 hodín)
- pohlädnĺce obce s uvedením
infoľmácií Q Projekte s uvedením loga
programu, ZSK (15 hodín)

107,00 h 13,00 € 1 391,00 €

Výdavky na exteľnÝch
expertov a qýdavky na
externé s]užb / Koszty
ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug
zewngtrznych

Propagačné ietáky s informácĺamĺ
o pľírodnom dedičstve a mapou
územia' Technická špecifikácia:
formát A4, farba,
papier 130g matná krieda,
obojstľanne, preloženie na polovice

200,00 szt 4,00 € 800,00 €

Výdavky na exLerných
expertov a qýdavlĺy na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewngtrznych

Pľeklad textov na ĺnformačno náučné
tabule,
informačné letáky, pamätnú tabulu,
nadrozmerné informačné tabule,
webové oznamy.

1,00 komplet 250,00 € 250,00 €

Výdavky na služobné
cesty a ubytovanie
/ Koszty podróŽy
ĺ zakwaterowania

Presun členov projektového tímu
z obce Krušetnica do obceJelesnia
(PL), cca 50 km za úče]om realizácĺe
spoločného stretnutía s cezhraničným
partnerom. Použitie vozidla, pohonné
hmoty a amortizácia. Celkom dve
návštevy, tj. 4_krát 50 km

4,00 komplet 50,00 € 200,00 €
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Celková hodnota úIohy / Wartošó calkowita zadania 15 445,89 €

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

PersonáIne qídavky
/ Koszt personelu

Na základe dohôd o r,ykonaní práce,
resp. pracovnej činnosti na pozície:
- hlavný projektovy nranažér,
zodpovedný za prípravu žĺadosti
o príspevok, implementáciu
mikľopľojektu, tj. zasialenie žiadostí
o platbu, správ, komunikácia
s partnerom, koordinácia jednotlir4ŕch
úloh miktroprojektu;
- finančný manažér zodpovedný za
účtovanie rýdavkov proj ektu,
spľacovanie účtovných dok]adov.

0, 00 0,00 € 91'78,1'7 €

KanceIárske
a admÍnistratívne
qýdavky / Wydatki
biurowe ĺ administracyjne

Kancelárslry papier, toner do
tlačiarne, obaly, písacie potreby,
používanie telefónu na komunikáciu
v rámci projektu, atdl

0,00 0,00 € 1' 376,72 €

ROZPOČET PROJEKTU / ľuoŽnľ PRoJEKTU

Kategóľia qýdavkov / Kategoria wydatków obec Krušetnica

1 z

Infraštruktúľa a stavebné práce / Infrastľuktura i roboty budowlane 26 009,86 €

Výdavlq/ na vybavenie / Wydatki na wyposazenie 12 660,00 €

Výdavky na externých expertov a ýdavky na exteľné služb / Koszty ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug zewngtrznych ] 02I,00 €

Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróŽy i zakwaterowania 200,00 €

Personá]ne vydavky / Koszt peľsonelu 91'78,1'7 €

Kancelárske a administratívne qýdavky / Wydatki biurowe i administľacyjne 1' 376,72 €

Spolu / Razem 56 445,75 €

MIKROPROJEKT sPoLU / nlzľnĺ MIKRoPRoJEKT 56 445,75 €

Financovanie / Finansowanie

Európsky fond regioná]neho rozvoja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Štátny rozpočet
BudŽet Palisiwa

Vlastný vklad
Wklad wlasny

Spolu
Razem

Vecný vklad
Wklad rzeczowy

47 97B,BB € 5 644,57 € 2 822,30 € 56 445,75 € 0,00 €

Percento financovania jednotlivych partnerov I%] / procent Íinansowanĺa poszczególnych paľtnerów loÁl

obec Krušetnica

85,00% 10,00% 5,00%o 100%
-/'a:

r{t
É
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HARMONOGRAM AKTIVÍT / rrĺnľĺoľocRAM DztAIÁŇ

Ulohy lzadania Miesto realizácie / Mĺe;sce realĺzacji Realizačná jednotka /
Jednostka ľealizuj4ca

Polrok l Pótrocze 1 (03-2021 - 08-2021)

Vybudovanie
altánkov pľi
vyhliadkovej veži
a kaplnke
a zlepšenĺe
technického stavu
náučného chodníka

katastľálne územie obce Kr-ušetnica (extľavilán)
+ obec Krušetnica
- Gmina Jelesnia

Spoločné stretnutie
pri vežĺ a kaplnke

katastrálne územie obce Krušetnica (intravilán aj
extľavilán)

+ obec Kľušetnica
- Gmĺna Jelesnia

Poznávanie
pohraničného
územia žiakmi
hravou formou

obec Krušetnica - obec Krušetnica
- Gmina Jelesnia

Riadenie a
propagácia
mikľoprojektu
(obec ltušetnica)

obec Krušetnica + obec Krušetnica -
Financujúci partner

Polľok lPólrocze2 (o9-2o2t - 10_2021)

Vybudovanie
altánkov pri
vyhliadkovej veži
a kaplnke
a zlepšenĺe
technického stavu
náučného chodníka

katastrálne územíe obce Krušetnĺca (extravilán)
_ obec Krušetnica
* Gmina Jelesnia

Spoločné stretnutie
prĺ veži a kaplnke

katastrálne územie obce Krušetnica (intravilán aj
extľavilán)

_ obec Krušetnica
- Gmĺna Jelesnia

Poznávanie
pohraničného
územia žiakmi
hľavou formou

obec Krušetnica - obec Krušetnica
- Gmina Jelesnia

fuadenie a
pľopagácia
mikroprojeklu
(obec Krušetnica)

obec Krušetnica _ obec Krušetnica -
Financujúci partner

u

ta,
É
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PRoJEKTovE UKAzovATEtE / wsraiiľIKl PRoJEKToWE

Programové ukazovatele výstupu / wsLuĺr,iki pľoduktu pľogramu

Názvy jednotlĺvych ukazovatelbv
Nazwy poszczególnych wskažników

Jednotka
Jednostka

Záveľečná
hodnota

Wartošó koícowa

1.3 Počet noqých/zmodeľnizovaných/rozšírených pľvkov infraštruktúry
cestovného ruchu komplet 2,00

-+ Hodnota ukazovate]'a bude naplnená prostľedníctvom realizácie úlohy
''Vybudovanie altánkov pri vyhliadkovej veži a kaplnke'' komplet 2,00

I.2 Dižkanových/ zmodeľnizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických
chodníkov km 3,20

-' Hodnota meratelhého ukazovatelä bude zabezpečaná prostredníctvom
realizácie úlohy ''Predĺženie a zlepšenie technického stavu náučného
chodníka''

km 3,20

1.5 Počet,,mäk\ých" cezhraničných aktivít pľopagujúcich kultúrne a prírodné
dedičstvo pohľaničného regiónu liczba 2,00

-+ Hodnota ukazovatel'a bude dosiahnutá pľostredníctvom realizácie úlohy
'' Spoločné stretnutie pri veži a kaplnke'' liczba 1,00

- Hodnota ukazovate]a bude dosiahnutá prostredníctvom realizácie úlohy
'' Poznávanie pohľaničného územia žiakmi hravou formou', Iiczba 1,00

Individuálne ukazovatele / w"kaŽr'ĺkĺ wlasne

Názvy j ednotlivých ukazovatelbv
Nazny poszczególnych wskaŽników

fednotka
Jednostka

zaveľecna
hodnota

Wartošó koŕcowa

Ma]á architektúra (napľ. prístrešok, náučné tabule, odpočívadlá) liczba 4,00

Počet účastníkov turistic\ých podujatí 0s 80,00

Počet účastníkov školiacich aktivít os 50,00

Interreg

obec Krušetnica je súčasťou pohraničného územia s Pol'skom a je velmi dôIežĺté nadväzovať
SpolupráCu v oblasti rozvoja cestovného ruchu práVe s polskými partnermi, pretože takáto
cezhraničná spolupľáca môže priniesť dvojnásobný úspech _ na jednej i druhej strane spoločnej
hranice.
Táto spoločná hranica bola z historického hlädiska Velmi sporná, dokonca po 1. svetovej vojne boli
dve oravské obce na 6 rokov súčasťou Polska. od ľoku 1958je však spoločná hranica nemenná
a všetky vtedajšie spory sa V Súčasnosti Zmenili na vľelé partnerstvá a vzájomné pľiatelstvá'
Takáto blízkosť Slovákov a Poliakov z hl'adiska spoločnej hranice dáva predpok]ad na vzájomnú
spoluprácu a zároveň navštevovanie zaujímavosti v druhom štáte, pretože oba štáty majú čo
ponúknuť kedže územie slovensko-polského pohraničia je bohaté na prírodné či kultúrne
zaujímavosti'
Tieto bohatstvá pohraničných regĺónov na slovenskej i polskej strane by sme týmto
mikroprojektom chce]i dostať viac do povedomia. Spoločným úsitím oboch partnerov
aktivitami by sme tĺeto cezhraničné väzby aspoň v prostrediach dotknutých regiónov
upevniť. Rozvíjaním spoločných aktĺvít v rámci cezhraničnej spolupráce sa taktiež bu
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Interľeg
ciele Rady Európy a Európskej únie zamerané na úzku spoluprácu medzi členskými štátmĺ.
Predkladaným projektom zdôrazňujeme spolupľácu našej obce s pols\Ím partnerom - obcou
Jelesnia, s ktorou spolupracujeme práve v oblasti rozvoja cezhraničného územia v cestovnom
ruchu, ale zároveň sa snažíme vymieňať si skúsenosti vo všetkých oblastiach.
Hlavným cielbm realizácie predkladaného mikroprojektu je preto zabezpečenĺe ochrany a ľozvoja
prírodného a kultúrneho dedičsiva slovensko-polského pohranĺčia a jeho efektívneho a trvalo
udržatelhého využitia za účelom zýšenia atraktivity pohraničia.
Takto by sme chceli podnietiť obyvatelstvo oboch krajín, aby organizáciou rýletov, trávením
volhého času a objavovaním kultúrno-hĺstorického a prírodného dedičstva podporovalĺ vzájomne
cestovný ruch v pohraničných regĺónoch a tým prispievali k zvyšovaniu kvality života v tejto
oblasti. Uvedené bude ve]mi pozitívnym dopadom tohto mikroprojektu. Ďalší dopad projektu na
pohraničie bude spočívať v oživení a popularizáciÍ kultúľnych tradícií, zvykov a remesiel, ktoré
budú v rámci projektu zdôraznené. Dôležitým aspektom vzájomnej spolupráce je tiež spoločná
iniciatíva v celkovej propagácii cezhľaničného územia, ktorá bude v rámci projektu realizovaná.
Všetky qýstupy a ýsledky mikroprojektu napomáhajú rozvoju cezhraničnej spolupráce a budú
v plnej miere využívané cielbými skupinami. Projekt bude mať Vplyv V prvom rade na miestne
obyvatel'stvo, pretože sa prispeje k uchovaniu vlastného kultúrneho a prírodného dedičstva.
Viditelhý bude aj náľast turistov v ob]asti, ktor1ých zaujme trasa náučného chodníka s krásnymi
vyhliadkoými miestami.
Realĺzáciou úloh tohto mikroprojektu vo všeobecnosti prispejeme k zr4ŕšeniu atraktivity
pohraničného územia, pripomenieme obyvatelbm územia na oboclr stľanách lrranice potľebu
vzájomnej spolupráce v.oblasti cestovného ruchu, kultúry a celkovej kvality žĺvota v pohranĺčnom
území. V tejto spolupráci v súčasnosti stále možno identifikovať nedostatky a stále sa otvárajú
možnosti na takúto spoluprácu prospešnú pre obe strany' Práve takúto spolupľácu vidíme aĹo
príležitosť pre dalšie napredovanie a zvyšovanie atraktivity pohraničného územĺa, preto naša
vzájomná spolupráca bude pokračovať a určite podnietime organizáciu spoločných stretnutí
a projektov.

Definované cĺele a úlohy, prostredníctvom kto4ých budú cĺele dosiahnuté sú stanovené reálne
a ich dosiahnutie bude mať dlhodobý charakter. Atraktivita pohraničného územia bude posilnená
z dlhodobého hlädiska, obaja partneri budú realizovať také aktivity, ktoľé ešte viac zdôraznia
krásu, kultúrne a prírodné dedičstvo a ýznam pohraničného regiónu na jeden i druhej strane.
obaja partneľi sú schopní garantovať ľealizáciu aktivít a dälšej rozvijajúcej sa spolupráce aj po
skončení tohto mikroprojektu. V rámci projektu nám nejde o jednoľázovú aktivitu, ale týmtó
mikroprojektom chceme vyfuorĺť predpoklady pľe trvalo udržatelhú návštevnosť územia
dotknutého projektom. PaľLneri majú záujem neskôr rozvijať spoluprácu aj v dblších oblastiach,
úspešná realizácia tohto projektu bude d'alším impulzom pre ich vzájomnú spoluprácu.
Všetky qýsledlcy projektu, ktoré boli zabezpečené z príspevku v rámci projektu zostanú vo
vlastníctve žiadatelb a budú q nadalej využívané pre účely cezhraničnej spolupľáce. Pľopagačné
materiáIy ako kšiltovky, pohlädnice a batohy s uvedením zák]adných informáciách o projekiu majú
dlhodobejší charakter a budú ich vlastníkom pripomínať kultúrno-prírodné dedičstvo, ktoré sme
projektom zýraznlll.
obec Kľušetnica ako žĺadatel'a zároveň vedúcĺ partner pľojektu garantuje predfinancovanie
projektu zo svojich zdrojov, ktoré budú následne refundované z progľamu Interreg
Počas obdobia, ktoré nastane po ukončení realizácie projektu bude obec Krušetnica vynakladať
vlastné zdroje, ktoré budú potrebné na zachovanie qýborného stavu vybudovaných oddychovych
zón, taktiež bude vyčleňovať finančné prostrĺedky na organizáciu spoločných
paľtnerom.

LJ
ĺrlÉ

Udržatelhosť mikropľoj ektu / ľľwalošó mikropľojektu
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Horizontálne princípý / zasaay horyzontalne

Hoľĺzontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wsparcia

Stľučrré odôvodnenie
Kľótkie uzasadnienie

princíp rovnosti
prí1ežitosti žien
a mužov
/ Równouprawnienie plci

Pozítívny /
Pozytywny

Realizácia mikroprojektu bude mať pozitívny VpIyV na horizontálny princíp
"rovnosť príIežitostí'', kedŽejeho vystupy budú určené tak ženám ako
i mužom, teda každému jednotlivcovi bez ohl'adu na jeho pohlavie.
Samotný dopad projektu bude mať tĺež dosah na stanovené cĺelbvé
skupĺny, na mužov, ženy, akákolVek dĺskriminácia je v tomto prípade
vylúčená. Vybudované vyhliadkové miesta budú určené pre všetky cielbvé
skupiny - obyvatelbm a obyvatelkám obce či b]ízkeho okolia, širokej
verejnosti, aidl Propagačné materiály sa tiež dostanú do rúk všetkým
jednotlivcom bez ohl'adu na ich pohlavie.
Aj ked'sa náš mikroprojekt zameriava na podporu trvalo udržatelhého
rozvoja cestovného ruchu v prihľaničnej oblasti, v rámci rešpektovania
princípu rovnosti príležitosti žien a mužov je dopad nášho mikroprojektu
pozitívny, kedže prináša úžitok a príIežitosti tak ženám ako i mužom
z dotknutej oblasti.

Horizontálne
prĺncÍpy
Zasady horyzontalne

Dľuh
podpory
Typ wsparcia

Stľučné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

ľovnaké pľíIežitosti
a nediskriminácia
/ Równošó szans
i niedyskrymĺnacja

Pozitívny /
Pozytywny

Vplyv ľealizácie projektu na princíp "rovnaké príležitostĺ
a nediskriminácĺa'' bude pozitívny z toho hlädĺska, že projektom vytvoríme
možnosti trávenia volhého času pre všetky cielbvé skupiny bez ohladu na
pohlavie, rasu, etnickú príslušnosť, pôvod, náboženstvo alebo názory a ĺné
socĺáIne aspekty. V rámci stanovených cĺelbqých skupín, kto4ých sa dotkne
realizácia mikropľojektu, resp. jeho qísledky bo]i stanovené aj osoby
s prípadným postihnutím mentálneho alebo zdravotného charakteru.
Vzhl'adom na to, že fyzickým qýstupom projektu budú vybudované altánky
a náučné tabule na náučnom chodnÍku, ktoý prechádza hrebeňom pohoria
nad obcou KľušetnÍca bude dostupnosť týchto v5ístupov pľe osoby so
zdravotn1ím postihnutím s obmedzenou mobilitou náročnejšia, tieto osoby
však majú možnosť tieio qýhlhdy zažiť.prepravou terénnym vozidlom.
Napríklad v rámci organizácie spoločného stretnutia budú vytvorené práve
také podmienky, ktoré umožnia aj talqýmto osobám vychutnať si qýhlird
zhora.
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Hoľĺzontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Dľulr
podpory
Typ wsparcia

Stručné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

Udržatelhý rozvoj
/ ZrównowaŽony rozwój

NeutráIny
/ Neutralny

Hlavným cieibm princípu ''udľžatelhý rozvoj'' je zabezpečenie
envíronmentáInej, socĺálnej a ekonomickej udržatelhosti rastu s osobitným
dôrazom na ochranu a zlepšenie žĺvotného prostredia. Predstavuje najmä
zachovanie celkovej ekologickej stability kľajiny, ochľana a racionálne
využívanie pľírodných zdrojov, ochranu bezprostredného životného
pľostredia človeka, zabezpečenie určitej kvality l'udského života
a zabezpečenie sociáInej a kultúrnej diveľzity. Práve zachovávaním
kultúrno-historického a prírodného dedičstva pohraničného regiónu
vysokou mierou prispievame k udržatelhosti pľirodzených daností krajiny
a jej racionálnemu využívaniu človekom. Pľedkladaný pľojekt má teda
pozitívny vplyv na uvedené aspekty, kedže posilnením intenzĺty cestovného
ľuchu dôjde k racionálnemu využívaniu endogenných zdrojov danej
loka]ity' Mikroprojekt prispeje k prílevu návštevníkov, poznávaniu územia
a miestnemu ľozvoju, čím bude vo vyššej mieľe aktivovaný potenciál tejto
oblasti.
Mnohé problémy nie je potrebné riešiť dľahými technológiami, ale
myslením, plánovaním a vhodnou organizáciou priestoľu pre
rozmiestnenie jednotliqých činností v krajine'
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vYHtÁsENIA VEDUCEHO PARTNERA / oŠwuocznNlA PARTNERÁ wIoDACEGo

Vyhlásenie o zabránení dvojitého financovania mikroprojektu z fondov EU
ošwiadczenie o bľaku podwójnego finansowania mikropľojektu ze šroaMw uľ.

Vyhlasujem, že počas ľealizácie mikľoprojekt}-r nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí
financovaná z iných štľukturálnych fondov EÚ.
ošwiadczam, iŽ podczas realizacji mĺkroprojektjako calošó, ani Žadnajego czqšó, nĺe bgdzie wspierany ze šrodków innego programu pomocy
UE.

ľ|ikroprgjgkt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania veľejných zákaziek.
Mikľoprojekt bqdzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówieí publicznych.

Vyhlasujem, že mikľoprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
ošwiadczam, Že mikroprojekt bqdzie realĺzowany zgodnie z zasadami udzielania zamówieú publicznych.

Vyhlásenie o pľipľavenosti mikropľojektu na jeho ľealizáciu v súlade s legislatívou EU a s náľodnou
legislatívou.
ošwĺadczenie o gotowošci mikľoproJektu do realizacji i jego zgodnošcl z prawodawstwem UE i kľajovĺvm.

Vyhlasujem, že tento mikropľojekt je pripravený na realizáciu, vlastní všetky ľelevantné dokumenty a povolenia
(ak sú potrebné) v súlade s legislaiívou EÚ a s národnou legislatívou všetkýôh zapojených partnerov. 

_

ošwladczam, iŽ mĺkľoprojektjest pľzygotowany do ľealizacji, posiada stosowne dokumenty i pozwolenia 6esii aôtyczg zgodnie
z pľawodawstwem UE ĺ krajowym wszystkich zaangaŽowanych partnerów.

Vyhlásenie _tÝkajúce sa súhlasu so spľacovaním a zverejňovaním osobných údajov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na pľzetwaľzanie i publikowanie danych osobouych.

Súh]asím So spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a vjej prílohách na účely
spojené s realĺz$ciou mikropľojektu.
Wyra'Žam.zgodQ na \etwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawaľ|ych w przedkladanym wniosku i zalqcznikach, do celów zwiqzanych
z realĺzacjE projektu p\solowego.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so spľístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim
hodnotenie opeľačných programov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na udostgpnienie wniosku podmiotom dokonuj4cym ewaluacji pľogľamów opeľacyjnych.

Súhlasím so sprístupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu
operačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistĺa ochranu informácií a ňjomstiev v nej
obsiahnutých'
WyraŽam zgodg na udostqpnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonujqcym ewaluacji programów operacyjnych pod
waľunkiem zapewnienia przezte podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

!1estn{L zodpovednosť za uvedenie nepravdivých informácií alebo podávanie nepravdiqých vyhlásení
odpowiedzialnošó kaľna za podanie falszyrvych infoľmacji lub zloŽenie falszywych ošwĺadczeIi.

Som si vedomý tľestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdiých údajov alebo podanie nepravdiqých vyhlásení
Jestem šwiadomy odpowiedzĺalnošci karnej za podanie fa}szyr,rrych danych lub z\oŽenie fa}izywych ošwiadczeli'

Interreg

Dátum, podpĺs a pečiatka s menom oprávnenej
osoby / Data, podpis oraz pieczqó imienna osoby upľavľnioneJ

oficiálna pečiatka žĺadatelä / ofĺcjalna pieczgó
vĺrrioskodawcy

\w t
j/Ŕ,.H

pečiatka l pieczgé
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Interreg

Príloha f ZaLaczník Bolo prĺložené? l czy dolqczono?

Partnerska dohoda medzi partnermi týkajúca sa realizácie mikľopľojektu (v
súlade so vzorom)
Porozumienie paľtnerskie pomigdzy paľtnerami w sprawie realizacji mikropľojektu (zgodnie ze
wzorem)

Ano / rat

Súvaha za predchádzajúci rok
Bilans za ubiegiy rok Nie / ľie

Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok
Rachunek zysków i strat za ubiegly rok Nie / ľĺe

Výpis zo Štátneho súdneho registľa /obchodného registra v súlade so
štatútom/stanovami
Wypis z Kľajowego Rejestnr S4dowego ĺ innych rejestrów zgodnie ze statutem

Áno / ľ"ľ

Štatút/stanovy
Statut lĺno / ľuL

Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym inštitúcĺám (tj' že
19mqJú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poístení ani daňové nedoplatky)
ošwiadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiqzaniami publiczno-prawnymi

Áno / ľaľ

Vyhlásenie !ýkajúce sa štatnej pomoci pre mikropľo.jekt
ošwiadczenie dotyczqce pomocy publicznej w mikropĺojekcie Ano / ľaľ

Vyhlásenie o poveľení ľealizácie mikľoprojektu inej jednotke
ošwiadczenie o powĺerzeniu realizacji mikroprojektu innej.iednostce Nie / ľĺe

Vyhlásenie o realizácii ukazovatelä qýsledku
ošwiadczenie o realizacji wskažnika rezultatu Áno / r"t

opis vplyvu mikľoprojektu na životné prostľedie
opis wplpvu mikroprojektu na šrodowisko Ano / ľaľ

Stručný opis prípravy v jazyku cezhraničného partnera
Skrócony opis przygotowany w jqzyku partnera zagranicznego Áno / ľuľ

Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované polskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou
mikľoprojektu.
Inne nĺezbgdne zal4czone dokurnenty wymagane pľawem polskim/slowackim lub specyfik4 rnikľoproiektu

Povolenie pľíslušného stavebného úradu na'vystavbu altánkov
Nájomné zmluvy na pozemky
Vyjadľenie OÚ Námestovo, odbor starostlivosti o žĺvotné prostľedie
Projektová dokumentácia a r4ýkazy rrymer k altánku pri veži, a]tánku pri kaplnke, úpravy trasy náučného
chodníka a osadeniu informačno-náučných tabúl'vrátane rozpočtov
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