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Zmluva o poskytnutí finančného pľíspevku pľe
i ndivid uáI ny m i kľoprojekt

Zmluv a o pos kýn u tí fi nančného príspevku č. l NT/E B/z N 1 N lLt Al o27 3
Na realizáciu mikroprojektu ,,NasIedujme duchovné hodnoty našich pľedkov"' č' lNT/EB/Z N1tvllllNO273
Podl'a rozhodnutia Výb9ry pre mikroprojekty č. 51t2o21 zo dňa 15.10.2021, v rámci Programu cezhraničnej
s polu práce l nterreg V_A Po l's ko-Slovensko 20 1 4-2o2o
uzavretá medzi:

Zilinským samospľávnym krajom
so sídlom: Komenského 48, 0í 1 09 Žilina

d'alej len,,Eureregión/VUc',

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

a

obec Krušetnica

so sídlom: Kľušetnica č. 69, 029 54 Krušetnica
lČo1:oo314595

DlČ:2020571663

d'alej len,,mikroprijímatel"'

zastúpený: Mgr. Teréziou Pacoňovou, starostkou obce Krušetnica, nazáklade plnej moci2 osvedčenia zo
dňa 30'1 1.201B ktoré tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve,

spolu pomenované ako,,zmluvné strany'',

d'alej len,,zmluva".

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

1ČĺsIa: DIČ (alebo 
'ekvivaleÄ|ný) 

alebo.lCo, KRS (ak je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo ekvivalentný)
'}'lna m9e-p!'e osobu zastqpujÚcu vedúceho partnerF (ak sa vzťahuje).
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VŽdy, ked'sa v tejto zmluve uvádza:

1. ,,aktuálna Príručka pre prijímatel'a" - rozumie sa tým dokument schválený Monitorovacím výborom,
ktorého zmeny schval'uje Monitorovací výbor, a v ktorom sú uvedené zásadý pripravovania, realizácie,
monitorovania a vyúčtovanĺa projektu a jeho udrŽatel'nosti. Mikroprijímatel' má prístup k aktuálnej Príručke pre
prijímatel'a a prostredníctvom webovej stránky programu a internetovej stránky Eu+gfegiónu/VUC je
bezodkladne ĺnformovaný o jej zmenách ako aj o dátume, od ktorého je nová verzia Príručky fire prijímatei'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, monitorovanĺa a vyúčtovania mikroprojektu a jeho udrŽateľnosti' Mikroprijímatel' má prístup k
aktuálnej príručke pre mikroprijímatel'a a prostredníctvom webovej stránky euĺe+esienu/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's ko-Slovensko 20 1 4-2020 ;
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KRAJ

5. ,,elektronická verzia dokumentov" _ rozu
fotokópie, originálne elektronické dokumenty,

mejú sa tým dokumenty výlučne v elektronickej podobe alebo ich
existujúce takisto v papierovej verzii, ako aj skeny a fotokópie

e
aktuál nej Príručke pre mikľoprijím atel'a;

6. ,,generátor Žiadostía vyúčtovaní" - rozumie sa tým informačný nástroj vytvorený pre podávanie Žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku a na vyúčtovanie mikroprojektov v programe lnterreg V-A Pol'sko-
Slovensko' v súlade s pravidlami uvedenými v uŽívatel'skej príručke dostupnej na interňetovej stránke
Eu+e+egÉenu/VUC;

7. ,,Riadiaci orgán" - rozumie sa tým príslušné minĺsterstvo regionálneho rozvoja v Pol'sku;

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

9' ,,Výbor pre mikroprojekty" - rozumie sa tým subjekt zriadený Vedúcim partnerom StreŠného projektu pre
účely výberu a monitorovania mikroprojektov a schval'ovania 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 Žiadostio poskýnutie finančného príspevku,
ktorý sa zúčastňuje na mikroprojekte a je v zmluvnom vzt'ahu s mikroprijímatóľom na základe partnerskej
dohody týkajúcej sa realizácie mikroprojektu;

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

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

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

'ĺ5. ,,Partnerská dohoda'' - rozumie sa tým zmluva určujúca vzájomné práva a povinnosti mikroprijímatel'a
a partnerov m i kro projektu v rám ci realiácĺe mikoprojektu ;

!6 ,,správa..o-postupe realizácie mikroprojektu" - rozumie sa tým správa, ktorú mikroprijímatel' predkladá
sureľegiónu/VUC v súlade s pravidlami uvedenými v aktuálnej PríruČke pre mikroprijímatei'a a v zmluve, ktorá
odzrkadl'uje postup pri reaĺizácii mikroprojektu;
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17. ,,finančný príspevok'' - rozumejú sa tým finančné prostriedky z EFRR;

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

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

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

21. ,,schválený príspevok'' - prostriedky EFRR určené na vyplatenie mĺkroprijímatel'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 mikroprijímateÍa v rámci
rozpočtového riadku: Kancelárske a administratívne výdavky;

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

nlikruprujekl ar llotJĺtoty celkových opľávnených výdavkov
desatinné miesta. Miera spolufinancovania nemÔŽe prekročit'

mikropro1ektu vy.1adrený s presnost'ou na dve
85, 00% oprávnených výdavkov m ikroprij ímatel'a;

27. ,,oprávnené výdavky'' _ rozumejú sa tým výdavky alebo náklady riadne vynaloŽené mikroprijímatel'om
alebo v súvislosti s realizáciou mikroprojektu v rámci programu, v súlade so zmluvou, právnymi predpismi EU a
vnÚtroŠtátnymi predpismi, s 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 byť' uznaný za
oprávnený výdavok;

29, ,,Smernice pre EuroregiÓn" - rozumejú sa tým smernice pre EuroregiÓn o overovaní vyúčtovacej
doku mentácie m ĺkroprojektu ;

30. ,,účet E+*eľegrión+/Vuc'' - rozumie sa tým bankový účet, zktorého e+ĺ+e+esion/VUC poukazuje fĺnanČné
prostried ky m ikroprĺjím atel'om ;

31. účet mikroprĺjímatel'a" - rozumie sa tým:

osobitný bankový účet, na ktorý sa poukazuje finančný príspevok:

názov a adresa banky: Prima banka Slovensko, a.s. HodŽova 1 1 , 010 11 Žlina
kód banky (Blc/swlFT): KOMASK2X

IBAN: SK30 5600 0000 0040 56í3 6028

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. 12ggt2o13 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);

J

3 Vzt'ahu1e sa i*i.Q{Jímatel'ov z Po|'ska. Nevzťahuje sa na štátne rozpočtové organizácie.
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33. ,,vŠeobecné nariadenie" * rozumie sa tým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 13o3t2o13
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,Európskom sociálnomfonde, Kohéznomfonde, Európskom pol'nohospodárskomfondepreňzvojvidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujÚ všeobecné ustanovenĺa o Euŕópskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde' Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa ruŠínariadenie Rady (ES)č. 1'083/2006 (U. v. EUL347 zzoi.lz.zol3' s.320-469);34. ,,internetová stránka Euroregiónu/Vuc' rozumie sa tým stránka:www.euroregion-
beskidy. pl/www.zil inskazupa.sk;
35. ,,internetová stránka programu" - rozumĺe sa tým stránka:www.plsk.eu
36. ,,udrŽatel'nost'" - rozumie sa tým zákazvykonávat'podstatné moclifkácie mikroprojektu, uvedenév 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.14o7t2o13 z 18.
decembra 2013 o uplatňovaníčlánkov 107 a'108 Zmluvy o fungovaníeurópskej únie na pomoc de minimis (U.
v. EU L 352z24.12'2013, str. 1), poskýovaná nazáklade Nariadenia ministra infraštruktúrya rozvoja Pol'skej
republiky o poskýovaní pomoci de minimis a Štátnej pomoci V programoch Európskej územnej spólupráce v
rokoch 2014-2020 z 20' októbra2015;
39. ,,Štátna pomoc" - rozumie sa ňou pomoc uvedená v čl. 14 Nariadenia Komisie č.65112014 zo 17. júna
zo!!.'o'vyhlásení určitých kategórií pomocĺ za zlučitel'né s vnútorným trhom podl'a článkov 1O7 a 1oB zmluvý (u.
v. EU L 1B7 z26.06'2014, str. 1) poskýovaná nazáklade Nariadenia ministra infraštruktúry arozvoja PoÍske1
republiky o pomoci de minimis a štátnej pomoci V programoch Európskej územnej spolupráce v rokôch 2o14-
2020 z 20. októbľa 2015.

4
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s2
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých Euľgregión/VUC poskýuje finančný
príspevok z a spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu a mikroprijímatel'
realizuje mĺkroprojekt, v sÚlade so Žiadost'ou o poskýnutie fĺnančného príspevku a rozhodnutím Výboru
pre mikroprojekty.

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

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

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

1) platnými predpismi EU a vnútroštátnymĺ 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. E\JL347z 2Ú.12'2U13, s'289_302),

c) všeobecným nariadením,

d) vykonávacími nariadeniami Európskej komĺsie, ktoré doplňujú Všeobecné nariadenie,
nariadenie EUS ako aj nariadenie uved-ené 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 internetovej stránke programu;

c) aktuálnou Príručkou pre mikroprijímatel'a a Generátorom Žiadostí a vyúčtovanĺ -
uŽívateľskou príručkou zverejnenými na internetovej stránke Eu+eľegriénu/VUC,

3) zásadami a pokynmivnútroštátnymia EU, najmä:

a) Výk|adovým oznámením Komisĺe 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 fondtl regionálneho rozvoja a
Kohézneho fondu na roky 2014-2020.

5. Mikroprijímatel'vyhlasuje 
' Že je oboznámený s uvedenými dokumentmi a berie na vedomie spôsob

sprístupňovania zmien týchto dokumentov, a taktieŽ berie na vedomie, Žerealizácia mikroprojektu, ktorá
začne pred uzavretím tejto zmluvy, bude predmetom kontroĺy 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. Mĺkroprijímatel' zabezpečí, že sa všetci partneri mikroprojektu zaviažu dodrŽiavat' platné
ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov a predpisov EU, platných programových dokumentov,
vnútroŠtátnych pravidiel, pravidiel EU a smerníc uvedených v ods.4.

s3
PARTNERSKÁ DoHoDA K REALlzÁcll rĺlxRoPRoJ EKTU4

1. Mikroprijímatel' v partnerskej dohode upravuje vzájomné pravidlá spolupráce s partnermi
mikroprojektu, predovšetkým stanovuje úlohy a povinnostĺvyplývajúce zrealizácie mikropľojektu.

2. Mikroprijímatel'pred uzavretím zmluvy s Eu+eregiónom^/UC predkladá na Euĺeregúónu,/VUC kópiu
partnerskej dohody podpísanej všetkými partnermi mikroprojektu a mikroprijímatel'om'

3. Partnerská dohoda obsahuje ustanovenia, ktoré sú v súIade s minimálnym rozsahom partnerskej
dohody, tvoriacim prílohu Žiadosti o poskýnutie finančného príspevku pre mĺkroprojekt.. Partnerská
dohoda mÔŽe obsahovat' dodatočné ustanovenia dohodnuté medzi mikroprijímatel'om a partnermĺ
mikroprojektu za účelom realizácie milrcprojektu. 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: 49 2g4,5o EUR (slovom:
Štyricĺsat'cĺevät'tisíc dvestodevät'desĺatštyri 50/1o0EUR) asúčasne neprekračujo 85,00%5 celkovýoh
oprávnených výdavkov mikroprojektu predstavujúcich 57 993,54 EUR (slovom: pät'desiatsedemtisíc
devät'sto devät'desiattri 54/1 00EUR

2. Mikroprijímatel' sa zavázuje poskýnút' vlastný vklad určený na realizáciu mikroprojektu vo výŠke
nie niŽšej ako 2B99,69 EUR (slovom: dvetisícosemstodevät'desiatdevät'69/100 EUR), čo predstavuje
min. 5% celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu.6

3. Spolufinancovanie zo Štátneho rozpoČtu7 vo výŠke nie vyŠšej ako8 5 799,35 EUR (slovom:
päťtisíc sedemstodevät'desiatdevät'35/100 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 vzťahuje.

5. Pri zníŽení rozpočtu mikroprojektu vypl1ivajúceho z úspor, vrátané takých, ktoré vzniknú v rámci
zrealizovaných verejných obstarávaní, nie je potrebný dodatok k zmluve'

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

7. Vyplatenie poskýnutého fĺnančného 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 poskytnutie fĺnančného príspevku.

B' Akékol'vek neoprávnené výdavky v rámci mikroprojektu alebo neoprávnene vynaloŽené výdavky
znáša mikroprijímatel' z vlastných prostrĺedkov.

aNeuplatňuje sa, ak je jediným partnerom v mikroprojekte Európske zoskupenie územnej spolupráce.
5S presnosťou na dve desatinné miesta. Zaokrúhl'uje sa v súlade s matematickými postupmi, t.j., ak je tretia číslica za čiarkou 1, 2' 3,
4' druhá číslica ostáva nezmenená a ak je to 5, 6, 7, B, 9, dĺuhá číslica za čiarkou sa zaokrúhli smerom nahor, no nie viac ako 85,00
o//o.
6Ak je vedÚcim partnerom obec, je povinná ku podpisu zmluvy predloŽiť výpis z uznesenia obecného zastupitel'stva o schválení
spolufinancovania mikroprojektu/Týka sa len vedúcich partnerov mikroprojektu/ partnerov mikroprojektu zo Slovenska.
7 MoŽnosť a výška dofinancovania z účelovej rezervy štátneho rozpočtu je určovaná kaŽdoročne u procese rezervy Štátneho rozpočtu
PR. Týka sa len pol'ských partnerov
8 V prípade, Že mikroprojekt nedostal spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, treba v $4 ods. 3 uvĺesť ,,nevzťahuje sa''. Ustanovenie
sa nevzťahuje na šiátne rozpočtové organizácie na pol'skej strane.
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9. Mikroprojekt je realizovaný v súlade so Žiadosťou o poskýnutie fĺnančného príspevku, vrátane
priloŽeného rozpočtu mikroprojektu, spolu s neskorŠímizmenamizavedenými podl'a $ 17 zmluvy a podl'a
platnej programovej dokumentácie a aktuálnymi dokumentmi na realizáciu mikroprojektov apodl'a
predpisov uvedených v $ 2 ods. 4.

10. V prípade priznania štátnej pomoci/ pomoci de minimis nemôŽe zmena výšky výdavkov
spadajúcĺch do podpory, vyplývajúca zo zmeny rozsahu mikroprojektu, zmena výšky finančného
príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu, spôsobit' prekročenie povolenej maximálnej úrovne
finančného príspevku v súlade s účelom štátnej pomoci a hodnoty pomoci de minimis poukázane1
mikroprijímatel'ovi'

s5
zABEzPEcE N l E REALEÁC l E zM LUVYg

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

1) blankozmenka spolu so zmenkovou doloŽkou;

2) notárska zápisnica o dobrovol'nej exekúcii;

3) cesia;

4) banková zábezpeka;

5) iná forma zábezpeky dohodnutá s EuroregiónomAlU€'

príspevku a spoluflnancovan|a zo Štátneho rozpoctu uvedených v |i 4 ods. 1. a ods' 3. V prípade
neuctn nel vyzvy na vrátenie pohl'adávky, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho plnenia zmluvy, stiahne
EuroregiónMU€ aj úroky v súlade s podmienkami zm luvy podl'a $ 13 ods. 5. Ak bude zábezpeka
zriadená vo forme zmenky, má Euroregión/VUe právo vyplnit'zmenku na zmenkovú sumu zahŕňajúcu
výšku finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho
spolu s úrokmi a výdavkami na vymáhanie úhrady zmenky.

rozpočtu uvedenú v $ 4 ods. 1 aods' 3

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

4. V prípade ' správneho splnenia všetkých záväzkov mikroprijímatel'a uvedených v zmluve
EuroregiónAlU€ vráti prijímatel'ovĺ zmluvnu 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 vráteniu zábezpeky dôjst' po ukončení konanĺa
a vrátení pľostriedkov'

s6
oBDoBlE REALzÁcIE MIKRoPRoJEKTU

1. obdobie realizácie mikroprojektu je nasledujúce:

1) Dátum začatiavecnej realizácie v mĺkroprojekte: 01.10.202í;

2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte: 30.06.2022;
2. Realizácia rrlikrn1rľĺ1ek[r_l ĺtlt-tsí prebiellat'v súlade s harmonogrämom aktivít uvedených v Žiadoeti

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

písomnejŽĺadosti mikroprijímatel'a, kedy maximálna doba realizácie mikroprojektu nesmie byt viac
ako 18 mesiacov. V závislosti od sídla mikroprijímatel'a za rozhodnutie v tomto prípade zodpovedá
euroregión alebo VUC.

n]Ýka sa pol'ských mikropríjimatel'ov. Nevzťahuje sa na jednotky sektora Vere.|ných íinancií
10Nehodiace sa prečiarknuť'

7
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zoDPoVEDlĺosŤ MI KRoPRlJĺĺvllľEľn
1. Mikroprijímatel' zodpovedá EureregiónuA/|JC za zabezpečenie správnej a včasnej realizácie
celého mikroprojektu. Mikroprijímatel' je tieŽ zodpovedný za akékol'vek opatrenia prĺjaté partnermi
mikroprojektu, ktoré by viedli k poruŠeniu ich závázkov vyplyivajúcich zo zmluvy a partnerskej dohody
k realizácii mikroprojektu.

2. Mikroprĺjímatel' nesie výhradnú zodpovednost' za škody, ktoré vzniklĺ v súvislosti s realizáciou
mikroprojektu vo vzt'ahu k tretím osobám. Mikroprĺjímatel'sa zrieka akýchkol'vek nárokov vo vzt'ahu k
eureresĺónu/VUC za škody spôsobené sebou aleňo projektovými partnermi alebo akoukol'vek tret'ou
osobou v súvĺslosti s realizáciou tohto mikroprojektu.

3. V prípade, Že Eu+€'|t€gión/VUC, v súlade so zmluvou, poŽiada o vrátenie celého vyplateného
finanČného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu alebo jeho časti, mikroprijímatel' je
zodpovedný za vrátenĺe prísluŠnej sumy finančných prostrĺedkov v lehote stanovenej vo výzve na
vrátenie finančného príspevku vystavenej s+ĺ+eľesién€m^/UC, v súlade s podmienkami uvedônými v
s1 3.

s8
VLASTNíGKE 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 vyuŽite spôsobom, ktorý
zabezpečí rozsiahle Šírenie a zdiel'anie výsledkov mikroprojektu verejnosti, v súlade so Žiadost'ou o
ooskvtnutie finančného orísoevku.

ss
osoBFNÉ PoVlNNosTl MlKRoPRlJíMATEĽA

1. Mikroprijímatel' zabezpečí, Že v rámci realizovaného mikroprojektu nedÔjde k dvoj|tému
financovaniu oprávnených výdavkov mikroprojektu z fondov Európskej únie alebo iných zdrojov.

2. ' Mikroprijímatel' vedie osobitnú analýickú evĺdenciu pre potreby realizácie
m ikroprojektu,spÔsobomumoŽňujúcimidentifikáciukaŽdejfinančnejoperácievykonanejvrámciňímrealizovane
jčastimikroprojektu11 za podmienok uvedených v aktuálnej Príŕučke pre_mikroprijímatel'a a v ostatných
programových dokumentoch.

3. M|kroprijímatel'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 informovanost'verejnosti o výške spolufinancovania mikroprojektu v
súlade s poŽiadavkami uvedenými v čl. 115 ods. 3 všeobecného nariadenia, vo vykonávacom nariadení
Komisie (EU)č.821ĺ2014z28. jÚla2014 (U.v. EU L223z2g1.2014, s.7-18) a vaktuálnej Príručke pre
mikroprijímatel'a.

5. Mikroprijímatel', ktorý poskýuje Štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, je zodpovedný za
poskytovanie pomocĺ účastníkom projektu v súlade s ustanoveniami zákona z 30' apríla 2oo4 o
konaniach vo veciach súvisiacich so Štátnou pomocou a nariadením Komisie (EU) č. 1407t2O13 a
programovými pravidlami.

6. Mikroprĺjímatel' pravidelne monitoruje postup v realizácii mikroprojektu vo vzt'ahu k obsahu
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a ostatných príloh, a bezodkladne informuje Eu+e+egión/VuC
o vŠetkých nezrovnalostiach a okolnostiach, ktoré môŽu spôsohit'oneskorenia alebo zabránit' realizácii
mikroprojektu v plnom rozsahu, alebo o zamere odstúpit'od realizácĺe mikroprojektu.

7. Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Egfefe€ŕen/Vuc o okolnostiach, ktoré môŽu vĺest'
k zníŽenĺu 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 Prĺručke
pre m ĺkroprijímatel'a.

8

1 1 Nevzt'ahuje sa na paušálne výdavky
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8. Mikroprijímatel' pripravuje a realizuje verejné obstarávanie a zadáva zákazky v rámci ním
realizovanej časti mikroprojektu v súlade s právnymi predpismi EU, národnou legislatívou a zásadam|
hospodárnosti, transparentnosti, pravĺdlami hospodárskej sút'aŽe a rovnakého zaobchádzania, podrobne
popísanými v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a.

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

í0' V prípade' Že mikroprijímatel' poskýne hospodárskemu subjektu štátnu pomoc alebo pomoc de
minimis, je mikroprijímatel' povinný posÚdiť plánovanú pomoc, monitorovat' ju a podávat' správy
o poskýnutej Štátnej pomoci alebo pomoci de minimis a dodrŽiavat'prísluŠné právne predpisy.

11. Mikroprijímatel' odovzdá cu+eregióft+/VUC dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania
spolu s d'alŠou správou zrealizácie mikroprojektu najneskÔr spolu so správou, v ktorej 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 vysvetlenĺe alebo doplngnig Eu+efegiófi+^/UC v
stanovených lehotách.

13. Mikroprijímatel' poskýuje dokumenty a potrebné vysvetlenia príslušnému Euľeľegriéĺ+++A/UC,
kontrolórovi, Spoločnému technickému sekretariátu, Riadĺacemu orgánu alebo Národnému orgánu v
lehotách stanovených týmito inŠtitúciami.

14. Mĺkroprijímatel' spolupracuje s exteľnými kontrolórmi, audítormi, hodnotiteľmi a podrobuje sa
kontroláma auditom vykonávaným oprávnenými národnýmia európskymisubjektmi.

15. Mikroprijimatel' bezodkladne informuje Eu+e+egĺen/VÚC o Zmene svojej právnej formy alebo
právnej formy partnerov mikroprojektu, ktorá má vplyv na nedodrŽanie pravidiel vo vzt'ahu k
m ikroprĺjímatel'ovi alebo partnerovi mikroprojektu, ktoré určuje program.

'l6. Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Eu+eľegién/VUC o konkurze, lĺkvidácii 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 $ 19, zodpovedá za udrŽatel'nost'mikroprojektu
po dobu piatich rokov od dátumu vyplatenia záverečnej platby eure+egióff€m/YUC, za podmienok
stanovených v právnych predpisoch EU a v aktuálnej Príručke pre mikroprijĺmatel'a. V prípade
mikroprojektov, na ktoré sa vzt'ahuje Štátna pomoc/pomoc de minimis sa uplatňuje obdobie udrŽatel'nosti
určené v súlade s prísluŠnými platnými predpismĺ.

19. Mikroprijímatel', v prípade, že akýkol'vek z partnerov mikroprojektu odstÚpi od realizácĺe
mikroprojektu v časti, zaktorú bol daný partner mikroprojektu zodpovedný, zabezpečuje vyuŽitie
výstupov, ktoré sú efektom mlĺoĺoprojektu v súlade so zmluvou a udrŽatel'nosťou mikroprojektu.

20' V prípade, Že mikroprĺjímatel' neplní svoje povinnosti v rámci predkladania správy o postupe
realizácie mikroprojektu, dodrŽiavania pokynov ohl'adne publĺcity, v rámci podrobenia sa kontrole alebo
auditu, môŽe Eurere€#rqa/VUC bez ohl'adu na právo cu+eregiónu/VUC, vypovedat' zmluvu podl'a $ 20'
pozastavit'platby pľe mlkroproJekt, kým mikroprijimatel'nesplní svoje povinnosti'

9
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pooÁvRľle spnÁv o PosTUPe ReĺllzÁclE MIKRoPRoJEKTU A KoNTRotR yŕoRvrov

1. Mĺkroprijímatel' predkladá EureregiónuA/ÚC 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 a Návod na vyplnenie správy zrealizácie
mikroprojektuvrámci ProgramulnterregV-APol'sko-Slovensko2o14-2o2o-(GenerátorŽiadostí
a zúčtovaní - uŽívatel'ská príručka).

2. Správa o postupe realizácie mikroprojektu sa spravidla predkladá za šest'mesačné monitorovacie
obdobie počítané odo dňa začĺatku realizácie mikroprojektu, ktorý je uvedenýv $ 6, ods. '1 bod í.
3. Mikroprijímatel' je povinný predkladat' Eureregiénu/VUC správy o postupe realizácie mikroprojektu:

1) čiastková/ správa o postupe realizácĺe - podáva sa v lehote do 05.04.2022

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 pokynmĺ, ktoré
sú dostupné na internetovej stránke eure+egiĺĺnulVUC. Mikroprijímatel' je povinný v lehotách uúedených v
$ 3 doručit' tieŽ tlačenú správu z informačného systému spolu s potrebnou dokumentáciou do sídla
Eu+eregiénu/VUC.

v nej deklarovaných. Kontrola prebieha v súlade s predpismi, pokynm
v danom členskom Štáte, v súlade so zásadami stanovenými v programe.

alebo postupmi stanovenými

6' V prípade zistenia chýb v správe o postupe realizácie mikroprojek Eu+eregien/VUC:

1) doplňuje nedostatky alebo opravuje chyby, v prípade, Že sú 4avné a ĺnformuje o tom
mĺkroprijímatel'a,

2) vyzyva mikroprijímatel'a na opravenie alebo doplnenie správy o postupe realizácie
mĺkroprojektu alebo poskytnutie dodatočných vysvetlenĺ'

7 ' su+eľegion/VUC potvrdzuje výdavky predloŽené mĺkroprijímatel'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 Žiadosť a v lehotách stanovených Eu+€fegié'lE}€JB^/ÚC predkladá mikroprijímatel' dokumenty
potrebné na kontrolu správy o postupe realizácie mikroprojektu, opravuje správu o postupe realizácie
m ikroprojektu, odstraňuje chyby alebo poskýuje dodatočné vysvetlenia.

9. V prípade paušálneho vyÚčtovania nepľiamych výdavkov podl'a Žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku, ich výŠku schval'uje e+#eľecĺen/VUC 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 eure+esion^/UC v kaŽdej správe o postupe realizácie
mikroprojektu, so zohl'adnením sadzby a hodnoty schválených priamych výdavkov mikroprijĺmatel'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 realizácĺe 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 cu+eĺesion/VUC ich môŽe zníŽit' v správe
o postupe realizácie mikroprojektu' To isté platí aj pre výdavky vynaloŽené pred podpísaním zmluvy'
VýŠka neoprávnene vynaloŽených výdavkov v rámci verejného obstarávania alebo dodrŽania pravidiel
hospodárskej sút'aŽe sa stanovuje v súlade s predpismi alebo pravidlami určenými pre realĺzáciu
mikroprojektov.

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

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

14. Ak sa počas realizácie mikroprojektu zistí, Že DPH, ktorú moŽno spätne získať, je zohl'adnená
vspráve o postupe realizácie mikroprojektu, EureregiónlVUC 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 prostrĺedky spolufinancovania z EFRR a Štátneho rozpočtu, poukazované EureregiónemA/ÚC
mĺkroprijímatel'omĺv súlade s pravidlami uvedenými v aktuálnej Príručke pre mikroprojímatel'a.

s1ĺ
PLATBY PRE MIKROPROJEKT

1. Podmienkou pre poukázanie prostriedkov z EFRR a zo štátneho rozpočtu mĺkroprijímatel'ovi je
predloŽenie správy o postupe realizácie mikroprojektu spolu s prílohami uvedenými v predmetnej správe
su+eľecĺónu/VUC, ktorá bude spĺňat'formálne a vecné poŽiadavky.

2 Záverečná platba sa poukazuje na základe záverečnej správy zrealizácie mikroprojektu, ktorá sagu+€feEienc/yÚ6 predkladá najneškôr do 30 kalendárných dní od ukončenia vecnej realizácie
mikroprojektu, uvedenejv g 6 ods. 1bod2.
3. PoukazovaniepriebeŽnejrefundáciepremikroprijímatel'a prebehne po tom, ako Egfofegjón^/UC

poukazuje vo výŠ
Zostávajúca časť
(Ro) poukáŽe fina

ke 50% oprávnených výdavkov schválených sureregión€n*ivUC v uvedenej správe.
oprávnených výdavkov je mikroprijímatel'ovi refundovaná po tom, ako Riadiaci orgán
nčné prostried ky pou káza né na ba n kový ú četE+*reregióftt/VU C.

4. Finančný príspevok z EFRR sa mikľoprijímatel'ovi poukazuje v EUR z bankového účtu
cu+eľesiónu/VUC vo Íorme priebeŽných platieb á záverečnej platbý ako refundácĺa oprávnených
výdavkov, a to na bankový účet mikroprijímatel'a. Riziko prípadných kurzových rozdielov znáša
mikroprijímate|'.

5. V prípade' Že mikroprijímatel'disponuje účtom v PLN, preberá zodpovednost'za to, aby banka,
ktorá účet vedie, umoŽnĺla 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. Podmĺenkou 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
cuĺeregiéR*/VÚc alebo inej oprávnenejjednotky za účelom zist'ovania, či bol mikroprojekt zrealizovaný v
súlade so Žiadost'ou o poskytnutie finančného príspevku.

B' Podmienkou poukázania danej platby je dostupnost' finančných prostriedkov na bankovom účte
Eu+eľegliófi/VUc.

9. Celková výška finančného príspevku poskytnutá mikroprijímatel'ov na základe všetkých správ
o postupe realizácie projektu nesmie presiahnut' hodnotu finančného príspevku a percento miery
spoluflnancovania z EFRR, ako.1e uvedené v !i 4 ods.'t '

10, EurgregĺónA/UC poukazuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na bankový účet
mĺkroprĺjímatel'a vo forme refundácie vo výške uvedenej V s 4 ods. 3 v súlade s certifikovanými
oprávnenými výdavkami uvedenými v správe o postupe realizácie mikroprojektuĺ2.

11. Podmienkou poukázania spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu mikroprijímatel'ovije dostupnosť

12Nevzt'ahuje sa na štátne ľozpočtové organizácie na pol'skej strane.
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rozpočtových prostriedkov13

sí2
zN ŽOVAN lE FINANčN Éľo pnĺspEVKU ĺ u pl-RľŇoVAN lE rlrueľĺČ ruÝcH KoREK c]i zo

STRANY cunonceigľuruÚc
1. V prípade, ak sa pred vyplatením finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu
zistí, Že správa o postupe realizácie mikroprojektu obsahuje neoprávnené výdavky, neoprávnene
vynaloŽené výdavky, alebo Že boli poruŠené zmluvné ustanovenia, eu+e+egien/VUC môŽe zníŽit'úhradu
poskýnutého fĺnančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu. Zistenie' sa mÔŽe týkat'
výdavkov uhradených pred podpísaním zmluvy. V tom prípad E+lferegietr/VUC odovzdáva
mikroprijímatel'ovi písomnú informáciu o prijatých opatreniach.

2- Pokial'eu+e+esien/VUC zistí po poukázaní finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu neoprávnené výdavky' výdavky vynaloŽené neoprávnene alebo zistí porušenie zmluvných
ustanovení, prípadne ak boli finančné prostriedky prijaté neprimerane alebo v nadmernej výške,
cu+efegieff/VUC uloŽí finančnú korekciu azačne konanie o vrátení prostriedkov. Zistenie s.a moze iymŕ
výdavkov uhradených pred podpísaním zmluvy. V takom prípade Euĺeree{on/Vuc odovzdá
mikroprijímatel'ovi písomnú informáciu o prijatých opatreniach.

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

4. Po uskutočnení moŽností uvedených v ods. 3 a po potvrdení opatrení, ktoré sú uvedené v ods'
1'EuŤoregĺen/VUC zníŽi hodnotu výdavkov. Po uskutočneni moŽností,'uvedených v ods.3 a potvrdení
ustanovení' ktoré sú uvedené v orls' 2,E*reľeoiión/Vt'lC zníži výškrl finančnéhn príspevkr-l
a spoluflnancovania zo Štátneho rozpoČtu alebo poŽiada o vrátenie prostriedkov, ktoré sú uvedene v $'l3
ods.1.

s13
VRÁTENlE PRosTRlEDKoV

1' Ak v mikroprojekte došlo k vyplateniu finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho
rozpočtu z titulu neoprávnených výdavkov, výdavkov upĺatňovaných neoprávnene alebo k poruŠeniu
ustanovení zmluvy, alebo ak boli finančné prostriedky prijaté nezákonne alebo v nadmernej výške,
su+eľegion/VUC písomne vyzve mikroprijímaiel'a na vráteniô týchto prostriedkov a ten je poviňný tieto
finančné prostriedky vrátit'. Týka sa to rovnako výdavkov vynaloŽených pred podpísaním zmluvy.

2. Mikroprĺjímatel' vracia prostriedky, v súlade s výzvou eu+eresión+"'iVUC na vrátenie prostriedkov.
Vo výzve je uvedená dlŽná Čiastka a odôvodnenie, lehota na vrátenie a číslo bankového účtu, na ktorý je
nutné prostried ky vrátit'.

3' Ak mikroprijímatel' nevráti prostriedky na- základe výzvy na vrátenie prostriedkov podl'a ods. 1,
alebo 2 v stanovenej lehote, Eureregión/VUC zníži výŠku poskýnutého finančného príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v nasledujúcej správe o postupe realizácie mikroprojektu o
dlŽnú čiastku vrátane úrokov, uvedených v ods. 5' V prípade, Že dlŽná čiastka vrátane úrokov
uvedených v ods. 5 prevyŠuje výŠku poskýnutého finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho
rozpočtu nasledujúcich správ o postupe realizácie mikroprojektu, mÔŽe cuľeregien^/UC uskutočnit'
d'alŠie opatrenia voči mikroprijímatel'ovĺ uvedené v ods. 4.

4' Ak Eureľegión/VUO nebude schopný získat' spät' prostriedky v lehote stanovenej vo výzve na
vrÓtcnĺc prostriedkov vystavenej mikroprijínratel'ovi, tllÔŽe upä[uvĺle vystavit' výzvu na vrátenle
prostriedkov. Lehota na vrátenie prostriedkov stanovená sumárne pre obe výzvy na vrátenie pľostriedkov
určené mikroprijímatel'ovi sa počíta o do dňa prijatia výzvy od VUC a nemôŽe bý' kratŠia
ako 14 kalendárnych dní. Ak EureregienA/UC nebude schopný zĹskat' spät' prostriedky v lehote
stanovenej v opakovanej výzve na vrátenie prostriedkov vystavenej mikroprijímatel'ovi, uskutoční d'alšĺe
právne kroky voči mikroprijímatel'ovi, účelom ktorých je získat' spät' chýbajúce prostriedky.

13Nevzťahuje sa na štátne rozpočtové organizácie na pol'skej strane,
12
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6. Na Žiadost' mikroprijímatel'a môŽe bý' poskytnutý finančný príspevok a spolufĺnancovanie zo
štátneho rozpočtu zníŽené o čiastku, ktorá má bý'vrátená.

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

s14

KONTROLY A AUDITY

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

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

5' Urokysa 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 Eufefe€Éóng^/Úc aleoo, v prípade zníŽenia poskýnutého fĺnančného príspevku
a spoĺufinancovania zo Štátneho rozpočtu z d'alších správ o postupe realizácie mikroprojektu o dlŽnú
Čiastku spolu s úrokmi, do dňa vyplatenĺa refundácie správy o postupe realizácie mikroprojektu, na
základe ktorej má bý'znížená' Uroková miera je 1,5 percentuálneho bodu nad úrokovoú mierou
Európskej centrálnej banky v jej hlavných refinančných operáciách v prvom pracovnom dni mesiaca, na
ktorý pripadne termín platby.

4. Mikroprijímatel' poskýuje subjektom vykonávajúcim
predchádzajúcich kontrol uskutočnených inýmĺ oprávnenými
mikroprojektu.

s15
NÁMlETKY

1. Podrobné zásady vzt'ahujúce sa na námietky k výsledkom kontroly dokumentácie zo strany
Eu+eľeg{iiFu/VUC sú upravené v aktuálnej Príručke pre mikróprĺjímatel'a.
2. Mikroprijímatel' má právo podat' námietky aj k zisteniam Eu+eregriónuruÚC 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
cureĺesión€m/VÚC v rámci zmluvy o poskytnutífinančného 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 ím ate l'ovi d o ruče n á p íso m ná i nform áci a 1 aod E+:+eľegión++/VUC.

4' Námietky podávané po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 3 alebo námietky, ktore nespíňajú
poŽiadavky uvedgnó v ods. 2, nobrldri preskŕlmané Mikroprijĺmatcl' buclc informovaný o tom, ie
námietka nebude preskúmaná, v lehote 7 kalendárnych dní' Lehota začína plynút' odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom boli námĺetky doručené EurgregiónuA/UC'

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

1a Korešpondencia a dokumenty zaslané faxom aĺebo skeny odoslané e-mailom (vrátane odoslania cez Generátor žiadostĺ a
vyúčtovanĺ), budú povaŽované za zaslané pĺsomnou formou. 

i3
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6. Námietky podané v lehote uvedenej v ods. 3 ako aj spÍnajúce poŽiadavky uvedené v ods.
2,lu+eľegaon/VUC preskúma v lehote nie dlhŠej ako 14 t<alenäáinycĹ' onĺ. lenom žačína plynút'odo
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom boli námietky doručené cufofegionu^/Úc, okrem ods. 7.

7- V priebehu preskúmavania námietok môŽe cu+eregion/VÚC vykonat' dodatočné opatrenia
alebo poŽiadat' o predloŽenie dokumentov alebo dodatočných vysvetlení spôsobom, ktorý určí
cureľes+on/Vuc. V prípade, Že EU+€{€gjón/VUC v priebehú prejkúmavania námietok vyk'onáva
dodatočné opatrenia alebo poŽaduje dodatočné vysvetlenia, plynutie lehoty uvedenej v ods. 6 je
pozastavené. o pozastavení lehoty je mikroprijímatel' informovaný bezodkladne' Po uskutočnení
dodatočných opatrení plynie lehota na preskúmanie námietky d'alej.

8. Eureregión/VUC oznámi mikroprijímatel'ovi výsledok skúmania námietok spolu s
odôvod nen ím svojho sta noviska. Stanovis ko c+rfgfegĺófi+/VUC je konečné.

sĺ6
lNFoRMoVANlE A PRoPAGÁctA

1- Akékol'vek informačné a propagačné aktivity v rámci mikľoprojektu sa uskutočňujú vsúlade
s pravidlami uvedenými v bode 2.2. Prĺlohy Xll Všeobecného nariadenia, vo Vykonávacom nariadení
Komisie(EU) č. 82112014 zo dňa 28. júla 2014 (U. v. EU L 223 z 29'7 '2014, s. 7-18), v programových
dokumentoch a v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a. Mikroprijímatel'a ostatní partnerĺ mikroprojektu
sÚ povinní:

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

2) umĺestnlt' naJmenej jeden informacný plagát v mlnimälnom tormäte A3 alebo
informačnú tabul'u a/alebo pamätnú tabul'u na mieste realizácie mikroprojektu,

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

4) poskytnút' 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
cu+e+esi{5non+/VUC, mikroprijímatel'.zabezpečí, aby tieio informácie a publikácie obsahovali informáóiu,
Že za ich obsah nĺe je Eu+e+egiénfuUC zodpovedný.

3. Mikroprijímatel' zabezpečí poskytovanie písomných informácií o výsledkoch mikroprojektu
Eg+ofegióR*/Vuc.

4. Mikroprijímatel' bezplatne poskytne cu+eľegiĺĺnulVUC existujúcu audiovizuálnu dokumentáciu z
realizácie mikroprojektu, a súhlasís vyuŽitím tejto dokumentácie EureregiónemA/UC.

5. Mikroprijímatel' súhlasí s tým, Že E#€feg+o'B^/ÚC a ním poverené inštitúcie môŽu v akejkolVek
forme a prostredníctvom akýchkol'vek médií zverejňovat' audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie
mikroprojektu ako aj informácie uvedené v čl. 115 ods. 2 všeobecného narĺadenia.

s17
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 $ 6, ods. 1 bod 2 a podl'a pravidiel
uvedených v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a, okrem $ 22 ods. 7, inak sú neplatné.

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

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

2) VŠetky Zmeny zmluvy si vyŽadujú o1somnú formu, inak sú neplatné, okrem bodu3_4;
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3) Zmeny v prílohách 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 ď1 zmena
názvu a adresy banky' v ktorej je účet zriadený, nevyŽaduje zmenu zmluvy vo
forme dodatku, avŠak tieto zmeny musí mikroprijímatel'oznámit' Eure+egiónuA/ÚC
v písomnej forme alebo pomocou ĺnformačného nástroja. V prípade, Že
mikroprijĺmatel'neposkýne Eureregriónu/VUC informácie o zmene bankového účtu,
mikroprijímatel'znáša všetky náklady s tým spojené;

3. Ž|adosti o zavedenĺe zmien sa predkladajú najneskÔr 30 kalendárnych dní pred dátumom
ukončenĺa vecnej realizácie mikroprojektu, uvedených v $ 6ods. 1 bod 2. NedodrŽanie tejto lehoty mÔŽe
mal' za následok, Že Žĺadost' o zavedenie zmien sa nebude posudzovat'.

s18
NESPRÁVNA REALEÁC|A 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 n uté, Eu+eľegriónA/UC :

1) môŽe primerane zníŽit'výŠku oprávnených výdavkov.

2) môŽe poŽadovat' vrátenie časti alebo celého finančného príspevku
a spol ufi nancovania zo Štátneho rozpočtu poskýnutého m ikroprij ímatel'ovi,

2. V prípade, Že mikroprijímatel'riadne zdokumentuje nedosiahnutia ciel'ovej hodnoty ukazovatel'ov

eu+eľes€n/V UC môŽe odstúpit'od uloŽenia sankcií uvedených vods.1

3. V prípade, Že ciel' mikroprojektu bol dosiahnutý, ale mĺkroprijímatel' nevynaloŽil riadne úsilie pri
jeho naplnení, mÔŽe egfefegion/VUC poŽadovat'vrátenie častifinančného príspevku a spolufinancovania
zo štátneho rozpočtu poskytnutej mikroprijímatel'ovi. odpovedajúcim spôsobom môŽe bý' poníŽená
suma Vo všetkých rozpočtových poloŽkách mikroprojektu, ktoré sú spojené s aktivĺtami zrealizovanými
V rozpore s predpokladmi uvedenými v Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

s1e
NEDoDRŽANlE UDRŽATEĽNosTl MlKRoPRoJEKTU

1. Mikroprijímatel' je zodpovedný za udrŽatel'nost'mikroprojektu v období 5 rokov od dátumu
vyplatenia záverečnej platby zo strany s+*reresiófi{",/VÚc a v sÚlade s podmienkami uvedenýmĺ v
európskych právnych predpisoch a v platnej Príručke pre mikroprijímatel'a. V prípade mikroprojektov so
štátnou pomocou sa uplatňuje obdobie udrŽatel'nosti v súlade s platnými predpismi.

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

s20
zRUŠENlE zMLUVY

cu{ofegi€€^/UC je oprávnený odstúpit'od zmluvy ak mikroprijímatel'

1) získal finančný príspevok a spolrlfinancovanie zo štátneho rcrzpočtLl na základe
nepravdivých a|ebo neúplných vyhlásení alebo dokladov;

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

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

/''
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4) pouŽil celý alebo čast' poskýnutého Íinančného príspevku a spolufinancovanie zo
štátneho rozpočtu V rozpore s jeho určením alebo porušil predpĺsy uvedené v $ 2
ods. 4 alebo v rozpore s ustanoveniami 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 poskýnutie fĺnančného
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, opísanejv
$6ods.1bod1;

7) prestal realizovat'mikroprojekt alebo realĺzuje 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 mĺzmluvy;

11) odmieta sa podrobit' kontrole alebo auditu oprávnených inŠtitúcií;

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

13) neposkytoĺ potrebné ĺnformácie alebo dokumenty napriek písomnej
cureresióft'/VUC alebo iných orgánov oprávnených vykonávat' kontľolu, 

-v výzve

c rm ap nes pe e
alebo iných orgánov oprávnených vykonávat' kontro|u;

14) je v likvidácii alebo voči nemu bolo začaté konkurzné konanie, alebo konkurzné
konanie bolo zastavené z dÔvodu nedostatku aktív na úhradu trov konania, alebo
ak je v nÚtenej správe, alebo ak pozastavil svoju hospodársku činnost', alebo je
predmetom podobného konania;

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

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

2. V prípade zruŠenia zmluvy z dôvodov uvedených v ods. 1 mĺkroprijímatel'vráti finančný prÍspevok
a spolufĺnancovanie zo Štátneho rozpočtu, ktoré mu boli poskytnuté v sú|ade s $ 13 tejto zmluvy.

3. V prípade, Že Európska komisia neuvol'nífinanČné prostriedky z EFRR z dôvodov nezávĺslých od
cu+eĺegiénu/VuC, Er#eregĺgn/VUC si vyhradzuje právo zruŠit' zmluvú o poskytnutífinančného príspevku'
V takomto prípade nie je mikroprijímatel'oprávnený uplatnit'Žiadne nároky voči Eu+eĺegiiónu/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 čast' fĺnančného príspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu, ktorá zodpovedá náleŽite zrealizovanej časti mikroprojektu
(ako je uvedené v partnerskej dohode) 7mlLlva môŽe bý' r_lkončená na záklacle písomnej Žiadosti
mikroprijímatel'a, a to v prípade, Že mikroprijímate|'vráti vyplatené finančné prostriedky v súlade s $ 13
tejto zmluvy o poskýnutí finančného príspevku, so zachovaním $ 18 ods.2.

5. Bez ohl'adu na dôvody ukonČenia zmluvy, mikroprijímatel' predkladá záverečnú správu o postupe
realizácie mikroprojektu v lehote stanovenej cuľe+egié€€m^/UC a je povinný archivovat' dokumenty,
ktoré sú spojené s jeho implementáciou v obdobĺ uvedenom v $ 9 ods.17'

16
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1. Správcom údajov sprístupňovaných za týchto podmienok a na účely opísané v tejto zmluve je minister
fondov a regionálnej politiky . Tieto údaje boli zverené na spracovanie Euroregiónu a zverené VUC v
Ziline na d'alšie spracovanie. Kontakt s lnšpektorom ochrany osobných ĺooÚ dostupný na adrese: ul.
Wspólna 214' 00-926 Varšava alebo na e-mailovú adresu: loD@mIir.gov.pl'

2. osobné údaje sa spracúvajú v rámci týchto súborov:

1) Program Pol'sko-Slovensko 2014 - 2020; rozsah osobných údajov je uvedený v prÍ|ohe č.4 k
zmĺuve;

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

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

lt.
Správcom údajov zozbleraných v systéme lKT: Generátor Žiadosti a vyúčtovaní, ktorý je uvedený v
článku 22 hejto zmluvy je ,,Euroregión". Kontakt s ochrany osobných údajov úradníkom pre ochranu
údajov je dostupný na adrese: ul. Widok 18l1-3;43-300 Bielsko-Biala alebo prostredníctvom e-mailovej
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2. osobné úda1e 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 dispozícĺi na webovej stránke
eu+erecĺen / VUc.

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

3. Program cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko _ Slovensko 2014 - 2O2O v súlade s touto
zmluvou (Článok 6. ods. 1. pĺsm. 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 vypl1ivajúcich z jednotlivých právnych predpisov - dovtedy, kým správca nesplní potrebnÚ
zákonnú povĺnnost', ktorá mu prináleŽí, najviac však v termínoch uvedených v časti l ods. 3 tohto
odseku. V prípade spracovania údajov na základe poskýnutého súhlasu - do odvolania alebo v čase
jeho stiahnutia, d'alŠie archivovanie po dobu nevyhnutnú na moŽnú vymáhatel'nost'práv a nárokov'

6. Správca je oprávnený poskýnút' osobné údaje tretím stranám za účelom a v ľozsahu potrebnom na
splnenie povinností vypl1ivajúcich zo zákona vrátane odvodov na sociálne poĺstenie, daňových
závázkov, pre kontrolné, dozorné alebo audítorské orgánya za účelom riadneho a správneho plnenia
Úloh správcu osobných údajov v súvislosti s uzatvorenou zmluvou. , t. j. subjekty podporujúce správcu v
jeho činnostiach: poskytovatelia poŠtových a kuriérskych sluŽieb, poskýovatelia právnych a
poradenských sluŽieb, poskýovatelia sluŽieb lT, subjekty vykonávajúce platobné činnosti (banky,
finančné inštitúcie).

7. osolrĺlé údaje sa rllÔŽu pĺrskytĺrút'aj príulušrloj finančnoj inčtĺtúcii (Ministcrstvo fondov a regionálnej
politiky (predtým: Minĺsterstvo investícií a rozvoja)) s ciel'om uskutočnenia kontroly správnosti
vynakladania získaných prostriedkov.

8' osobné údaje sa nebudú poskýovat' do tretĺch krajín / medzĺnárodných organizácií.
9' S výhradou obmedzení vyplývajúcich z nariadenia GDPR a iných právnych ustanovení máte právo

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

I7



V tnť:eľľšg E
PL.SK Polsko-Slovensko Tä

** ?lBR;}

ŽĺuľĺsrÝ
sĺl'ĺospRÁvruy
KRAJ

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

11 . VaŠe osobné údaje nebudú podliehat' automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a preto
nebudú mat' právne účinky.

1il.
ĺVikropríjimatel'vyhlasuje, Že splnĺl zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovení o ochrane osobných
údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôbpri
spracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe týchto údajov a zruŠení smernice 95ĺ46 tES (vŠeobecný
predpis o ochrane údajov) a zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku
2018, poloŽka 1000), v znení neskorších predpisov - vo vzt'ahu k dotknutým osobám a Že má
oprávnenie na spracovanie osobných údajov vykázaných v Žiadosti o spolufinancovanie a obsiahnutých
v iných dokumentoch predloŽených na účely vykonania a vybavenĺa Žiadosti.
Mikroprijímatel' v súvĺslosti so spracovaním osobných údajov je povinný najmä:

a) dodrŽĺavat'ustanovenia o ochrane osobných údajov vrátane narĺadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EU) 2o161679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaníosobných údajov a vol'nom pohybe
týchto údajov, ktorým sa zruŠuje smernica 95l46 l ES (všeobecr1é nariadenie) o ochrane údajoú) a
zákonaz10.mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierkazákonov zroku 2018, poloŽka 1 000)v
znení neskorších predpisov .

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

2

c) itríortl'tuva[' tjotkľluté osoby o spľacovanĺ svojich osobných údajov vrátane zvóió1nerľa tycnto
údajov podl'a tejto zmIuvy.

s22
GENERÁToR ŽlADosTĺ n vyÚčrovnľí

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

2. Mikroprijímatel' prostredníctvom Generátora Žiadostí a vyúčtovaní:

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

2) pripravuje a zísĺela správy o postupe realizácie mikroprojektu príslušnému
Euĺeregĺéfi{*/VUc,

3) pripravuje a aktualizuje harmonogram aktivít v mikroprojekte,

4) vedie koreŠpondenciu s príslušným cu+eregi{ángm^/UC v oblasti realizovaného
mikroprojektu a na poŽiadanie cu+eresi{áft+iVUC 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+oĺes€fiu/Vuc (mikroprijímate|' uchováva originály
dokumentov, na základe ktorých boll vytvorené elektronické/papierové verzie)' Mikroprijímatel'
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 Žiadostí a vyúčtovaní a
lehoty realizácie úloh sú uvedené v ,,Generátor Žiadostí a vyúčtovaní _ uŽívatel'ská príručka"' ktoré sú
dostupné na internetovej stránke Eu+ef€s+offu/VuC.

5. Mikroprijímatel', ktorý sa zúčastňuje reaĺizácie mikroprojektu, poveruje na prácu v Generátore
Žiadostí a vyúčtovaní osoby oprávnené vykonávat' u'rj"no mene činnosti spojené s realizáciou
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mikroprojektu. Prih|ásenie uvedených osôb do Generátora Žiadostí a vyúčtovaní prebieha na základe
registrácie na stránke http://www.e-interreg.eu/beneficjent/rejestracja.

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

7. KoreŠpondencia medzi mikroprĺjímatel'om a c+#e+egĺónom^/Úc 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.

B. Mikroprijímatel' a Eu+eregriónA/ÚC povaŽujÚ za právne záväzné riešenia prijaté vzm|uve
uplatňované v oblasti komunikácie a výmeny údajov v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní, bez
moŽnosti spochybnit' výsledky ich pouŽívania.

9. oprávnené osoby mikroprijímatel'a sú povinné pracovat'v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní
v súlade s pravidlami uvedenými v Pokynoch k príprave a podávanĺu Žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku z EFRR prostredníctvom Generátora Žiadostí a vyúčtovaní.

10. Mikroprijímatel' bezodkladne hlási c{#efegi{5nu/VUC poruchy Generátora Žiadostí a vyúčtovaní,
ktore znemoŽňujú alebo zhoršujú prácu v systéme, v dôsledku čoho nie je moŽne poslat'
c+i+eregióR*/VU C s právy o postu pe r ealizácie m i kro p rojektu.

11. Mikroprijímatel' je vŽdy povinný nahlásit' EureregiónuA/ÚC ĺnformácie onaruŠení ochrany
informácií, o incidentoch a bezpečnostných hrozbách spojených so spracovaním údajov v Generátore
ztaoosil a vyuctovant, a
mikropr|jímatel'om v Gen

to najma V suvlslostl s neopľavnenym pristupol'n k udäjÚl]l spľauuvávilllýĺlt
erátore 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 s{J+ofegiónu/VUC, ktoré nÍe sú s nimi rozpore.

3. Táto zmluva je platná, kým mikroprijímatel'ne splní vŠetky svoje povinnosti, vrátane
povinností spojených so zachovaním udrŽatel'nosti projektu a povinnosti archivácie uvedenej v $
9ods.1 7.

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 VÚc16.

15 Podl'a sídla mikroprijímatel'a
16 V prípade slovenského mikroprijímatel'a v sÚlade so zákonom č,.211l2ooo Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zmluva
nadobúda úČinnosť dňom nasledujúcim po dni je.i zverejnenia na internetolvďch stránkach príslušných inštitúcií
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PL-SK Polsko-Slovensko
ŽlurusĺÝ
sĺlĺospRÁvľ'ty
KRAJ

€uÍóp!ry ĺond l4'oidneho ĺoŽvo)3

s24
xoReŠpoľDENclA

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

s25
RozHoDUJÚce pnÁvo A JURlsDlKclA

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 zmĺer.

3. V prípade, Že spor nebude vyriešený zmierom, bude o ňom rozhodovat' miestne prísluŠný
všeobecný súd podl'a sídla Eureĺegriéru/VUO.

s26
PRĺLoHY K ZMLUVE

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

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: Program Pol'sko_Slovensko 2014
-2020

5. Rozsah,'osobných údajov spracovávaných v zbierke: centrálny systém lKT
podporujúci realizáciu opeľačných programov.

6' Tabul'ka týkajúca sa výšky poskytnutej pomocide minimis/štátnej pomoci (ak sa
vzthhuje)

1 7Podl'a sĺdla mikropri'jímatel'a

*---*
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Y lnterľeg m
PL.SK Polsko-Slovensko

V mene
su+o+egÉ'áfi*/VÚc

lng. Erika Jurínová
Meno a priezvisko

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraia
Funkcĺa

Podpis a

Miesto, dátum

ŽluľsrÝ
sAM0sPRÁVNY
KRAJ

V mene
Mlkroprijímateľa

Mgr. Terézia Pacoňová
Meno a priezvisko

starostka obce Krušetnica
Funkcia

Miesto, dátum

ÝjĹÝ 4ýtľ*ďBEu'@sb ĺod Ísionó|.óo.o.da

*
., ,''V.
(ak sa

*

vzťahr\ŕi

2t



o SYEn Čpľ{IE
Miestna volebná komisia v

Kľušetnici

osvedčuje, že

Mgľ.Teľézia PAcoŇovÁ

naĺodený(á)

029 54 Kĺušetnica 182
bytom

ZA STAROSTU OBCE

KRUŠnľNICA

ffi?
Dňa 30. ncrvembľa 2018 n Janeček

pĺedseda

miestnej volebnej komisie



Interreg

K lnterreg *
pL-sK Polska-Slowacja Y lnterľeg

PL-SK Polsko-SlOvenSko
Er@m foodug ŔoM|u R€ú.hso E4lry íoŕ .{bIJh& És!

Žiadosť o poslĺytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z
pľostriedkov Európskeho fondu ľegionálneho rozvoja
Program Intemeg V-A Pol'sko - Slovensko 2Ot4 -ZOZO.

Wniosek o dofinansowanie mikroproJektu ze šrodków EuľopeJskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pľogram Interreg V.A Polska - Slowacja 2014 - 2o2o.

Číslo mĺkropľojektu / Numeľ mikľoproJektu: INTiEB/ZÁI1 NIII1 N 027 3

Dátum a hodina prijatia žiadosti Euľoregiónom/VUC / Data i
godzina u'pľynigcia wniosku do EuroregionuflJc:

pečiatka l pieczeé

Verzia zo dňa 2o-1o-2o21 - kontrolnó číslo 35579o13o3 1/25



Názov mikľoprojektu /
Tytul mikropľojektu

Nasledujme duchovné hodnoty našĺch predkov

Pľioritná Ôs l oš priorytetowa ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

ŠpeciÍiclĺy cieľ l cet
szczegó}owy

Zqýšenie úľovni udržatelhého využitia kultúrneho a príľodného dedičstva
návštevníkmi a obyvatelmi

Kód inteľvencie / roa
inteľwencji

094. ochrana, ľozvoj a podpora verejných aktív kultúry a kultúľneho dedičstva

Typ mikľoprojektu / ľľľ
mĺkroprojelĺtu

individuáIny / indywidualny

Interreg

Vedúci partner - žiadateľ
/ Partner wiod4cy -
wnioskodawca

obec Krušetnica

Obdobie ľealizácie mikľopľojektu / okľes reďizacji ĺnikľopľojekťu

1.0-202L - 06-2022

oprárnrené ýdavlĺy / wyĺntLĺ krrlaliflkowalne

Partneľi /
Partnerzy

Euľópsky fond
regionálneho ľozvoja
/ Europe.lski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Náľodné spolufinancovanie /štátna
pomoc / Wspó}finansowanie krajowe

Spolu I
Razem

Podiel
parLnera /
Udziai paľtneraProstriedky zo

štátneho rozpočtu /
Srodki z budŽetu paristwa

Vlastný vklad /
Wlďad wlasny

obec
Krušetníca

49 294,50 € 5 799,35 € 2 B99,69 €
57 993,54 € 100,00%

B5% 1"0o/o 5%

Spolu / Razem 49 294,50 €, 5 799,35 € 2 899,69 € 57 993,54
€ t00o/o

Celková hodnota mikľopľojektu / wartosó calkowita mikroprojektu
57 993,54

€ 1,OO%o

Počet ostatných partnerov (bez VP) l uczba
pozostalych partneľów (bez PW)

T Krajina pôvodu f Kraj pochodzenĺa
Pt I

SK 0

Verzia zo dňa 2o-10-2o21 - kontrolné číslo 35579o13o3 2/25



Inteľreg

Vedúci paľtneľ - žiadateľ / Paľtneľ r.r,iod4cy - wnioskodawca

Základné infoľmácie / Podstawowe infoľmacje

Názov žiadatel'a l Nazwa
wnioskodawcy obec Krušetnica

Typ žiadatel'a l Kategoľĺa
wnioskodawcy Obec

Štatutárny zástupca žiadatelh /
Reprezentacja pľawna wnioskodawcy

Teľézia Pacoňová
starostka obce

Kľajina / xľ4 Slovensko

Kľaj / Województwo Žilinslqý kraj

Okres / Powiat Námestovo

Obec PSČ l Miejscowošó kod
pocztolvy Kľušetnica 029 54

Ulica, číslo domu l Ulica, numeľ
domu 69, Krušetnica

ICO I nscoi'{ 314595

DIČ l ľĺp 2020571663

iltA*^ :i^l^+^t' *^^l;-1.^;^,-

Je žiadateľ platcom DPH? t czy
wnioskodawca jest platnikĺem podatku VAT?

mikľopľoj ektu získať naspäť qýdavky
vynaložená na DPH? f Czy wnĺoskodawca
reaiizuj4c powyŽszy mikroprojekt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

DPH I PodatekvAT

Nie / Nĺe Nie / ľie

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy 09II 771,250

E-mailová adľesa / Adres e-mail oukrusetnica@orava. sk

Www stránka / Skona www www.krusetnica.sk

Vetzia zo dňa 2o-1o-2o2L - kontrolné číslo 35579o1303 3/25



Doteľajšie skúsenosti žiadatelä
s ľealizáciou projektov vt'átane
proj ekiov financovanlŕch
z pľostriedkov EU l
Dotychczasowe došwiadczenie
wnioskodawcy w reďízacji pľojektów,
w tym finansowaĺych ze šľodków UE

2021":
- oP KŽP -,,Zmena zdľoja vykurovania v MŠ Krušetnica" - 57 006,00 EUR
(06ĺ202L - 1'0|2021")
- Program cezhraničnej spolupráce Inteľreg PL-SK 201'412020 - "objavujme
krásy krušetnického chotára"- 56 445,75 EUR (03/2021"-1"0ĺ2021')'

2020
- dotácia z ýnosu Ministerstva vnútra SR - "Stavebné úpľavy hasičskej
zbrojnice v obci Krušetnica" _ 30 000 EUR (05_11/2020);
- Program cezhraničnej spolupráce Inteľreg PL-SK 20L4l2020 _ ''Spoločne
Iesn1ŕmi cestami i necestami''- 50 32B,15 EUR (03/2020-02ĺ2021).

2019:
_ Program rozvoja vidieka 20t4l2020 (PPA) - ''Výstavba chodníkov
a parkovísk'' - 72 3L9,01EUR (06-08 ĺ20|9).

201 8:
- PRV 14120 (PPA) - ''Revitalizácia verejných pľĺestranstiev v obci
Krušetnica''- 26 4+1',]7 EUR (1B-i21201B);
- IROP (MPaRV SR) - ''Rozšírenie kapacĺty MŠ v Krušetnici'' - NFP 15B
130,30 € (03-0Bi201B);
- dotácia z MinÍsterstva financií SR - "Rekonštrukcia elektroinštalačných
rozvodov v budove KD a ocÚ'' - 13 500,00 € (04-05/201B);
- dotácia z r4ínosu Ministersťva financií SR _ ''Výmena radiátorov v budove
OcU a KD" - L3 500,00 EUR (07-08/2018).

201,7:
- dotácĺa z r4ínosu MÍnĺsterstva fĺnancií SR - "Rekonštrukcía a modernizácia
veľejného osvetlenia" - 13 500,00 EUR (06-12/2at1).

Interľeg

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imie inazwisko Klaudia Jurčacková Dulíková

Telefón / Telefon 0948 206 920

Fax / ľax

E-mailová adľesa / Aclres e-maii klaudia. dulikova@ gmail. com

Verzia zo dňa 2o-1o-2o2L - kontrolné číslo 35579oL3o3 4/25



Inteľreg

Paľtner mikroprojektu 1 / PartnermilrľopľoJekm 1

Základnó informácie / Podstawowe informacje

Názov partnera 1 l Nazwa paľtnera
1

GminaJelesnia

Kategóľia partnera L l Kategoĺa
paľtneľa L Obec

Štatutárny zástupca paľLnera 1'

/ Repľezeniacja prawna Partnera 1

Anna Wasilewska
wójt gminyJelesnia

Kľajina l xra; Polsko

Kľaj l Wojev''ództwo Sliezske

Okres / Powiut Zywiecky

obec PSČ / Miejscowošó kod
pocztowy Jelesnia 34-340

U}ica, číslo domu l Uľca, numer
domu Plebaňska 1

IČo / nľcoľĺ 0721,82605

DIČ / ľlp 5532487465

Je paľtneľ 1 platcom DPH? ĺ cry
pattner 1 jest platnikiem podatku VAT?

mikroprojektu získať naspäť qýdavky
vynaložené na DPH? / Czypaľtneľ 1'

realizujqc powyŽszy mĺkľopľojelĺt moŽe odzyskaó
ponĺesiony koszt podatku VAT?

DPH I PodarekvAT

Áno / ľuL Nĺe / ľĺe

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy 0048519327334

Fax / ľax 0048338636797

E-mailová adresa / Adres e_mai] fundusze j elesnia@ gmail. com

Www stránka / Shonawww wwwjelesnia.pl

Verzia zo dňa 2o-Lo-2o2L - kontrolné číslo 35579o1303 s/25



Doteľajšie skúsenosti paľtneľa
1 s mikroprojekťu realizácĺou
projektov wátane pľojelitov
financovaných z prostľiedkov
EU / notychczasowe došwĺadczeĺĺe
partnera i. miJeroprojektu w ľeďĺzacji
projektów, w tym finansowanych ze
šrodków UE

V rokoch 2007-2020 realĺzovala obec cca 30 investičných a neinvestičných
projektov, v tom vykonanie peších a cyklisticlqfch chodníkov, rozšíľenie ciest,
ľozvoj e-služieb. obec realizovala taktiež projekty nasledujúce projekty:
a. ) Program cezhraničnej spolupráce Inteľreg PL-SK 2007 -201'3,,, Susedné
nálady", 02-2013 - 01'-20L4, ľozpocet: 22 900,00 EUR
b.) Pľogram cezhraničnej spolupráCe Inteľreg PL-SK 2004-2006,,,Jantárovou
cestou k susedom", 07.2006 - 06.2007, rozpocet: 25 800,00 PLN
c.) Program cezhraničnej spolupráce Inteľreg PL-SK 2014-2020:
].. ''Tuľistika bez hraníc - rozvoj pol'sko-slovenského turistického chodnika
zJelešne do Klina", 01.03.2017 t. -28.1'0.201B r., rozpočet: 1 55B 401,46
EUR
2. "Spoločné dedičstvo - pol'sko-slovenské podujatie propagujúce kultúrne
bohatstvo a tradície pohraničia'', 08-201'7 - 07-20LB, ľozpočet: 40 L1,6,45
EUR
3. ,,Dedĺčstvo v rukách našich pľgdkov", 01-2019 - 08-2019, rozpočet: 40
297,26 EUR
4. ''Spoločne lesn1imi cestami i necestami" 0312020 -0212021', ľozpočet: 50
328,15 EUR
5. ''objavujme kľásy krušetnického chotáľa" - 03l202L-I0l2021, rozpočet 56
445,75 EUR.

Inteľľeg

Kontaktná osoba l osoba do kontaktu

Meno a priezvisko f ImĺQ ĺ nazwisko Piotr ošlak

Telefón l Telefon 519327334

Fax / ľax

E-mai]ová adľesa / Aclres e-mail fundusze j eiesnia@ gmail. com

Verzia zo dňa 2o-Lo-2o21 - kontrolné číslo 35579o13o3 6/2s



Interreg

Kvalita cezhľaničného paľtneľstva l jaľosĺ paltnerstwa transgľanicznego

Spoločná pľíprava mikroprojektu / wspólne przygotowanie mikľopľojektu Áno / raľ

Partneľi mikľopľojektu - obce Kľušetnica (SK) a Jelesnia (PL) navzájom komunikovali už v rámci prlpravnej
fázy mikľoprojektu najmä prostredníctvom emailov aj telefoniclqy' Vrámci prípravy mikroprojektu väaĺci "
partner zo Slovenska a pols\i partner realizovalijedno spoločné stretnutie za účelom stanovenia hlavného
cielä, špecific\ých cielbv a jednotliqých úloh mikľoprojektu. Záľoveň si projektoý tím rozdelil úlohy v rámci
implementácie mikľoprojektu. Stľetnutie bolo realizované u pol'ského pártňera - v obcĺ Jelesnia dňď
22.06.2021'. Prioritou komplexnej pľípravy mikropľojektu bola spolupráca oboch pohľaničných obcí, čím sme
zr4íraznili akcent cezhraničného vplyvu už v procese pľípravy žiadosti o poskytnuiie príspevku na realizáciu
mikľoprojektu' V ľámci prípravy mikroprojektu paľtneri spoločne zostavili ľozpočet á spôsoby a formy
propagácie. Aktivity mikroprojektu budú realizované zo strany obce Kľušetnicá v úzkej spolupráci s polslĺ5ím
partnerom.

Spoločná ľealizácia mikroprojektu l wspólna ľealizacja milĺroprojelĺtu Ano / ľat

obec Kľušetnica ako vedúci partneľ bude mať h]avnú zodpovednosť za ľealizáciujednotliqých úloh
mikropľojekĽu a dosahovanie stanovených cĺelbv, konkrétne bude riadĺť prostredníctvom čienov pľojektového
tímu celkovú implementáciu a riadenie mikľopľojektu, bude kooľdinovaťshvebné práce, t<ontroňväť čerpanie
jednotlĺých položĺek rozpočtu, sledovanie čeľpania rozpočtu, bude zodpovedať za órganizácĺu podujatí v'rámci
stanovených úloh, zabezpečovať pľezentáciu a propagáciu mikropľojektu, iniciovať realizáciu piacovných
stretnutí s polslqŕrn partnerom, bude pľedkladať správy o rea]izácii mikroprojektu a zabezpečiĺĺnančné
prostriedky na spolufĺnancovanie. Spolupráca s pols!ým parĽneľom bude spočívať v účasti zástupcov partnera
na jednotliqŕch ú]ohách, pľopagácii mikroprojektu v Pol'sku a v účasti na pľacovných stretnutiacĹ' V p.oc"'"
ĺmplementácie mikroprojektu budú mať obaja partneri teda svoje miesto,lednoĺĺvé útoľry budú realiiované
qýhradne v spolupráci oboch partnerov.

Aflo /'ľalĺ

Peľsonálny základ projektového tímu budú v pľevažnej miere tvoriť osoby zo strany s]ovenského partnera,
kedže práve on je zodpovedný za realizáciu mikroprojektu. Projektový fiň bude v telefonickom a e_mailovom
kontakte s pol'slqiÍĺn partnerom, teda s osobami, ktoľé sú poverené kooperáciou na tomto mikropľojektu.
Jednotlivé úlohy budú ľealizované a zabezpečované zo strany obce ltušetnica, pričom pols(ý pärmer bude
participovať predovšet\im na aktívitách spojených s propagáciou mikľoprojektú, čím bude žvýraznený
cezhľaničný dopad mikroprojektu.
Projektoý tím bude z\ožený z nasledujúcĺch pozícií v mikroprojekte:
' Projektoý manažér - zodpovednosť za ce]kové riadenie a ĺmplementáciu, za finančné ľiadenie projektu,
koordináciu dodávatelbv, prípraw správ o realĺzácii mikropľojektu, kontľolu qýdavkov s rozpočtóm,'kontro1a
procesu qýberu dodávatelbv. Tiež bude zodpovedať za propagácĺu a publicitu projektu na Slóvensku aj v Polsku
a komunikáciu s pols\Ím paľtnerom, bude zodpovedať za äĺšluľ'u Gônerátoraa komunikácĺu s poslrytävatelbm.
' Finančný manažér - zodpovednosť za účtovníctvo vedúceho paľtnera a kontrolu vynakladania qýdavkov.

Spoločné financovanie mikľopľoj ektu. l Wspólne finansowanie mikroproJektu Nie / ľĺe

PoPIs MIKROPROJEKTU l opIs pĺrxnoPRoJEKTU

odôvodnenie mikroprojektu l Uzasadnienle mikroproJektu

Rozmanitosť a nádhera oľavskej prírody je silnou základňou pre zachovávanie existujúcich
a vytváranie noých poclmienok rozvoja cestovného ruchu. Počtv návštevníkov, ktorí náš prekrásny
kraj prídu obdĺvovať kaŽdoročne stúpajú, čo je dälším pozitívnym impulzom pľe neustály rozvoj
v tejto ob]asti' orava ako súčasť pohraničnej oblasti priťahuje pozornosť turistov nielen zo
Slovenska, ale aj Zo zahraničia. Rôznorodosť biotopov, fauny, flóry a prítažIivy reliéf krajiny
stvorený pľe turistické chodníčky sú pre neustály rozvoj cestovného ruchu qiborným základom.
Práve z tohto dôvodu V našej obci Krušetnica vznikajú postupne Zaujímavé miesta, ktoré
návštevník určite nemôže pri návšteve v našej obci vynechať' Či už ide o vyhlíadkové miesta nad
obcou, pekné turĺstické chodníky, cyklistické cestičky, lyžiarske svahy a v neposlednom rade
kostoly, kríže a kaplnky na rozhraní chotárov so susednými obcami, ktoré slúžia ako miesto
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Interreg

oddychu a krátkeho zamyslenĺa. A práve aj na takéto duchovné hodnotyje potrebné v tejto
uponáhlänej dobe myslieť. ČIovek ako tvoľ rozumný a cítiaci potrebuje hlädať a nachádzať útechu
a silu aj v duchovných hodnotách, predovšetlqim vo viere. Každý návštevník a turista sa chce na
mieste svojej dovolenky alebo qýletu cítiť pohodlne, bezpečne a spokojne, preto by sme radi aj

týmto projektom dosĺahli to, aby u nás turisti zažI|í nezabudnutelhé chvíle pri pľechádzkach po
chotároch pohraničného územia a pocítili duchovné hodnoty tunajšieho obyvatel'stva.

Výsledkom mikroprojektu bude pľedovšetkym noqý produkt cestovného ruchu _ tzv.krížová cesta,
ktorá znázorňuje prfoeh z evanjelia o ukrižovaní Kľista' Tento príbeh je základom kľesťanskej
viery, ktorá je našĺm duchovným dedĺčstvom po našich predkoch. Na Velkú noc bude realizovaná
spoločná púť na toto miesto, ktoľá prehĺbĺ u návštevníkov prežívanĺe Velkonočných sviatkov. Akcia
bude obohatením kultúľneho života v obci. Do mikroprojektu zapojíme aj deti, kto4ým
pripomenieme'ľyznam viery a udalostí Velkej noci. Aktivity realizované obcou Kľušetnica v oblasti
rozvoja cestovného ruchu sú celkovo na vynikajúcej úrovni - obec realizuje projekty, ktoré majú
vplyv na rozvoj cestovného ľuchu, či modernizáciu technickej infraštruktúry a podpory
infraštľuktúry športoqých a volhočasor4fch aktivít. obec Kľušetnica disponuje dostatočným
množstvom ubytovacích kapacít, čo je tiež qýboľným ĺmpulzom pre rozvoj cestovného ruchu.

obec Krušetnica je súčasťou pohraničného územia s Polskom a preto je dôležĺté dbať na vzájomnú
spoluprácu v oblasti rozvoja cestovného ruchu. obec Jelesnia z Pol'ska je pre našu obec silným
partnerom práve pľe tento účel, no nĺelen preto. Vzájomne sa snažíme vymieňať si skúsenostĺ vo
všet\ých oblastiach každodenného života obce a propagovať takúto fungujúcu spoluprácu, aby sa
stala a[ýmsi vzoľom pľe iné partnerstvá.

Hlavný cieľmikropľojektu a spôsob, akým pľispieva k ľealizácii špecifického cielh
programu / Cel ogólny milĺľoprojektu oľaz sposób w jaki pľryczynia sig do realizacji celu szczególowego programu

Hlavný cieľ pľedkladaného mikroprojektu je definovaný predovšetlqým ako podpora rozvoja
a ochrany prírodného, kultúrneho a duchovného dedičstva pohraničného územia vrátane jeho
trvalo udržatelhého využitia v oblasti cestovného ľuchu. Tento rozvoj pohraničĺa je potrebné
stimulovať na oboch stranách hranice, tj. intenzívnou spoluprácou Slovákov a Poliakov, čím bude
rozvoj tohto územĺa lhhšĺe dosiahnutelhý a hlavne, v konečnom dôsledku, prospešný pre obidva
národy rovnako' Dotknuté územie slovensko-polského pohľaničia je nesmierne bohaté na prírodné
a kultúrne zaujímavosti - krásne qýhlädy, pohoria, ale q zvylcy obyvatel'stva, ĺch tľadície a viera'
Práve tieto všetlcy aspekty dedičstva našich otcov by sme týmto mikroprojektom chceli zqýrazniť.
Infľaštruktúra cestovného ruchu, ktoľá bude !ýmto mikroprojektom vytvorená, bude jedným
z prostriedkov pre dosiahnutie všestranného rozvoja tejto oblasti a bude uvedená "do života''
spoločne s obyvatelmi partnerskej obce Jelesnia z Pol'ska, ktoĺ1ých na orave srdečne privítame.

Takto definovaný hlavný cieľ mikroprojektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie
stanovených úloh a predovšetkým ich qýsledkov. Pôjde najmä o vybudovanie trasy krížovej cesty,
organizáciu spoločnej púte na toto miesto a zapojenie žiakov do tvorivého poznávania duchovných
hodnôt Krušetničanov a ich predkov' Definované úlohy teda podstatne podporia atraktivitu
a konkurencieschopnosť polsko-slovenského pohraničia v oblasti kultúľneho, prírodného
a duchovného dedĺčstva. obec Kľušetnica už v spolupráci s pol'skou obcou Jelesnĺa realizovala dva
projekty, čím sa nám podarilo vytvoriť základ pre d'alšie spoločné zámery, ktoré budú generovať
rozvojorry potenciál aj v budúcnosti. Výsledkom mikroprojektu budú teda trvalé qýstupy
cestovného ruchu, vedúce k lepšiemu využitiu kultúrneho a duchovného dedičstva. Vytvorením
nového prvku infraštruktúry cestovného ľuchu - trasy krížovej cesty podnietime nárast počtu
návštevníkov tejto pohranĺčnej oblasti.
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Špecifické ciele mikropľojektu (max.3) a spôsob, alým pľispejú k ľealizácii hlawrého
cielh mikroprojektu l Cele szczegĺí*owe mikropľojektu (max.3) oraz sposób, wjaki prryczyniajq siq do realizacji celu
ogólnego mikroproJektu

Implementácia tohto mikroprojektu prispeje k zýšeniu atraktivity kultúrneho a prírodného
dedičstva pohraničného ľegiónu zqÍšením jej kvality ako aj nepriamo zveladením turistickych
hodnôt pohraničia.

1. Podpora vzájomnej spolupráce obcí na slovenskej a polskej strane v oblasti cestovného ruchu
Spoločná realizácia tohto mikroprojektu zdôrazňuje vzájomnú blízkosť a spoluprácu slovenskej
a polskej obce. Spoločne tak podporíme rozvoj cestovného ruchu v pohraničnej oblasti' Radi na
novovybudovanej krížovej ceste privítame každého návštevníka, najmä z Pol'ska, kedže sa
nachádzame v slovensko-pol'skom pohraničí a práve polslqÍ partner sa zapojil do prípravy
a realĺzácie mikroprojektu. Najkrqjšie vyhlĺadkové miesta v obci tak budú dostupnejšie pre
všetlqých návštevníkov s ohlädom na ich potreby.

2. Vytvorenie noqÍch pľvkov infľaštruktúry cestovného ruchu v obci Krušetnica:
FyziclgÍm v5Ísledkom realizácie jednotliqých úloh bude vybudovaná trasa krížovej cesty a s tým
spojená spoločná púť na kalváriu. Investíciou do vybudovania tejto krížovej cesty, osadením
lavičiek na tejto tľase bude posilnená infraštruktúra cestovného ruchu v našej obcĺ. Táto trasa
bude vybavená teda aj prr.jemným sedením, ktoré bude konštľuované z prírodných materiálov

Špecifické ciele mikroprojektu

a výborne zapadne do okolitej krajiny' odsadené budú aj odpadkové koše, aby bola zabezpečená
zároveň ochrana životného prostredia. Výstupy pľojektu budú verejne pľístupné, v rámci možností
sprístupnené ludbm so zdravotným postihnutím.

3' Propagácĺa príľodného, kultúľneho a duchovného dedičstva v pohľaničnom území:
Pohľaničné územie budeme propagovať prostredníctvom vybudovanej krížovej cesty, ktoľú budú
môcť návštevníci obce navštíviť. Detailné informácie o zaujímaých miestach v obci a jej okolí
budú uvedené na webe obce a v informačno-propagačných materĺáloch. V priestoroch základnej
školy v Krušetnici zapojíme deti do tvoriých činností s cĺelbm upľĺamiť Ích pozornosť na vieru
a duchovné hodnoty naši

Cielbvé skupiny a vplyv mikropľojektu na cielbvé skupiny / Grupydocelowe iwptywmikroproJektu na
gnrpy docelowe

Interľeg

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

- obyvatelia oprávneného územia, tj. pohraničná oblasť na slovenskej a polskej strane. obyvatelia
obce Krušetnica budú pozitívne ovplyvnení rea]izáciou mikroprojektu, pretože im bude ponúknutá
d'alšia možnosť tľáventa volheho času v okolĺ rodnej obce.

- návštevníci/turisti, ktorí budú počas návštevy oľavy a obce absolvovať túto trasu krížovej cesty
a tak využr.;ú duchovnú a kultúrnorekreačnú ponuku pohraničného územia' Pôjde o návštevníkov
z iných častí Slovenska alebo Pol'ska, prípadne z iných krajín, ktorí budú pozitívne ovplyvnení tým,
že im bude poskytnutá tiež zaujímavá možnosť trávenia volhého času' Aktivity, ktoré sa budú
v rámci mikroprojektu realizovať budú otvorené širokej verejnosti, taktiež budú na aktivitách na
slovenskej strane propagované aktivity polskej strany, na ktoré bude verejnosť pozvaná.
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- iné osoby, napr. členovia kultúrnych inštitúcií partneľs\ých obcí a miestne a regionálne orgány -

pre tieto osoby sa v dôsledku ľealizácĺe projektu vytvoľia nové možnosti kultúrnych činností,
kultúrny život v dotknutej oblasti bude oživený. Aktivity budú prebiehať v úzkej súčinnosti s obcou
žĺadatelä a obcou cezhraničného partnera, podujatia budú mať zároveň charakter obecných
podujatí, počas ktoĺých budú vytvoľené priaznivé podmienky aj pre osoby so zdľavotným
postihnutím - ýstupy mikroprojektu sú určené aj pľe tieto skupiny s ohlädom na typ postihnutia,
pľopagácia bude dostupná v plnej miere.

Ulohy mikropľojektu l Zadania mikľoproJektu

Názov úlohy / ľazwa zadania Vybudovanie krížovej cesty - kalvárie

Paľtneri milaopľojektu zapojení do
ľealizácie úlohy l Paľhrerzy mikľoprojekťu
zaangaŽowanĺ w reďizacjq zadanĺa

obec Kľušetnica - Financujúci partner
Gmina Jelesnia

Termín realizácie / Termin realizacji 2021,-70 - 2022-06

Miesto ľealizácie l Mi.ejsce reďizacJĺ obec Krušetnica

Popis úlohy s uvedenÍm
nevyhnutných kvalitatĺvnych
a kvantitatívnych parametrov
(vľátane pľopagácie úlohy) / opis
zadania ze wskazaniem niezbqdnych
parametrów jakošcíowych i iiošciowych (w tym
promocja zadania)

Uloha spočíva vo vybudovaní krížovej cesty, pozostávqjúcej zo 14
zastavení. Každé zo zastavení bude predstavovať drobnú sakrálnu
stavbu, ktoľá svojim vzhladom úplne zapadne do prírodného
prostľedia. Budú použité prírodné materiáIy, aby sa vylúčil a(ýkolvek
ľušiqý vplw na prírodnú scenéľĺu svahu nad kosto]om, na ktorom bude
kalvária vybudovaná. Zastavenia budú predstavovať udalosti krížovej
cesty, ktoré budú prezentované plastikou uprostľed. Každé zastavenĺe
bude obohatené o lavičku, z dôvodu návštev starších l'udí, ktorí si budú
chcieť oddýchnuť, ľozjímať a v duchu prežívať príbeh krížovej cesty
podl'a evaqjelia. Kalvária bude postavená na mieste, z ktorého sa
návštevníkom naskytne kľásny qýhlad na okolitú prekľásnu oravskú
kľajinu. Pozemky sú vo vlastníctve žiadatelä okrem pozemku pod
posledným zastavením (nqjom). Trasa bude od kalvárie däiej
pokľačovať cez les, vybudujeme drevené premostenie potoka, čím
vytvoríme okruh až k náučnému choďníku popri rĺeke Biela orava' Na
trase budú osadené odpadkové koše a smerové tabule. Stavebné práce
budú realizované na základe zmlúv o dĺelo. Výdavlĺy na dizajn
informačných materiálov zabezpečí obec na základe dohody mimo
pracovný pomer. V rámci propagácie bude uverejnený web oznam
o realizácii tejto úlohy. Predmetom úlohy je vybudovanie objektov
rekreačnej infraštruktúry, tj. 14 zastavení krížovej cesty a vytvorenie
nadväzujúcej okružnej tľasy vyhliadl1y s cielbm zachovanĺa
a propagácie duchovného a kultúrneho dedičstva pohraničného územi

Verzia zo dňo 2ĺ1-19-2921 - kontrolné číslo 35579o1303 10/25



Kategória výdavkov
Kategoľia wydatkóu'

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis wydatku

Početĺednotka
Liczba lJednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

Jednostki

CeIkom
ogólem

infľaštruktúra a stavebné
práce / Infrastruktura
i roboty budowlane

Položka pozostáva z nasledovných
aktivít:

1. Vybudovanie krížovej cesty - 14
zastavení, tj. drobných sakrálnych
stavieb v zmysle projektovej
dokumentácie' Každá zo 14 stavieb
bude mať pôdorysné rozmery I,4 m*
0,B m, qíška každej stavby bude 3, 05
m' Základová doska bude betónová,
steny z keramiclgích tvárnic. objekt
bude obsahovať dľevený kľov
a plechovú krytínu. Vytvorená trasa
v dlžke 658 m.

2. Uprava teľénu chodníka smeľom od
kalvárie na existujúci náučný chodník
popri rieke Biela Orava. Vybudovanie
dreveného premostenia potoka,
vybudovanie dľevených schodíkov,
povrchová úprava chodníka. Celková
dlžka prepojenia je 300m.

1,00 liczba 34 679,23
€

34 679,23
€

Nákup a osadenie laúčiek ku

Infraštruktúra a stavebné
práce / Infrastruktura
i ľoboty budowlane

každému zastaveniu. Lavičky budú
pevne spojené so Zemou. Kovová
konštľukcia a drevené sedenĺe,
nosnosť min. 200 kg. Rozmery sedacej
časti min. 0, 60 mx 1',75 m. Výška
opeľadla min. 0,6 m.

14,00 liczba 200,00 € 2 800,00 €

Výdavky na vybavenĺe
/ Wydatkí na wyposaŽenie

Nákup plastík do jednotliqŕch
zastavení krížovej cesty. Rozmery
min. 36 cm x 52 cm, materiál epoxid
alebo ekvivaleni. Popisky
v slovenskom jazyku.

14,00 liczba 160,00 € 2 240,00 €'

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na w1posaŽenie

Nákup zelene do terénu, tj' ku
každému zastavenĺu. Vyťvoľenie tieňa
do priestoru medzi zastavením
a lavičkou. Ku každému zastavenĺu
mĺn. 2 ks kľov a min. 4 druhy rastlín
podlb qýbeľu žiadatelh.

14,00 liczba 60,00 € 840,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposazenie

Nákup odpadkoqých košov, ktoré
budú osadené pri nÍektoqých
zastaveniach. Min. 50l - kovové
pozinkované
s plkami dreva, resp. plastu
v prevedení dľeva.

4,00 szt 145,00 € 580,00 €

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

Smerové tabule, plastové, rozmery
min. 70cm*50 cm (š*v) , pripevnenie
na existujúci povrch,
dizajn dodá obec. Informácia
o začiatku krížovej cesty a informácia
o pokračovaní na okruh k náučnému
chodníku.

2,00 szt 120,00 € 240,00 €

Interreg
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Celková hodnota úlohy / Wartošó calkowita zadania 41 379,23 €

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

Pľogľamové ukazovatele výstupu l wskažnĺki produktu progTamu

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdľoj informácií o dosiahnutí
ukazovatelä

A ),, .

Zród}o informacji o osi4gniqciu wskažnika

1 .2 Dižka noqých/ zmodernizovaných/
zdokonalených cezhraničných
turistick5ích chodníkov
-l Hodnota ukazovatelä bude
naplnená prostredníctvom ľealizácie
úlohy ''Vybudovanie kľížovej cesty _

kalvárie"

0,96 km
Foto dokumentácia, odovzdávajúci
a preberací pľotokol

Individuálne ukazovatele / wstaznĺki wlasne

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdľoj informácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žród}o inťomacji o osi4gnigciu wskažnika

Malá aľchitektúra (napr. prístrešok,
náučné tabu]e, odpočívadlá) 14,00liczba Dodací list (Iavičlĺy),

fotodokumentácĺa

Interľeg

Názov úlohy / Nazwa zadania Spoločná púť na kalváriu

Partneľi mikľoprojektu zapojení do
realizácie úlohy / Partnerzy mikropľoje}trt
zaangaŽowani w ľeďĺzacjg zadania

obec Krušetnĺca - Fĺnancujúci paľtneľ
Gmĺna Jelesnia

Teľmín ľealizácĺe / Teľmĺn ľealizacjĺ 2022-03 - 2022-06

Míesto ľealizácie / Mĺe;sce ľealizacji Krušetnica

Popis úlohy s uvedením
newhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych paľametrov
(vľátane propagácie úlohy) / opĺs
zadania ze wskazaniem niezbqdnych
parametrów jakošcĺowych i ilošciowych {w tym
pľomocja zadania)

Po úspešnej realizácii úIohy č. 1 budeme oľganizovať spoločné
stretnutie obyvatelbv Krušetnice a priatelbv z Pol'ska na sviatky Velkej
nocĺ, ktoľé tematĺclĺy podčiarkujú práve príbeh krížovej cesty.
Stretnutie bude realizované na mieste qýstavby kalváľie, spoločne
absolvujeme celú trasu až k vrcholu, kde bude umĺestnený majestátny
kríž. Počas celej trasy budú zamestnanci obce poskytovať návštevníkom
pitný reŽim' Pľogram s prĺpomenutím uda]ostí Velkého piatku, Bielej
soboty aVe]konočnej nedele bude prebiehať cca 3 hodiny. Záverečná
fáza stretnutia bude pľebiehať v centľe našej obce, kde bude
prichystané občeľstvenie (obložené misy) pre návštevníkov/pútnikov,
ktorí sa zúčastnia podujatia. občerstvenie bude podávané
v záhradných stanoch na ]aviciach, ktoré obec Kľušetnica obstarala
z mikroprojektu ,,objawjme kľásy krušetnického chotára'', a ktoré
obec využíva na organizáciu podobných podujatí, ktoré sú a ešte len
budú realizované v spolupráci s pols(ým partnerom v budúcnosti, ale qj
pri bežných kultúrnych aktivitách obce Krušetnica. Celé stretnutie
s uvedeným programom bude trvať cca 4 -5 hodín. Doprava účastníkov
z Po]slca budc zobezpečená dodóvatelsky. ľropagácia úlohy bude
spočívať v distribúcii ĺnformačných letákov o trase kľížovej cesty.
Predmetom tejto mäkkej aktivĺty/úlohy je teda ľealizácia spoločného
stľetnutia, resp' púte na kalváriu z obce a naspäť za účelom spoznania
novej zaujímavosti v obci Krušetnica, ktorá bude reprezentovať
duchovné dedičstvo našich predkov.
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Kategória qýdavkov
Kategor{a wydatkóu'

Názov a popis qýdavku
Nazwa i opts wydatku

Početilednotka
Liczba lJednostka

Jednotková
hodnota
tďartošó
Jednostki

Celkom
ogĺĺlem

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

občerstvenie formou švédskych stolov
(obložené misy, obložené chlebíčky,
atdl) a pitný režim
pre 100 osôb v ľámci spoločnej púte
na kalváriu. občerstvenie bude
podávané v obcĺ.

100,00 os 12,00 € 1 200,00 €

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

Propagačné letáky s informáciami
o trase krížovej cesty. Technická
špecifikácia:
formát A4, farba,
papier 130g matná kľieda,
obojstranne, preloženie na polovice.

200,00 szt L,20 € 240,00 €

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

Autobusová doprava 40 účastníkov
z Polska (gmina Jelesnĺa) do
Krušetnice, cca 50 km, obojsmerná
cesta vľátané stojného. V1ipočet:
Spolu 200 km*1,75 EUR = 250

1,00 komplet 250,00 € 250,00 €

-_-1=€9e,oo€_

Výdav}cy vynaložené mimo opľávneného územia / wydaikĺ poniesione poza obszaľem wsparcia 0,00 €

Pľogramové ukazovatele výstupu / wskažniki produktu proÍĺramu

Ukazovateľ
WskaŽnĺk

Hodnota naplánovaná pre ú}ohu
Waľtošó planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnuií
ukazovatelä

Žródio informacji o osi4gníqciu wskažnĺka

1.5 Počet,,mäkkých" cezhraničných
aktivít propaguj úcich kultúrne
a pľírodné ďedičstvo pohraničného
regiónu
--+ Hodnota ukazovatela bude
dosiahnutá prostredníctvom
realizácie úlohy '' Spoločná púť na
kalváriu"

1,00liczba Fotodokumentácia, Prezenčné listiny

Individuálne ukazovatele / wstĺazniki wlasne

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Waľtošó planowarra ďa zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatela

Žród}o informacji o osi4gniqciu wskažnika

Počet účastníkov turistických
podl{jatí 100,00 os Fotodokumentácia, Pľezenčné listiny

Publikácia (napr. kniha, album,
príručka, sprievodca, slovník,
spevník, zborník z konferencie,
brožúľa, katalóg, leták, mapa, film,
CD s hudbou, prezentácia)

1,00 liczba Dodacie listy k dodaným letákom,
fotodokumentácia

Náklad publikácie 200,00 szt
Dodacie listy k dodaným letákom,
fotodokumentácia
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Názov úlohy l Nazw-a zadania Nakreslime si s deťmĺ pľíbeh kľížovej cesty

Paľtneri mikropľojekfu zapojení do
ľealizácie úlohy l Paľtnerzy mikroprojektu
zaangaŽowani w ľeďizacjq zadania

obec Krušetnica - Fĺnancujúci partner
Gmina Jelesnia

Teľmín realizácie / Teľmĺn realizacji 2022-04 - 2022-06

Miesto ľealizácie / Mĺe;sce ľeaiizacji Krušetnica

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutryích kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametľov
(vľátane propagácie ulohy) l opĺs
zadania ze wskazaniem niezbgdnych
paľametrów jakošciowych ĺ ĺlošciowych (w tym
pľomocja zadania)

Účelom tejto úlohy bude zaujať žiakov základných a materslqich škôl
z obce a z iných okoliých obcí prostredníctvom tvoriqých aktivít, aby
tak deti spoznali pohraničie a hlavne naše spoločné duchovné
a kultúrne hodnoty. Je velmi dôležité upriamovať pozornosť mladej
generácie na hodnoty, ktoré našich predkov spľevádzali počas ich
života v minulosti a tak svojou vierou lahšie prekonávali nástrahy
bežného života. Tieto hodnoty dodnes pretrvávajú v súčasnej generácii
Krušetničanov a je nesmierne dôležité ich uchovávať a zvel'adbvať, aby
si ich osvojili aj mladí ludia. V rámci tejto úlohy teda pôjde
o organizáciu Ĺvorirrých aktivít v ško]e, počas ktorej deti dostanú
zaujímavé zadania, napríklad vytvoľenie pexesa s tematikou krížovej
cesty, vyhlásenie súťaže o najkrajšĺu malbu alebo kľesbu krížovej cesty,
vystľihovanie a vymalbvávanie a podobné zaujímavé aktivity spojené aj
s naučením sa niektoqých základných slov v polštine hravou foľmou.
Pre realĺzáciu tejto úlohy bude nevyhnutné zabezpečiť potreby na
kreslenie, malbvanie, tvorenie tj. pasteiky, farebné papiere. Deťom
poskytneme keks a džús. Návrhom materiálov na vystrihovanie,
vymalbvávanie bude poverená osoba na základe dohody mimo
pracovný pomer v spolupráci s pedagógmi ZŠ v Krušetnici, súčasťou
úlohyje aj notebook, ktory bude slúžiť práve tomuto účelu. Pre deiije
takáto forma vyučby dôležitá, dokáže zaujať ich pozornosť a nadchnúť
sa za účelom poznania. Uvedená úloha bude pľopagovaná na webe
obce a ZŠ s MŠ Krušetnica.

Interreg

Verzia zo dňa 2o-1o-2o21 - kontrolné číslo 35579o1303 14/25



Inteľreg

Kategória qýdavkov
Kategoľla wydatkóĺ'

Názov a popis výdavku
Naapa i opis wydatku

Počet{ednotka
Llczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Waľtošó

Jednostld

Celkom
ogĺí'lem

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Nákup 30 ks farebných pasteliek po
12 ks, 30 ks sád farebných papĺerov,
20 ks nožničiek, 20 ks lepidiel a 500
qýkresov A3 na ľealizáciu tejto úlohy

1,00 komplet 340,00 € 340,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposazenie

Notebook - potreba tvoľby skladačiek,
pexesa a vystrihovačiek pre deti zo
základnej a mateľskej školy. (pre
bežného používatelä) Hmotnosť max.
2 kg, vrátane oS, WĹFi, Bluetooth,
webkamera, podsvietená klávesnica,
pamäť min' 16 GB, displej max. L5,6 '',
SSD disk min. 0,5 TB, USB porty min.
2 ks' Tento notebook bude využívať
osoba, ktorá je zodpovedná za ďizajn
všetlqých materiálov mikroprojektu,
vrátane týchto mateľiáIov pre deti.

1,00 szt 1 200,00 € 1 200,00 €

Výdavky na externých
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszty
ekspeľtów zewngtrznych
ĺ koszty uslug
zewngtľznych

Nákup keksov (napr. horalka, mila,
lina, atdl) a pitného ľežimu (džús 0,02
l) pre deti 50x2,00 EUR=I00 EUR

1,00 komplet 100,00 € 100,00 €

Celková hodnota úIohy / Wartošó calkowita zadania 1 640,00 €

Výdavlĺy vynaložené mĺmo oprávneného územĺa / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €
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Pľogiľamové ukazovatele výstupu l wskainĺki pľoduktu pľogiramu

Ukazovateľ
Wskaznik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Wartošó planowana ďa zadania

Zdľoj infoľmáciĺ o dosiahnutí
ukazovatelä

Žródlo infoľmacji o osiqgnigciu wskaŽnika

1.5 Počet,,mäk\iich'' cezhraničných
aktivít propagujúcich kultúrne
a prírodné dedičstvo pohraničného
regiónu
-l Hodnota ukazovatelä bude
dosiahnutá prostredníctvom
realizácie úlohy ''Nakľeslime si
s deťmi príbeh kľížovej cesty''

1,00liczba Fotodokumentácia z konania tohto
stretnutia, Prezenčné listiny

Indiúduálne ukazovatele / wsľaznikl wlasne

Ukazovateľ
Wskažnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Wartošó planowana ďa zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žľódlo hfoľmacji o osiagniQeiu wskaŽnika

Počet účastníkov školiacich aktivít 50,00 os
Fotoďokumentácia z ľealizácie úlohy
v základnej škole, Prezenčné listiny

Publĺkácia (napr. kniha, album,
príľučka, sprievodca, slovník,
spevník, zborník z konferencie,
broŽúra, katalóg, leták, mapa, film,
CD s hudbou, prezentácia)

1,00 liczba

Fotodokumentácia - materiáIy budú
dizqjnované na notebooku a vytlačené
na tlačiarni, ktoré sú predmetom
tohto mikroprojektu' Materiály budú
distribuované deťom na základnej
škole v Krušetnicĺ, bude tým zároveň
zabezpečená aj publicita projektu.

Náklad publikácie 50,00 szt

Fotodokumentácia - materiály budú
dizajnované na notebooku a vytlačené
na tlačiaľni, ktoľé sú predmetom
tohto mikroprojektu. Materiály budú
distrĺbuované deťom na základnej
škole v Kľušetnici, bude tým zároveň
zabezpečená aj publicita projektu.

Interreg

Názov úlohy / Nazwa zadania Riadenie a pľopagácia mĺkľoprojektu - obec Kľušetnica

Miesto ľealizácie l Mĺe.isce realizacjí Krušetnica
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Interreg

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
( vrátane propagácie mikroprojektu):
/ opĺs zadanía ze wskazaniem niezbqdnych
parametrów jakošciowych i ilošciowych (w tym
promocj a mĺlaoproj eirtu)

Riadením a pľopagáciou mikľopľojektu a jednotliých úloh bude
poveľený pľojektoqý tím, ktorý bude pozostávať z osôb zo strany
vedúceho paľtnera (Krušetnica) a cezhraničného paľtnera (Jelesnia).
Projektoý tím bude v neustálom telefonickom a e-mailovom kontakte
a budú ľea]izované aj pracovné stľetnutia za účelom koordinácie
priebehu implementácie mikroproj ektu.

Projektoqý tím bude zložený z nasledujúcich pozíciív mikroprojekte:
. Projektoqý manažéľ - zodpovednosť za celkové riadenie
a implementáciu, za fĺnančné riadenie pľojektu, kooľdináciu
dodávatelbv, pľípľavu správ o realizáciĺ mikroprojektu, kontľolu
qýdavkov s rozpočtom, kontro]u procesu qýbeľu dodávateibv. Tiež bude
zodpovedať za propagáciu a publicitu projektu na Slovensku aj v Polsku
a komunikáciu s cezhraničným partnerom, bude zodpovedať za obsluhu
Generátora a komunikáciu s poslqrtovatelbm.
. Finančný manažér - zodpovednosť za účtovníctvo vedúceho partnera
a kontľolu vynakladania r4Ídavkov.

Propagácia bude ľealizovaná pľostredníctvom nasledovných nástrojov:
. pamätná iabul'a o projekte
. propagačné letáky o krížovej ceste
. propagačné predmety s logom programu Interreg PL - SK
- teľmosky, darčekové tašky, ľužence
. pľopagačné materiáIy/webové oznamy o realizovanom mikroprojekte
a jednotliqých úlohách

Venia zo dňa 2o-1o-2o2L -kontĺolné číslo 35579oL3o3 17/25



Kategória výdavkov
Kategoria ĺr'ydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opls wydatku

Početfiednotka
Liczba /Jednostka

fednotková
hodnota
Waľtošó
Jednostkl

Celkom
ogólem

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

Pamätná tabulä, podlä štandardov
Progľamu, MateľiáI - kov, pľi
jednotliqých investíciách, 1 00x1 5Ocm
farebná. Slúži na informovanie
o ľealizovanom projekte a dotácií zo
zdrojov EU.

1,00 szt 240,00 € 240,00 €

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

Dizaj n všetlqÍch propagačných
materiálov:
- pamätná tabulä: celkoqý návrh
dizajnu, potrebné náležitosti podla
príručlry, texty,logá, atdi (5 h)
- propagačné letálĺy (Aa) -

fotografie, texty, logá programu, ŽSK
a erby obcí v slovenskom jazyku,
o trase kľížovej cesty, tj. celkoqý
dizajn (20 h)
- smerové tabule ku kľížovej ceste a k
okruhu k náučnému chodníku (15 h)
- propagačné materiáIy z realizácie
jednotliqých úloh na webovom sídle
obce lkušetnica (i5 h)

55,00 h 20,00 € 1 100,00 €

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

Propagačné predmety:
- 50 ks - termoska min. 0,75 I objem,
_ 200 ks - darčekové tašky
- 50 ks ruženec.
Všetky uvedené pľedmety budú
obsahovať potlač logom programu
Inteľreg PL- SK a ZSK.

1,00 komplet 1 100,00 € 1 100,00 €

Personá]ne qýdavlry
/ Koszt personelu

Výdavky na prácu pozíciÍ
v mikroprojekte:
- projektor4ŕ manažér,
zodpovedný za prípravu žiadosti
o príspevok, implementáciu
mikľoprojektu, tj. zasialenie žiadostí
o platbu, správ, komunikácia
s partnerom, koordinácia jednotliqých
úIoh mĺktroprojektu;
- finančný manažéľ zodpovedný za
účtovanie qýdavkov proj ektu,
spracovanie účtovných dokladov.

0 00 0,00 € 9 429,84€

Kancelárske
a admĺnistratívne
qýdavky / Wydatki
biurowe i administracyjne

Kancelársky papier, toner do
tlačiaľne, obaly, písacie potreby,
používanĺe telefónu na komunikáciu
v ľámcĺ projektu, atdi

0,00 0,00 € 1,41'4,47 €

Interreg

Celková hodnota úlohy / Warbošó calkowita zadania 13 2B4,31 €

Výďavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszaľem wsparcta 0,00 €
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Interreg

RozPočET PROJEKTU / auoŽľľ PRoJEKTU

Kategória qýdavkov / Kategoľia wydatków obec Kľušetnica

I 2

Infraštruktúra a stavebné práce / Infrastruktura i roboty budowlane 37 479,23 €

Výdavky na vybavenie / Wydatkĺ na wy'posazenie 5 200,00 €

Výdavky na externých expertov a qýdavky na externé služb / Koszty ekspertów zewngtrznych
i koszty uslug zewnqtľznych 4 470,00 c

Personálne qýdavky / Koszt peľsonelu 9 429,84€

Kance]árske a administratívne qýdavky / Wydatki biuľowe i administracyjne I41"4,47 €

Spolu / Razem 57 993,54 €

MIKROPROJEKT SPOLU / RAZEM MrKRopRoJEKr 57 993,54 €

Financ ovanie / Finansow-anie

Európslry fond ľegionálneho ľozvoja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Štátny rozpočet
BudŽet Paŕstwa

Vlastný vklad
liVklad wlasny

Spolu
Razem

Vecný vklad
Wklad rzeczowy

49 294,50 € 5 799,35 € 2 B99,69 € 57 993,54 € 0,00 €

Percento financovania / pľocent finansowania poszczególnych partnerów ĺo/o]

obec Krušetnica

85,00% 10,00v0 5,00% 1.00o/o
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HARMONOGRAM AKTIVIT / rĺĺnrĺoľocnĺnĺ nznľ"qŇ

Ulohy / zadania Miesto ľealizácie / Miejsce reďizacji Reďizačná jednotka l
Jednostka reďlzuJqca

Polrok l Póbocze l (oa-2021 - 03-2022)

Vybudovanie
kľížovej cesty -

kalvárie
obec Krušetnica

--' obec Krušetnica
- GminaJelesnia

Spoločná púť na
kalváriu Krušetnica - obec Kľušetnica

-+ Gmina Jelesnia

Riadenie a
propagácia
mikropľojektu
(obec Kľušetnica)

Krušetnica - obec Kľušetnica -
Financujúci partner

Polľok ĺPóbocze2 (o4-2oz2 - 06-2022)

Vybudovanie
krížovej cesty _

kalvárie
obec Krušetnica

-+ obec Krušetnica
- GminaJelesnia

Spoločná púť na
kaIváľiu

Krušetnica - obec Krušetnica
- GminaJelesnia

Nakreslime si
s cleťmi príbeh
kľížovej cesty

Krušetnica - obec Krušetnica
- GminaJelesnia

Riadenie a
pľopagácia
mikropľojektu
(obec Krušetnica)

Krušetnica - obec Kľušetnica -
Financujúci partner

Interľeg
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Interľeg

PRoJEKTovE UKAZOVATEIE l wsxaŽľxr PRoJEKToWE

Programové ukazovatele výstupu / wsľaĺniki produktu proĺĺramu

Názvy j ednotliqých ukazovatelbv
Nazwy poszczególnych wskažników Jednostka

Záveľečná hodnota
Wartošó koícowa

1'.2 Dlžka noqých/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhľaničných
turisticlqých chodníkov km 0,96

-+ Hodnota ukazovatelä bude naplnená prostrednícťvom ľealizácie úlohy
''Vybudovanie krížovej cesty - kalváľie'' km 0,96

1.5 Počet,,mäklqích" cezhraničných aktivít propagujúcich kultúľne a prírodné
dedičstvo pohraničného ľegiónu Iiczba 2,00

+ Hodnota ukazovatel'a bude dosiahnutá prostredníctvom rea]izácie
úlohy " Spoločná púť na kalváriu'' liczba 1,00

- Hodnota ukazovatel'a bude dosiahnutá prostredníctvom rea]izácie
úlohy "Nakreslime si s deťmi príbeh krížovej cest5/''

liczba 1,00

Individuálne ukazovatele / wst<aiĺlĺ wlasne

Názvy jednotlivých ukazovatelbv
Nazwy poszczególnych wskaŽników

lednotka
Jednostka

Záĺverečná hodnota
Waľtošó koúcowa

Malá aľchitektúľa (napr. prístrešok, náučné tabule, odpočívadlá) Iiczba 14,00

ľoce[ ucastnlKov turlsucKycn poduJatl OS l UU,UO

Publikácia (napr. kniha, album, príručka, sprievodca, slovník, spevník, zboľník
z konferencie, brožúra, katalóg, leták, mapa, film, CD s hudbou, prezentácia) Iiczba 2,00

Náklad publikácie szt 250,00

Počet účastníkov ško]iacich aktivít os 50,00

Cezhraničný dopad / wpľy* tľansgraniczny

Medzi obcami slovenského pohranĺčia a polského pohľaničia z dľuhej strany v súčasnosti existujú
intenzívne partneľstvá a vzájomné priatel'stvá. obec Kľušetnica je tiež súčasťou pohraničného
územia s Pol'skom a S obcou Jelesnia má r,ýnimočne pľiatel'ské vzťahy' Spoločnou snahou oboch
obcí by Sme tieto cezhraničné väzby chceli upevniť. Je velmi dôležité nadväzovať spoluprácu
v oblasti rozvoja cestovného ruchu práve s pols(ými partnermi, pľetože oba štáty majú čo
ponúknuť návštevníkom. Územie slovensko-polského pohraničia je bohaté na prírodné a kultúrne
Zaujímavostĺ, oba národy majú spoločné duchovné hodnoty v oblasti náboženstva. Všetky poznané
i nepoznané bohatsťvá pohraničných regiónov na oboch stranách hraníc by sme týmto
mikroprojektom chceli dostať do povedomia verejnosti v oboch štátoch' Týmto mikľoprojektom
teda chceme zdôrazniť spoluprácu našej obce Krušetnica s obcou Jelesnia, s ktorou
spolupracujeme práve v oblasti rozvoja cezhraničného územia v cestovnom ruchu. Realizáciou
mikroprojektu by sme chceli podnietiť obyvatelstvo oboch krajín, aby organizáciou výletov,
trávením volhého času a objavovaním kultúrno-historického a prírodného dedičstva podporova]i
vzájomne cestovný ruch v pohraničných ľegiónoch. Zároveň by tým prispievali k zvyšovaniu
kvality života v tejto pohraničnej oblasti. Dôležĺtým faktorom je tiež spoločná iniciatíva v celkovej
propagácĺi cezhraničného územia, ktorá bude v rámci projektu podporená'

Ulohy, ktoré budú realizované v rámci tohto mikroprojektu vo všeobecnosti prispejú k zýšeniu
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atraktivity dotknutého územia. obyvatelbm územia na oboch stranách hranĺce pripomenieme
nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu a nielen v nej. Je potrebné dbať na
spoločné hodnoty v oblasti kultúry a celkovej kvality života v pohraničnom území. Práve takúto
spoluprácu s polsdým partnerom považujeme za príležitosť pre d'alšie napredovanie a zvyšovanie
atraktivity pohľaničného územia. Zároveň všetlĺy qýstupy mikroprojektu napomôžu spoločnému
rozvoju cezhraničnej spolupľáce, viditelhý bude aj nárast turistov v oblasti, ktorí k nám zavítajú
nielen zo Slovenska, ale určite aj zo zahraničia.

Udľžatelhosť mikľopľojektu l ľ**tosĺ mikroproJektu

Stanovené úlohy, prostredníctvom ktoých budeme dosahovať vy!ýčené ciele sú stanovené
maximálne možne reálne a majú dlhodobý charakter. obaja paľtneri - aj slovenská obec
Krušetnica a aj polská obec Jelesnia budú spoločne realizovať také aktivity, ktoré podporia
atraktivitu a zdôraznia krásu, kultúrne a pľírodné dedičstvo a r1iznam pohraničného regiónu.
V rámcĺ tohto mikroprojektu nejde o r4ynimočnú alebo jednorázovú aktĺvitu. S našim polslqým
partnerom realizujeme už tretí mikľoprojekt, ktoým vytvárame predpoklady pre trvalo udržatelhú
návštevnosť pohraničného územia. Začalo to projektom ,, Spoločne lesnými cestami a necestami",
pokračovalo projektom ,,objavujme krásy krušetnického chotára" a teraz by sme chceli krásy našej
obce zdôrazniť týmto projektom s názvom ,,Nasledujme duchovné hodnoty našich predkov".
ParLneri teda majú záujem neustále rozvfiať vzájomnú spolupľácu' Všeiky ýsledky projektu
zostanú vo vlastníctve žiadatel'a a budú aj nad'alej využívané pre účely cezhraničnej spolupráce.
Pľopagačné materiály s uvedením základných informácií o projekte majú dlhodobejší chaľakter
a budú pripomínať kultúrno-prírodné dedičstvo, ktoré sme projektom pozdvihli.

obec Krušetnĺca ako slovenský partner mikroprojektu, ktory je zodpovedný za celkovú
implementácĺu mÍkroprojektu, zabezpečí predfinancovanie jednotliqých rr5Ídavkov z vlastných
zdrojov' Tieto budú následne refundované Z programu Interreg PL-SK. Aj počas celého obdobia,
ktoré nastane po ukončení realizácie mikroprojektu, bude obec vynakladať vlastné zdroje za
účelom zachovania udržatelhého stavu krížovej cesty'

Hoľizontálne princípy / zasaĺly horyzontalne

Horizontálne
pľincípy
Zasady horyzontďne

Druh
podpory
Typ wsparcía

Stručné oďôvodnenie
Kľótkie uzasadnienie

princíp rovnosti
príležitosti žien
a muŽov
/ Równoupľawnienie plci

Pozitívny /
Pozytywny

Horizontálny pľincíp s názvom ''rovnosť pľíležitostí'' bude pozitívne
zohIädnený v tomto mikroprojekte, kedže jeho vysledky budú určené
ženám i mužom bez rozdie]u. Akáko]vek diskriminácia podlä pohlavia je
v tomto prípade vylúčená, dopady mikropľojektu budú mať vplyv na
definované cie]bvé skupiny - na mužov i ženy' Všetcĺ ludia, ktorí prídu
navštíviť krížovú cestu, si odnesú uľčite kľásny duchovný záž1tok'
Propagačné mateľiály mikroprojektu sa dostanú do ľuk všetlqým
jednotlivcom bez oh]bdu na ich pohlavie. V rámci rešpektovania
horizontálneho princíprr rovnosti príležitosti žien a mrržov je clopacl
mikroprojektu naň jednoznačne pozitívny.
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Hoľizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Týp wsparcia

Stručné odôvodnenie
Kĺótkie uzasadnienie

rovnaké príležitosti
a nediskrĺminácia
/ Równošó szans
i niedyskryminac.ja

Pozitívny ĺ
Pozytywny

Cielbvé skupiny mikroprojektu sú stanovené bez ohlhdu na pohlavie, rasu,
pôvod a náboženstvo, resp. zdľavotné zneqýhodnenie. Vpý na tento
horizontálny princíp bude qýlučne pozitívny, kedže mikroprojektom
vytvoríme možnosti trávenĺa volhého času pre všetky definované cielbvé
skupĺny. V dôs]edku toho, že ýstupom projektu bude vybudovaná kľížová
cesta, tj. 14 zastavení pozostávajúcich z drobnej sakrálnej architektúry vo
svahu nad kostolom v Krušetnici, bude dostupnosť tohto qýsledku pre
osoby so zdravotným postihnutím s obmedzenou mobilitou náročnejšia.
Preprava takto zneqihodnených osôb však bude možná terénnym
vozidlom. Takĺsto v rámci spoločnej púte budú vytvorené práve také
podmienky, kto4ými umožníme pľístup k qýsledkom mikroprojektu aj
osobám s pohyborryŕm obmedzením.

Horizontálne
pľinqípy
Zasady horyzontalne

Dľuh
poďpoľy
Typ wsparcia

Stručné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

Udržatelhý rozvoj
ĺ ZrównowaŽony rozwój

Pozitívny /
Pozytywny

Realizáciou mikľopľojektu zabezpečíme zachovanie celkovej ekologickej
stability krajiny a ochľanu a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
ktoré nám príroda ponúka. Dôraz bude kladený aj na ochranu životného
prostredia človeka, zabezpečenie kvality l'udského života a zabezpečenie
sociálnej a kultúrnej diverzity. Hlavným cielbm tohto princípu je
zabezpečenie enviľonmentálnej, socĺálnej a ekonomickej udržatelhosti
rastu s akcentom na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia.

endogénnych zdľojov tejto lokality. Podporíme úroveň miestneho ľozvoja,
čím bude vo vyššej miere aktivovaný potenciál našej obce. Mikroprojelit
prispeje k prílevu noqých tuľistov a tak k intenzívnejšiemu poznávaniu
územia.
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vrHLAsENIA VEDUCEHO PARTNERA / oŠwnoczrNn PARTNERA wIoDĺcEGo

Vyhlásenie o zabránení dvojitého financovania milĺľoprojektu z fondov EU.
ošwiadczenie o braku podwójnego finansowania mikľopľojektu ze šrodków UE.

Vyhlasujem, že počas ľealizácie mikroprojektu nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí
financovaná z iných štrukturálnych fondov EU.
ošwiadczam, iŽ podczas ľealizacji mikľoprojektjako ca}ošó, ani Žadnajego czqšó, nie bqdzie wspieľany ze šrodków innego pľogramu pomocy
UE.

Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania veľejných zákaziek.
MikroproJekt bgdzie reďizowany zgodnie z zasadami udzlelania zamówieú publicznych.

Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súlade so Zásadami zadávania veľejných zákaziek.
ošwiadczam, Že mikroprojelĺt bqdzie realizowany zgodnie z zasadami udzielanĺa zamówie/r publicznych.

Vyhtásenie o pľipľavenosti mikropľojektu na jeho ľealizáciu v súlade s legislatívou EU a s národnou
legislatívou.
ošu'iadczenie o gotowošci mikroprojektu do ľeďizacjt ilego zgoďnošci z pľawodawstwem UE ĺ krajowym.

Vyhlasujem, že tento mikroprojekt je pripravený na ľealizáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia
(ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou všetlqŕch zapojených partnerov.
ošwiadczam, iŽ mikroprojektjest przygotowany do realizacji, posiada stosowne dokumenty i pozwolenia (iešli dotyczy) zgodnie
z prawodawstwem UE i kľajowym wszystkich zaangaŽowanych partnerów.

Vyhlásenie {ýkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov.
ošwiadczenle dotyczqce zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych.

Súh]asím so spľacovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a vjej prílohách na účeiy
spojené s rea]ĺzáciou mikroprojektu.
WyraŽam zgodq na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedkladanym wniosku i za}qcznikach, do celów zwiqzanych
z realĺzacjq projektu parasoiowego.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so spľístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim
hodnotenie opeľačných progľamov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na udostqpnieuĺe wniosku podmiotom dokonuj4cym ewaluacJi programórľ operaryjnych.

Súhlasím so spľíSiupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu
operačných programov za podmienky, že tĺeto subjekty zaistia ochranu informácií a tajomstiev v nej
obsiahnutých'
WyraŽam zgodq na udostqpnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonuj4cym ewaluacji programów operacyjnych pod
warunkiem zapewnienia ptzezte podmioty ochrony informacji oľaz tajemnic w nim zawartych.

Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdiqŕch infoľmácií alebo podávanie nepravdivých vyhlásení
odpowiedzialnošó kama za podanie falsz1nľych infoľrnacji lub zloŽenie falszyľych ošwiadczeri.

Som si vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivych údajov alebo podanie nepravdiých vyhlásenĺ'
Jestem šwiadomy odpowiedzialnošci karnej za podanie falszywych danych lub zLoŽenie falszyl,t"ych ošwiadczeri.

Iitg^

Inteľreg

oficiátna pečiatka žiadatelä l oficjďna pieczqó
wnioskodawcy

Dátum, podpis a pečiatka s menom opľávnenej
osoby / nata, podpis oľaz pĺeczgó imienna osobyupľawnionej
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PRÍLOHY l zar4czlĺxr

Pľíloha IZak4czruk Bo1o pľĺložené? / Czy dot4czono?

Partnerska dohoda medzi partnermi týkajúca sa ľealizácie mikroprojektu (v
súlade so vzorom)
Porozumienie paľtneľskie pomiqdzy partneramĺ w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze
wzorem)

Áno / ľaľ

Súvaha za predchádzqjúci rok
Bilans za ubiegľy rok Nie / ľĺe

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

V1ipis zo Štátneho súdneho registra /obchodného regĺstra v súlade so
štatútom/stanovami
Wypis z Kľajowego Rejestru Sqdowego i innych ľejestľów zgodnie ze statutem

Ano / ľat

Štatút/stanovy
Statut Ano / ľaľ

Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči veľejnopľávnym inštitúciám (tj. že

19ma,lú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky)
ošwiadczenia VAT i o nieza]eganiu ze zobowiqzaniamĺ publiczno-prawnymi

Áno / ľaL

Vyhlásenie týkajúce sa štatnej pomoci pre mikroprojekt
ošwiadczenie dotyczqce pomocy publicznej w mikroprojekcie Áno / ľuL

hlásenie o poverení realizácie mikropľojektu inej jednotke
Nie / ľĺe

Vyhlásenĺe o realizácii ukazovatelä qýsledku
ošwiadczenie o realizacji wskaŽnika rezultatu Áno / ľuL

opĺs vplyvu mikropľojektu na životné prostredíe
opis wpýwu mikropľojektu na šrodowisko Áno / ruľ

Stľučný opis pľípľavy vjazyku cezhraničného partnera
Skrócony opĺs pľzygotowany w jgzyku partnera zagranicznego Ano / ľaľ

Iné nevyhnutné pľiložené dokumenty vyžaďované polskou/slovenskou legislatívou alebo špecifĺkáciou
mikroprojektu.
Inne nĺezbqdĺe zalEczone dokumenty wJrmagane prawem polskim/s}owackim lub spec1fik4 mikľoprojektu

ohlásenie stavebnému úradu, Nájomná zmluva, Projektová dokumentácĺa vrátane qýkazu qýľner, List
vlastníctva - doplnený, Vyjadľenie okresného úradu Námestovo - doplnený
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8' Pracovné hodiny
9. Funkcia

Vl. Úaaje o účastníkoch akcií realizovaných v rámci projektov, ktoných údaje sa budú spľacúvat'v
súvislosti s preskúmaním oprávnenosti finančných prostriedkov na projekt (vrátane členov
výberových komisií)
1. Meno
2. Priezvisko
3.Názov ĺnštitúcie l organizácie
4' E-maiĺová adresa
5. Telefón

Vll. Dodávatelia, ktorí sa uchádzajú o vykonávanie zákaziek alebo vykonávanie zmlúv v rámci
projektu, vrátane zmlúv o verejnom obstarávaní, ktoných údaje sa spracujú v súvislosti s
preskúmaním oprávnenosti finančných prostriedkov na projekt
1. Meno
2. Priezvisko
3. Meno interpreta
4. NlP dodávatel'a / identifikačné číslo
5. Adresa sídla: Ulica' číslo budovy, čísĺo bytu, PSČ, mesto, telefón, Fax, e_mail
6. Štát

r-
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Príloha č. 4 Rozsah osobných údajov spracúvaných v sÚbore: Program Pol'sko-Slovensko 2014 -
2020.

Rozsah osobných údajov žiadatel'ov o poskytnutie finančných prostriedky, vedúcich partnerov
alebo paľtnerov pľojektu realizujúcich projekty (vrátane ich zamestnancov' osôb opľávnených na
pracovné kontakty alebo na prijímanie záväzných rozhodnutí v ich mene)

|. osoby zastupujúce Žiadatel'ov o poskytnutie finančných prostriedkov, vedÚcich partneľov alebo
partnerov projektu, ktoľí realizujú pľojekty (vrátane ich zamestnancov' osôb oprávnených na
pracovné kontakty alebo na prijímanie záväzných 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

II. Žiadatelia
1. Názov Žiadatel'a
2. Právnaforma
3. Forma vlastníctva

5. lČo
6. Štát
7. Adresa sídla: ulica, Číslo budovy' číslo bytu, PSČ, mesto, telefÓn , fax, e-maĺl, 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
a. Číslo účtu prijímatel'a/ paňnera

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

V. Rozgah údaJov o členoch pcľsonálu projektu, kto{ch údaje sa buĺlú spracúvat'v súvislosti s
pľeskúmaním opľávnenosti finančných prostriedkov projektu
1. Meno
2. Priezvisko
3. Krajĺna
4. Rodné číslo / osobné identifikačné číslo
5. Forma zapojenia
6. obdobie zapojenĺa do projektu
7. Rozsah pracovných hodĺn
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Príloha č. 5 Rozsah osobných údajov spracovávaných v zbierke: Centrálny systém lKT
podporujúci realizáciu operačných programov.

Rozsah osobných údajov pouŽívatel'ov centrálneho systému lKT, Žiadatel'ov, prijímatel'ov/ partnerov:
l. Používatelia centrálneho systému lKT zo strany inštitúcií zapojených do realizácie programov:
1. Meno
2. Priezvisko
3. Mĺesto výkonu práce
4. E-mailová adresa
5. Prihlasovacie údaje/login
ll. PouŽívatelia centrálneho systému lKT zo strany prijímatel'ov/partnerov projektov (osoby
oprávnené na prijĺmanie záväznýeh rozhodnutí v mene prijímatel'a/partnera )
1. Meno
2. Priezvisko
3. Telefón
4. E-mailová adresa
5. Štát
6. Rodné číslo / osobné identifikaČné číslo

Žiadatelia
Názov Žiadatel'a
Právna forma
Forma vlastníctva

ill
1.

2.
3.
4.
E

DlČ
č+ĺ+

6. Adresa: ulica, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, mesto, telefón, fax, e-mail, webová stránka

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