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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci Místní akční skupině Brána Vysočiny, z.s.,
IČO 22605568, se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, na Předfinancování
projektů Sdílení lidových tradic a Zpracování zemědělské produkce ve výši 500
000 Kč;

II.

schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
Tišnova mezi městem Tišnovem a Místní akční skupinou Brána Vysočiny, z.s., IČO
22605568, se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, ve výši 500 000 Kč na
Předfinancování projektů Sdílení lidových tradic a Zpracování zemědělské
produkce.

Zpracováno dne 30.11.2021
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Gestor

Rada města Tišnova

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav
vedoucí odboru,
právník města

Ing. Nováková
Gabriela
referent odboru

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
a návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
Tišnova.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (30.11.2021
07:47)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Místní akční skupina žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci na Předfinancování
projektů Sdílení lidových tradic a Zpracování zemědělské produkce ve výši 500 000 Kč, a to
z důvodu nedostatku finančních prostředků, které jsou třeba k realizaci a budou vyplaceny
poskytovateli dotace ex-post.
Projekt Sdílení lidových tradic je podporován Fondem malých projektů (Region Bílé Karpaty)
a partnerem spolku je Regionální rozvojová agentúra Šamorín. Celkové náklady projektu jsou
450 tis. Kč a realizace má proběhnout od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022.
Projekt Zpracování zemědělské produkce je soubor vzdělávacích seminářů v rámci Programu
rozvoje venkova. Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. má udělenu z Ministerstva
zemědělství ČR akreditaci vzdělávacího subjektu pro tento program. Celkové náklady
projektu jsou 202 800 Kč a realizace proběhne na jaře 2022.
Finanční prostředky budou vráceny na účet města nejpozději do 31. 1. 2023.
Rada města Tišnova na své schůzi č. 26/2021 konané dne 24. 11. 2021 žádost o návratnou
finanční výpomoc projednala a doporučila Zastupitelstvu města Tišnova schválit její
poskytnutí Místní akční skupině Brána Vysočiny, z.s., IČO 22605568, se sídlem nám. Míru
111, 666 01 Tišnov, na Předfinancování projektů Sdílení lidových tradic a Zpracování
zemědělské produkce ve výši 500 000 Kč a dále doporučila schválit Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Tišnova.
Vyjádření Finančního odboru MěÚ Tišnov:
Návrh na financování z rozpočtu města: návratná finanční výpomoc bude vyplacena z
rozpočtu roku 2022, kde jsou tyto finanční prostředky alokovány - § 3636 Územní rozvoj, pol.
5622.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ
VÝPOMOCI Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA
uzavřená dle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707
č. účtu: 1425641/0100
jako poskytovatel

2.

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
zastoupený Mgr. Ondřejem Konečným, Ph.D.
se sídlem nám Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 22605568
č. účtu: 3224225309/0800
jako příjemce

Čl. II
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci návratnou finanční výpomoc ve výši
500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) a příjemce tuto návratnou finanční výpomoc
přijímá a zavazuje se takto poskytnuté peněžní prostředky vrátit ve lhůtě a za podmínek touto
smlouvou dále stanovených.
2. Poskytnutí návratné finanční výpomoci je bezúročné.
3. Návratná finanční výpomoc bude poukázána na účet příjemce v lednu 2022.
Čl. III
Účel a podmínky použití
1. Návratná finanční výpomoc je poskytována výlučně k financování projektů Předfinancování
projektů Sdílení lidových tradic a Zpracování zemědělské produkce. Tohoto účelu musí být
příjemcem dosaženo nejpozději do 31. 12. 2022.
2. Příjemce je oprávněn čerpat Návratnou finanční výpomoc, poskytnutou na základě této
smlouvy, k realizaci uvedených projektů od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Čerpáním se rozumí
úhrada prokazatelných nákladů vynaložených na realizaci uvedených projektů převodem
finančních prostředků v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve prospěch dodavatele.
Tyto náklady musí být do 31. 1. 2023 dodavatelem vyúčtovány, příjemcem uhrazeny a následně
promítnuty v jeho účetnictví.
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3. Příjemce je povinen použít návratnou finanční výpomoc s maximální hospodárností, efektivností
a účelností a výhradně k účelu, vymezenému v Čl. III odst. 1. této smlouvy.
Čl. IV
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Příjemce bere na vědomí, že je povinen umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní
kontroly čerpání návratné finanční výpomoci, plnění účelu projektů a dodržování podmínek této
smlouvy. Příjemce je povinen poskytnout při kontrole potřebnou součinnost, a to na základě
ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zaměstnanec poskytovatele se při zahájení veřejnosprávní kontroly prokáže pověřením k jejímu
provedení.
3. Příjemce se zavazuje vést oddělenou účetní evidenci celé poskytnuté finanční výpomoci; tato
evidence musí být podložena účetními doklady s náležitostmi podle příslušných právních
předpisů.
4. Příjemce se zavazuje celou poskytnutou finanční výpomoc dle Čl. II. odst. 1. této smlouvy splatit
poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě do 31. 1. 2023. Za den
zaplacení splátky se považuje den jejího připsání na bankovní účet poskytovatele.
5. Příjemce je oprávněn vrátit celou návratnou finanční výpomoc či její poměrnou část i dříve, než
je uvedeno v předchozím odstavci. O takovém záměru je však povinen poskytovatele předem
písemně informovat.
6. Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ve smyslu § 10a
odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, následujícím způsobem:
a) přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků nejpozději do 31. 1. 2023;
b) přehled o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele nejpozději do 31. 1. 2023.
Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci podle písm. a) musí minimálně obsahovat:
 zprávu o realizaci projektu včetně rekapitulace jeho celkového financování a vyhodnocení
splnění účelu;
 soupis všech účetních dokladů, které prokazují čerpání návratné finanční výpomoci a celkové
náklady projektů, fotokopie těchto dokladů včetně fotokopií výpisů z účtu či výdajových
pokladních dokladů prokazujících provedenou úhradu příjemcem.
7. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků návratné finanční výpomoci
zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen
oznámit poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo
mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem,
přeměnu nebo zrušení právnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčního řízení, změnu
statutárního orgánu příjemce apod.
8. V případě, že příjemce v termínech stanovených v Čl. IV odst. 4. této smlouvy nevrátí
poskytnutou finanční výpomoc na účet poskytovatele, případně se dopustí nedodržení účelu dle
Čl. III odst. 1. této smlouvy, je povinen neprodleně vrátit poskytovateli veškeré poskytnuté
finanční prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den
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prodlení ode dne následujícího po stanoveném termínu, případně od rozhodnutí poskytovatele
o nedodržení účelu a uložení odvodu neoprávněně použitých prostředků do svého rozpočtu do
dne jich navrácení poskytovateli na účet uvedený v této smlouvě.
9. V případě porušení povinností uvedených v Čl. IV odst. 6. této smlouvy může poskytovatel
požadovat od příjemce:
a) vrácení 10 % poskytnuté návratné finanční výpomoci, a to, pokud příjemce doloží finanční
vyúčtování (včetně požadovaných dokladů a Závěrečné zprávy) do 10 kalendářních dnů po
stanoveném termínu uvedeném v Čl. IV odst. 6. této smlouvy;
b) vrácení 20 % poskytnuté návratné finanční výpomoci, a to, pokud příjemce doloží finanční
vyúčtování (včetně požadovaných dokladů a Závěrečné zprávy) od 10 do 30 kalendářních
dnů po stanoveném termínu uvedeném v Čl. IV odst. 6. této smlouvy;
c)

vrácení celé poskytnuté návratné finanční výpomoci, a to, pokud příjemce nepředloží
poskytovateli finanční vyúčtování (včetně požadovaných dokladů a Závěrečné zprávy);

d) vrácení 5 % až 25 % poskytnuté návratné finanční výpomoci, a to, pokud příjemce doloží
finanční vyúčtování ve stanoveném termínu uvedeném v Čl. IV odst. 6. této smlouvy, avšak
v neúplné formě (budou scházet některé z náležitostí finančního vyúčtování uvedené
v Čl. IV odst. 6. této smlouvy) a scházející dokumenty příjemce nedoplní v termínu určeném
pracovníky vnitřní kontroly.
Čl. V
Ostatní ujednání
1. Čerpání návratné finanční výpomoci v rozporu s ustanovením Čl. III této smlouvy může být
poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití peněžních
prostředků) dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel uloží odvod za porušení rozpočtové kázně
ve výši neoprávněně použitých prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
je příjemce povinen zaplatit penále dle Čl. IV odst. 8. této smlouvy.
2. V případě maření veřejnosprávní kontroly vznikne povinnost vrátit poskytnutou návratnou
finanční výpomoc v plném rozsahu.
3. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení této smlouvy, zejména k použití návratné
finanční výpomoci v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou, je poskytovatel
oprávněn smlouvu vypovědět. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta činí 15 dní a začíná
běžet dnem, kdy příjemce obdrží oznámení poskytovatele o výpovědi smlouvy.
4. Pokud poskytovatel vypoví smlouvu poté, co návratnou finanční výpomoc poukázal, je příjemce
povinen vrátit finanční prostředky poskytovateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy obdrží písemné
oznámení poskytovatele o výpovědi smlouvy. Nevrátí-li příjemce finanční prostředky v uvedené
lhůtě, bude postupováno podle Čl. IV odst. 8. této smlouvy.
5. Příjemce vyjadřuje souhlas se zveřejněním této smlouvy.
Čl. VI
Závěrečná ujednání
1. Doložka o platnosti právního úkonu:
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
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Tišnova schválilo Zastupitelstvo města Tišnova podle ustanovení § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání
konaném dne ……………….. usnesením č. ………………
2. Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
V Tišnově dne .......................

---------------------------------------Bc. Jiří Dospíšil
starosta

----------------------------------------------Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
předseda programového výboru
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÍHO PiHSPĚVKU
z FONDU MALÝCH PROJEKTŮ
ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/llb/073
Tato smlouva je uzav,ena mezí:

1. SMLUVN Í STRANY

1.1. Poskytovatel/ Správce
název:

Region Bilé Karpaty

sídlo:

nám. T. G. Masaryka 24 33, 760 01 Zlín
C'.eská republika

IČ:

708 49153

DIČ:

CZ70849153

zastoupený:
Ing. Jan Kučera, MSc„ předseda sdruženi
zápis ve veřejném rejstříku: sp. zn. L 19522 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen „Správce")

1.2. Konečný uživatel
název;

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

sídlo:

náměstí Miru 111, 666 01

stát:

C'.eská republika

zastoupený:

Mgr. Ondřej Konečný, Ph O., předseda výboru

IČ:

22605568

Tišnov

DIC'.:
banka:

česká spořitelna, a. s.

číslo účtu (včetně předčisl~ a kód banky;

3224225309/0800

SWIFT/BIC:

GIBACZPX

IBAN:

CZ87 0800 0000 0032 2422 5309

zápis ve veřejném rejstříku:

l 16721 vedená u Kraiského soudu v Brně

(dále j en .Konelný uživatel")
1.3. Správce a Konečný u!lva tcl uzaviraj l ve smyslu§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zá koník v platném znění, ve znění pozdějších predplsů mezi sebo u Smfouvu o poskytnuti finančnfho
příspěvku včetně jejích všech příloh (dále 1en .Smlouva"). Dále se vztahy mezi Správcem a
Konečným uživatelem řídí přísl ušnými národnlml právními předpisy české republiky.

1.4. Konečný uživatel je svým původem subjektem práva C'.eské republiky.

2. PitfDMff A ÚČEL SMLOUVY
2.1.Předmětem této Smlouvy je úprava smluvnlch podmínek, práv a povinnosti mezi Správcem

a Konečným uživatelem při poskytnuti nenávratného flnančniho pfispěvku (dále .NFP") ze strany
Správce Konečnému uživateli na realizaci aktívit projektu, který je předmětem schválené Žádosti
o NFP ve smyslu platných právních předpisů ČR:
Název malého pro1ektu:

Sdíleni lidových tradic

Akronym:

Sdíleni tradic

Kód projektu:

Cl/FMP/llb/07/107

Použitý systém financováni:

refundace

(dále i , malý projekť).

Hlavni přeshranični partner:
název:

Regionálna rozvojová agentúra šamorin

sídlo

Hlavná 830/37 93101 šamorln

stát:

Slovenská republika

IČ:

37840193

(dále jen .Partner")

2.2. účelem této Smlouvy je spolufinancování schváleného malého projektu Konečného uživatele
v rámci projektu s názvem fond malých projektů kód 3040001915 a to poskytnutím NFP z:
Program spolupráce:

lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republika'

Spolufinancovaný Fondem:

Evropský fond regionálnlho rozvoje

Priorito! osa:

3. Rozvoj mistnlch iniciativ

lnvestrčnl priorita:

S. Podpora právní a admimstrativnl spolupráce a spolupráce mezi
občany a institucemi (llb)

Specifický cíl:

3.1 Zvýšeni kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních
a regionálních aktérů

Žádost o NFP byla schválena Regionálním výborem dne 25. 6. 2021 Oznámeni o schváleni Žádosti
o NFP bylo Správcem vydáno dne 09.09.2021
2.3. Správce se zavazuje, že na základě této Smlouvy poskytne NFP Konečnému uživateli, a to v souladu
se schválenou Žádosti o NFP resp. Oznámením o schváleni NFP, s ustanoveními této Smlouvy, se
všemi dokumenty, na kten'.! Smlouva odkawje a s platnými a účinnými obecně závaznými právními
pfedpisy C'.eské republiky, Slovenské republiky a právními akty Evropské unie (dále také "právní
předpisy ČR, SR a EU").

' schvllleoý vykonAvacfm rozhodnutim Evropské komise č:. C(2015)4080 ledne 11. 6 2015
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2.4. Konečný uživa tel se zavazuje

přijmout poskytnutý NFP a použít jej v souladu s podmínkami

stanovenými v této Smlouvě a projekt realizovat fádně a včas, avšak nejpozději v termínech
uvedených v bodě 3.4 této Smlouvy.
tvořen prostředky Evropského fondu pro regionální
rozvoj (dále také jako "EFRR"). NFP poskytnutý na základě této Smlouvy se vždy považuje za
prosaedky poskytnuté ze státního rozpočtu SR, a to i v části týkajlcl se EFRR do doby jejich
refundace ze strany Evropské komise.

2.5. NFP poskytnutý ve smyslu této Smlouvy je

3.

VÝDAJE MALÉHO PROJEKTU A NFP

3.1.Správce a Konečný uživatel se dohodli na nás:ledujíclm:

Rozpočet malého projektu KU z lR

"

Celkové způsobilé výdaje kromě položek:
3.1 kroje, boty
Finanční příspěvek

Příjmy

- -

15,00

Položky rozpočtu, u nichž bude refundaci proplaceno max. 50 %
schvá lených způsobilých wdaiů:

"

Výdaj

3.1 kroje, boty

z EFRR, maxi má lni výše

Vlastní zdroje, minimální výše
Vlastní příjmy

a)

--

12 920,00
2 280,00

o.oo

malého projektu

Finanční příspěvek

15 200,00

100,00

85,00~

z EFRR, maximální výše

Vlastní zdroje, minimální výše

EUR

0,00

z plispěvku

I
'

z EFRR doložených

EUR
2 400,00

100.:t
42,50

1 020, 00

57,50

1380,00

0.00 1

-

-

0,00

Celkové způsobilé výdaje na realizaci aktivit ma lého projektu představují částku 17 600,00
EUR,

b) Správce poskytne Konečnému uživateli nenávratný finanční příspěvek maximálně do výše
13 940,00 EUR z Evropského fondu pro regionálni rozvoj na reali1acl aktivit malého projektu,
c)

Konečný uživatel zabezpečí vlastní zdroje financováni malého projektu ve výši 3 660,00 EUR
na realizaci aktivit malého projektu a zabezpeči dalši vlastni zdroje financováni malého
projektu na úhradu všech nezpůsobilých výdajů malého projektu

3.2. Správce poskytne Konečnému ufivateli konečnou částku nenávrat ného finančního příspěvku z
EFRR v příslušném poměru z ově7enych způsobilých výdajů, avšak celková výše ílnančního
plispěvku uvedená v bodě 3.1. plsm. b) tohot,o článku Sm louvy může být překročena maximál ně
do výše 1 EUR (slovy jedno euro), a to jen z technických důvodů na straně Správce . Konečný uživatel
souhlasí s tím, že má právní nárok na poskytnuti NFP pouze ve výši ověřených způsobilých výdajů,
a nikoli na NFP ve výši uvedené v bodě 3.1. písm. b} tohoto článku.
3.3. Konečny uživatel se zavazuje požádat o NFP výlučně na Celkové způsobilé výdaje na realizaci aktivil
malého projektu a za splnění podminek stanovených Smlouvou a dokumenty, na které se v ní
odkazuje.
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..,:
3.4 Oprávněným obdobím pro výdaje je obdobl, které začíná nejdřfve dnem následujícím po dni podáni
Žádosti o poskytnuti NFP u příslušného Správce:

Datum zahájení fytické realizace malého projektu
Datum ukončeni fyzické realizace aktivit malého projektu
Poslednl mofný termín předložení Závěrečné zprávy

01.11.2021
31.10.2022

-30.11.2022
--

Smluvnl strany se dohodly, že pokud Konečný uživatel realizuje:
a) lnvestični malý projekt, bude předkládat Zprávu o udržitelnosti malého projektu v terminech
ročního výročí finančniho ukončeni malého projektu.
b) neinvestiční malý projekt, bude předkládat Zprávu o udržitelnosti malého projektu pouze na
základě výzvy Správce v termínech ročnlho výročí finančního ukončení malého projektu.
3.6 Konečný uživatel prohla~uje, že jemu, některému z partnerů nebo partnerům společně nebyla v
minulosti přiznána dotace, příspěvek nebo jiná forma podpory na projekt uvedený v čl. 2 odst. 2.1
této Sm louvy, a zároveň prohlašuje, fo ani nebudou tyto subjekty společně nebo jednotlivě
požadovat na realizaci oprávněných aktivit malého projektu financovaných na základě této
Smlouvy, dotaci, příspěvek nebo jinou formu pomoci, 1ež by umožnila dvoji financováni ze zdrojů
jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu SR nebo rozpočtu české repubhky (dále jen "ČR"),
státních fondů ČR nebo SR, z jiných velejných zdrojů, zdrojů EU, Recyklačního fondu nebo jiných
zdrojů poskytnutých z jiné země, ne1 ČR nebo SR na základě mezinárodní smlouvy. V případě, že
se některé z uvedených prohlá~eni uká!e jako nepravdivé, jedná se o podstatné porušeni Smlouvy,
pro které je Správce oprávněn odstoupit od Smlouvy a Konečný uživatel je povinen vrátit NfP nebo
jeho čast v souladu s článkem 10 Všeobecných ~mluvních podmínek (dále jen• VSP").
3.7 Pro kontrolu a vládni audit použiti NFP, ukládání a vymáháni sankci za poru~enl flnančnl kázně se
vztahuie režim upravený v plislušných právnich předpisech ČR, SR a Evropské unie. Konečný
uživatel současně bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy je povinen dodržovat veškerou
programovou dokumentaci vydanou Správcem v souvislosti s Fondem malých projektů v rámci
Programu přeshraniční spolupráce lnterreg V-A SK-CZ.
3.8 Konečný uživatel bere na vědomí, že ustanovením odst. 3.1. tohoto článku nenl dotčeno právo
Správce, Certi fikačního orgánu nebo orgánu auditu provést finanční opravu ve smyslu čl 143
nařizenf Evropského parlamentu Rady (EU) 1303/2013 a ve smyslu právních předpisů ČR.
3.9 Konečný uživatel se zavazuje, ie zajisti plněni povinností partnerů prostřednictvím samostatné
smlouvy (Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu), která upravuje práva a povinnosti
mezi Konečným uživatelem a partnerem vyplývající z této smlouvy nebo jejich pllloh.
3.10
Smluvní strany se dohodly, že Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu uzavřené mezi
Konečným uživatelem, Hlavním přeshraničnlm partnerem, příp. Partnery musl být platná a učinná
až do dne ukončeni doby udržitelnosti malého projektu. V plipadě, že Dohoda o spolupráci
partnerů na malém projektu ztratí platnost nebo účinnost do ukončeni doby udržitelnosti malého
projektu jde o podstatné porušeni této Smlouvy, na jehož základ/! je Správce oprávněn od Smlouvy
odstoupit a Konečný uživatel se zavazuje vrátit mu poskytnutý NFP ve smyslu článku 10 VSP.
35

4.

KOMUNIKACE SMtUVNÍCH STRAN

4.1. Komunikace smluvních stran je uprave11a ve Všeobecných smluvních podmínkách čl. 14 Komunikace smluvních stran a počítáni lhůt
S.

ZÁV~REČNÁ USTANOVENÍ

5.1.Smlouva je platná ode dne podpisu oběma stranami a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv.
S 2.Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zvelejni v registru smluv Správce, a to do sedmi
kalend~řních dnů od nabytí platnosti.
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5.3.Smluvnl strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádné chráněné informace, které nelze
zplistupnit ve smyslu příslušných ustanoveni Zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších pfedpisil, za současného respektováni ochrany osobnosti a
osobnlch údajů vyjadřuji souhlas s jejich zvelejněnim.
5.4. Konečný uživatel souhlas! se správou, zpracovánlm a uchováním všech osobních údajů uvedených
v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, j akož i v další souvisejíc! dokumentaci, v souladu
s nalízenlm Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o uušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízeni o ochraně osobnlch údajů), (dále jen . Nařízení"), a s tímto souvisejlcl zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon"). Zejména se jedná o jména, plíjmení,
data narozeni, rodná čísla, adresy a e-mallově či telefonní kontakty. Tento souhlas je udělen za
účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční p'íspěvek včetně
implementace projektu s názvem .Fond malých projektů", kód projektu: 304000J91S a plíslušného
programu spolupráce (lnterreg V-A Slovenská republika - C'.eská republika). Tento souhlas je udělen
na dobu platnosti a účinnosti Smlouvy uvedené v bodě S.S Smlouvy.

S.S.Smlouva se uzavírá na dobu určitou a její platnost a účinnost konči dnem uplynutí doby
udr!itelnosti malého projektu, s výjimkou:
a) článku 10, 12 a 17 VSP, jejíchž platnost a účinnost končí 31. prosince 2028 nebo po
tomto datu vypofádáním finančních vztahů mezi Správcem a Konečným uživatelem na
základě Smlouvy, pokud nedošlo k j ejich vypořádání k 31. prosinci 2028;

b)

těch

ustanovení Smlouvy, které mají sankční charakter pro pNpad porušení povinnosti

vyplývajících pro Konečného uživatele (mj. z článků 10, 12 a 17 VSP), s výjimkou

smluvni pokuty,

přičemž

jejich platnost a

účinnost končí

s platnosti a

ůčinnO$tí

předmětných článku;

i.

platnosti a účinnosti článku 17 VSP konči uplynutím 10 let od ověřeni Závěrečné zprávy

a
ii.

platnosti a účinnosti článku 10 VSP v souvislosti s vymáháním protiprávní státní
podpory konči uplynutim 10 let od ov~řeni Závěrečné zprávy.

Platnost a účinnost Smlouvy v rozsahu jejích ustanovení uvedených v písmenech a) až b) tohoto
odstavce se prodlouží (bez nutnosti vyhotovování zvláštního dodatku ke Sm louvě, tj. pouze na
základě oznámeni Správce Konečnému uživatelí) v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v
článku 140 Obecného nařízení, o dobu trvání těchto skutečností.

S.6.Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její plílohy. Konečný uiivatel tímto prohlašuje, že se s
obsahem příloh Smlouvy seznámil a souhlasí, že je těmito přílohami v celém rozsahu vázán.
5.7 Konečný uživatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by negativně ovlivnily
jeho oprávněnost, oprávněnost partneru nebo oprávněnost projektu na poskytnutí NFP ve smyslu
podmfnek, které vedly ke schválení !ádost1 o NFP pro projekt. Nepravdivost tohoto prohlášení
Konečného uiivatele se považuje za podstatné porušeni Smlouvy a Konečný ulivatel je povinen
vrátit NFP nebo jeho část v souladu s článkem 10 VSP.
S.8. Konečný uživatel prohlašuje, že všechna prohlášen! připojená k žádosti o NFP a zaslaná Správci
před podpisem této Smlouvy jsou pravdivá a zůstávají účinná při uzavřeni Smlouvy v nezměněné
formě. Nepravdivost tohoto prohlášení Konečm!ho uživatele se považuje za podstatné porušení
Smlouvy a Konečný uživatel je povinen vrátit NFP nebo jeho část v souladu s článkem 10 VSP.
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5.9. Pokud se jakékoli ustanoveni této Smlouvy stane neplatným v důsledku jeho rozporu s právniml
pfedpisy C'.R, SR, a EU, nezpůsob! to neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě
zavazují bezodkladně vzájemným jednáním nah radit neplatné smluvní ustanoveni novým platným
ustanoven im tak. aby zůstal zachován účel Smlouvy a obsah j ednotlfvých ustanoveni této Sm louvy.
5.10. Podminky poskytnuti přispěvku, které Správce uvedl v přislušné Výzvě, musf být splněny i během
platnosti a účinnosti této Smlouvy. Porušeni podmínek poskytnuti nenávratného finančniho
příspěvku podle první věty je podstatným porušenim Smlouvy a Konečný uživatel je povinen vrátit
NFP nebo jeho část v souladu s článkem 10 VSP.
S.11. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy, včetně sporů o j eji platnost, výklad nebo ukončeni
jsou Smluvni strany povinny přednostně řešit vzájemnými smirčími jednáními a dohodami. V
případě, ie se vzájemné spory Smluvnlch stran vzniklé v souvislostí s plněnim závazků podle
Smlouvy nebo v souvislosti s ni nevyřeš!, Smluvni strany se dohodly a souhlas!, fe všechny spory
vzniklé ze Smlouvy, včetně sporů o její platnost, výklad nebo ukončeni, budou řešeny u místně a
věcně přislušného soudu Ceské republiky, přičemž rozhodným právním řádem na řešeni takových
sporů je právní řád C'.eské republiky. V případě, že by během platnosti této Smlouvy došlo k zániku
tohoto soudu například v důsledku organizačních změn v soudnictví, má právo volby rozhodného
soudu Správce. Konečný uživatel se zavazuje tuto volbu soudu Správce respektovat.
5.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž po podpisu Smlouvy dostane Konečný
uživatel 1 stejnopis a 2 stejnopisy dostane Správce.
5.13. Smluvni strany prohlašují, že si text této Smlouvy řádné a důsledně přečetly, jejlmu obsahu a
právním účinkům z ni vyplývajidch porozuměly. Obsah Sm louvy vyjad řuje svobodnou vůl i
smluvních stran, přičemž jejich projevy svobodné vůle jsou dostatečně jasné, určité a srozumitelné,
podepisujíc! osoby jsou způsobilé k podpisu tét o Smlouvy a na znameni souhlasu ji podepsaly.

Plilohy:
Pfíloha č. 1
Přlloha č. 2
Příloha č. 3

Všeobecné smluvn i podm Inky
Žádost o poskytnuti NFP
Podrobný rozpočet projektu schválený RV

Za Sp

• . ho u<1vate
•·
Iev „„„„„„„„.„.„„„.„„.
' J'/,r, .,:.'
I? •""„
• d ne „,„„„„„„„
„ „„ . „
Za Konecne

~

, I"'

„

BRÁNA

VVSOCINY
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nim. Miru Ul, 6660l l1~nuv
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Mgr. Ondřej Konečný, Ph.O., předseda výboru
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Pf1loha t. li lGa k Plirulce pro ladatele a konetné ubvatele
Všeot>ecno! smluvn1 podmlnky, vene l .S
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY KE SMLOUV~ O POSKYTNUTÍ NENÁVRATN ~HO FINANlNíHO
PAÍSPĚVKU Z FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Tyto všeobecné smluvnf podmínky upravuji vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, kterými jsou na
straně 1edné Správce NFP a na maně druhe Konečny uživatel tohoto NFP.
Pro učely těchto všeobecnych smluvnich podminek se všeobecne smluvni podmínky dale označuji jako
'VSP", Smlouva o poskytnuti NFP z FMP bez VSP a ostatních příloh se dále označuie 1ako "Smlouva o
poskytnutí NFP" a Smlouva o poskytnuti NFP z FMP, VSP a ostatní přílohy se dale omatuie jako "Smlouva"
VSS Jsou nedflnou součastl Smlouvy o poskytnutí NFP.
Pokud by některá ustanovení VSP byla v rozporu s ustanoveními Smlouvy o poskytnuti NFP, platí ustanovení
Smlouvy o poskytnutí NFP.
Vzájemná práva a povinnost• mezí Správcem a Konečným uíivatelem se řídí Smlouvou, všemi dokumenty,
na které Smlouva odkazuie a právními předpisy SR, lR a EU. Strany se dohodly, že práva a povinnost•
smluvních stran se řidí také programem spoluprace lnterreg V·A Slovenska repubhka - ť:eská republika a
reg1onáln1 dokumentací FMP (Příručkou pro žadatele a konečné uživatele, Oprávněnosti výdaiů „.), Výzvou
k předkládání Žádosti o poskytnuti NFP z FMP, schválenou ŽoNFP resp. Omámením o schválení NFP,
Sys témem finančního flzení evropských strukturá lních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a
rybařského fondu na programové období 2014 • 2020. Konečny uživatel prohlašuje, že se s obsahem
uvedených dokumentů seznámil a zavazuje se je dodržovat spolu s ustanoveními této Smlouvy. Uvedené
dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Programu nebo Správců .
Splnění

všech povonností Konečného uf1vatele uvedenych ve Smlouvě je Konečný u!ovatel povinen za11StJt I
vůto Pannerům, a to vzhledem k cíli, ktereho se má touto Smlouvou dosáhnout Právní vztahy mezi
Konečným uživatelem a ostatními pannery v souv1slost1 s realozaci aktivit malého proiektu upravuie Dohoda
o spoluprací partnerů na matem proiektu .

LEGISLATIVA A VÝKLAD POJMŮ

Základní právní rámec upravující vztahy mezi Správcem a Konečným uiivatelem tvofl zejména:

Pravn1 piedposy Evropske unie:
Narízeni EP a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosonce 2013, kterým se stanoví společná ustanoveni
o Evropském fondu pro regoonálni rozvoj, Evropském socoálnim fondu, Fondu soudrfnost1, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském rondu pro námořní a rybárský rozvoj a kterým se
Stanovo obecná ustanoveni o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu,
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybálském fondu, a kterým se rušl nafízeni Rady (ES) č.

1083/2006
Nařízeni EP a Rady (EU) č 1301/2013 ze dne 17 prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvo1
a zvláštnoch ustanovenoch tyka11cich se cíle lnvestoce pro růst a zaměstnanost a o zrušeno nařízeni (ES) č.

1080/2006
Nařízeni EP a Rady (EU) č 1299/2013 ze dne 17 prosonce 2013 o zvláštních ustanoveních na podporu
cíle Evropská územ nf spoluprace z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Nařízeni Komise (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014 kterym se doplňuje nařízení EP a Rady [EU) č.
1299/2013, pokud 1de o zvláštní pravidla týkající se způsobilosti výdajů na programy ~polupráce

1

Pl1loha č. li lOa k Pnručce pro ladatele a konečné ut 1vatele
Všeobecné smluvní podmínky, verte l .S
Nalizeni Komise (EU) č. 651/2014 ze dne li. června 2014, kterým se podle článku 107 a članku 108
Smlouvy prohlafo11 určjté kategorie podpory za slučitelně s vnitřnim trhem
Nařízen i Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na pomoc de min1mis (dále i „ nařízení o minimální pomocí"),

Rozhodnuti Komise č. C (2019) 3452 z 14. května 2019, kterým se stanov1 pokyny na určován• finančních
oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro
zadávám vefeJných zakázek.
ostatní právní akty EU platné pro Implementaci projektů financovanych z EFRR

Zkratky
CKO - Cen1ralni koordinaénl orgán

ČR - ~eská republika
EFRR (EROF) - Evropský fond pro regionálnl rozvoj
EP - Evropský parlament
ESIF - evropské strukturálni a invest1čn1 fondy
FM P - Fond malých

projektů

HCP - Hlavni přeshraniční (cezhraničný) partner
NFP - nenavratný finančni p1íspěvek

OVZ - okolnost vylučuiici zodpovědnost
PO - progra mově období
RV - regionalni .,Ybor

Ao- Fídicl orgá n (M inist erstvo mvestlcll, regionálneho rozvoía a informat1zác1e SR)
Sb - Sbírka zákonů
SOV - Seznam deklarovaných výdajů
SMV - Společný monitorovací výbor
STS - Společný technický sekretariát
SR - Slovenská republika
VSP - Všeobecně smluvní podmínky
VZ - veřeJnd zakázka
Z.z./Zb. - Zbierka zákonov/Zblerka
ZZ -

Závěrečna

zpráva

2oV - Žádost o vrácení
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Pojmy
Pojmy a zkratky pouHvané ve v!ta hu mezi Správcem a Konečnym u!iva telem pro účely Smlouvy, pokud není
ve Smlouvě zvlášť dohodnuto jinak, jsou zejména:
Aktivita - souhrn činností realizovaných Konečným uf1vatelem a partnery v rámci maleho projektu na to
vyčleněnými finančnimi zdroji během oprávněného obdobo stanoveného ve Výzvě, které přispívaji k
dosa!eni konkrétního výsledku a maji definovaný výstup, který představuje přidanou hod notu pro
Konečného uživatele a/nebo Cilovou skupinu uživatelů výsledků maleho pro1ektu nez;iv1sle na reahzaci
ostatních Aktivit;
Auditní orgán - národnl, regionální nebo mostní o rgán veřej né moci nebo sub1ekt veře1né správy. který
je funkčně nezávislý na říd ícím orgánu a certlflkačn ím orgánu
Celkové způsobilé výdaje - výdaje, jejichž maximální výše vyplývá ze schváleni Regoonálnlm výborem,
kterym byla schválena ŽoNFP a které představují věcný i finanční rámec pro vznik Způsobilých výdajů,
pokud budou vynaloženy v souvislosti s malým projektem na Realizaci akt1v1t malého projektu;
Certifikace - potvrzeni správnost•, zákonnosti, způsobilosti a ověř1telnost1 výdajů ve vztahu k systému
fizeni a kontroly při realizaci př1spěvku ze strukturálních fondů, Fondu soudrinostl a Evropskeho
námořního a rybářského fondu;
Certifikační

orgán - v podmínkách Programu a Projektu FMP plni úkoly certifikačního orgánu
Mínisterstvo financi SR;
časová způsobilost výdajů • začíná dnem následuíidm po dno podá ni Žádosti o NFP u plíslušného
Správce (tzn. v případě podání na poště je rozhodujícím dnem datum na poštovnim raz1tku nebo datum
předáni kurým1 sluíbě). usova Způsobilost výdajů konči poslednifn dnem realizace aktivit Projektu
uvedeného ve Smlouvě o NFP,

Den - dnem se rozumí kalendářní den; pokud nenl ve Smlouvě výslovné uvedeno, fe jde o pracovní den;
Doba realizace malého projektu - doba realizace malého projektu 1e zpravidla do 12 měsíců. Ve
výjimečnych případech se m ůže období realizace m alého projektu prodloužit na základě zdůvodněné
písemné žádosti kon ečného uživatele malého projektu, pllčem ! období rea lizace v tomto plípadě nesm1
plesáhnout 18 měsiců. Doba realizace je uvedená ve Smlouvě/Dodatku smlouvy o poskytnuti
nenávratného finančního příspěvku a nesmí být delšl než do 31.3.2023;
Doba realizace malého proj ektu v odůvodněných přlpad ech • kdy ie znemožněné realizovat činnosti v
projektu z důvodu mimořádné situace vyhlášené vl ádou SR/ČR (např ep1demiologockého nebezpečí),
1e možné realizovat maly projekt po dobu delši jak 18 měsiců. Doba realizace však nesmi být delši než
24 měsiců. Každý takový případ bude posuzovanv 1nd1v1duálně a mus1m1t přímou spojitost s omezením
realizace těch aktivit, které maji být realizovane v obdobo po vyhlášení mimořádné situace vládou
SR/C'.R. Rozhodnuti v této věci přijímá Regionáln I výbor (možno i v korespondenční podobě) po
zdůvodnění poskytnutým konečným uživatelem prostřednictvím Žádosti o změnu Doba realizace je
uvedená ve Smlouvě/Dodatku smlouvy o poskytnut í nenávratného frnaneniho příspěvku a nesml být
delší nei do 31.3 .2023;
Dohoda o spolupráci partnerů na malém proj ektu • dvoustranný příp. vlcestranny právní úkon
stanovující práva a pov1nnost1 Žadatele a Partnerů při společne realizaci aktivit maleho projektu;
Dodavatel - subjekt, ktery zajlšfuje pro Konečného u!lvatele dodávku zboží, stavební práce nebo
poskytnutí služeb ja ko součást realizace aktivit malého proj ektu na zakladě výs ledků VZ nebo jiného
druhu zakázek, kt eré bylo v rámci malého projektu provedeno v souladu se Smlouvou o poskytnutí NFP;
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Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR, ERDF) · j eden z hlavních nástrojů strukturální a regionalni
politiky EU př1spivajici k financování podpory zaměřene na posíleni hospodařské, socíaln1 a územn1
soud ržnosti tím, ie se za bývá vyrovnavá ním hlavn ích reglonálnich rozdllů v Unií prostřednictvím
udrfaelného rozvoje a strukturálních zmen reg1onalnich ekonomik, včetně konverze upadajících
průmyslov'(ch oblasti a zaostavaiících regionů;
Evropské strukt urálnl a Investiční fondy nebo ESIF • společné označení pro Evropský fond pro
regionaln1 rONOJ, Evropsky sociální fond, Fond soudrinosti, Evropský zemědělsky fond pro rozvoi
venkova a Evropsky namořni a rybařský fond
Finanční ukončení malého projektu . nastává dnem pllpsání odpovídající výšky NFP na účet konečného

uživatele
Finanční ukončeni

realizace malého projektu • nas tává neipozději do 30 dnů od fyzického ukončeni
aktivit malého projektu
Fond malých projektů • nastroi pro podporu akt rv1t menšího rozsahu na regionáln1 urovn1 na zakladě
schváleného a realizovaného střešního projektu s názvem Fond malych projektů, který Je součásti
programu lnterreg V·A SK-Q;
Fyzické ukončeni realizace aktivit malého projektu - představuje ukončeni tzv. fyzické realizace malého
projektu vázané na datum ukončení poslední aktivity malého projektu ze strany Konečného ulivatele
nebo Partnera. Realizace aktivit malého projektu se považuje za ukončenou v kalendální den, kdy
Konečn\I uživatel splnt níže uvedené podmínky:
a)

fyzicky se zrealizovaly Aktivity malého projektu,

bl

pfedmět

malého pro1ektu byl fádně dodán Konečnému uživateli, Konečn\I uživatel ho převzal,
a pokud to vypl'(va z charakteru plněni, i ho uvedl do ulíváni Splněni této podmínky se
prokawje zejména:

1)

přejímacim

/ predávacim protokolem / dodacím lostem, ~teré jsou podepsané, pokud Je
předmětem malého proiektu zařízeni, dokumentace, i1na movlta věc, právo nebo Jiná
majetková hodnota, přičemž z dokumen tu nebo doložky k němu (pokud je vyd.ln třeli
osobou) musí vypl'(vat přijeli předmětu malého projektu Konečným uflvatelem a uvedeni
předmětu maleho projektu do užíváni (pokud Je to s ohledem na Předmět pro1ektu
relevantní),

i1)

přeiimacim I předávadm

protokolem I dodadm listem bez vad a nedodělků, které mají nebo
mohou mit vliv na funkčnost, a ktere jsou podepsány, je·lt předmětem malého projektu
stavba. a naslednym předlofením kolaudačního rozhodnuti. Pokud je pledmětem malého
projektu stavba podléhajici kolaudačn1mu rozhodnuti, je Konečný uživatel povinen prokázat
SprávCt vydaní pravomocného kolaudačního rozhodnutí neprodleně po nabyti jeho právnl
moci, n ejpozději do předložen I závěrečné zprávy malého projektu;

111) Jtnym obdobným dokumentem, z něho! nepochybnym, určitým a srozum1telnym způsobem

vypl'(vá, fe predmét Pro1ektu byl předan Konečnému uf1va1eli, nebo byl se souhlasem
Konečného uživatele zfu nkčn ěn tak, jak se to předpokládalo ve schválené ŽoNFP
Hlavni přeshraniční partner I Partner • subjekt, který se podill na realizací malého projektu v rámci
FM P na základě Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu.
Identifikační a kontaktní údaje • isou ZeJména název, sídlo, IČ, DIČ, emailové adresy, jméno a příjmení

statutámiho zástupce
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Konefoý ulivatel - Subjekt, kterému Správce poskytl finanéni podporu na realizaci malého projektu v
rámci Fondu malých projektú;
Malý projekt - malý projekt, kter( 1e realizován v ramc1 Fondu malých pro1ektů Specifikaci malého
projektu a 1eho proiektový cyklus podrobně pop1su1e Reg1onálni dokumentace;
Měřitelné ukazatele malého projektu - závazná kvant1f1kace výstupú a c1lů, které maji být dosaženy
realizací aktivit malého projektu Měřitelné ukazatele jsou přiřazeny k aktivitám malého projektu a v
zásade odpovídají výstupu malého projektu. Měřitelné ukazatele malého projektu jsou uvedeny v
příloze é. 2 Smlouvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v jakém byly součásti schválené 2oNFP.

Nenávratný finanční příspěvek (NFP) • tvoří jej prostledky EU (ERDF), a prostředky Státního rozpočtu
SR.1 tástka prostredků, ktera bude poskytnuta Konetnemu uživateli na realizaci malého pro1ektu,
vycházi ze schválene ŽoNFP, podle podmínek Smlouvy o poskytnuti NFP, na základě schvalené
závěrečné zprávy;
Neoprávněné výdaje - výdaje malého projektu, které nejsou způsobilými výdaji; jde ze1ména o vydaje,
ktere jsou v rozporu se Smlouvou (např. vznikly mimo období způsobilosti vydaJů, patři do skupiny
výdajů neoprávněné na spolufinancování z prostředků FMP v rámci Programu spoluprace lnterreg V-A

Slovenská republika - teska repubhka, nesouvisi s činnostmi nezbytnym1 pro uspěSnou reahzaco a
ukončení MP nebo 1sou v rozporu s i1ným1 podmínkami pro způsobilost výda1ů definovanych v článku 13
VSP nebo v pliručce Oprávněnost vydajů), jsou v rozporu s podmínkami plíslušné Výzvy nebo jsou v
rozporu s právnlml předpisy ČR, SR nebo právniml akty EU
Neprodleně

následuiocl pracovni den od vzniku skutečnosti rozhodné pro počítání lhůty; to
neplatí, pokud 1e v konkrétním unanovení Smlouvy stanovena určitá lhůta pro konkrétní případ; pro
v'(počet lhůt

ne1později

platí pravidla uvedená v článku 4 Smlouvy o poskytnutí NFP

Nesrovnalost - iakékoli porušeni práva Unie nebo vnitrostátního práva tyka1lcího se jeho používáni, bez
ohledu na to, zda právní povinnost byla promitnuta do Smlouvy, přičemž uvedené porušeni vyplývá z
jednání nebo opomenuti hospodáPského subjektu účastníciho se prováděni ESIF, důsledkem čehol je
nebo můfe b'(t negativni dopad na rozpočet Unie zatížením obecného rozpočtu Neoprávněným
výdajem;
Okolnost vylulujici odpovědnost (OVZ) - překážka, ktera nastala nezav1sle na vůh, 1ednani nebo
opomenuto smluvni strany a brano JÍ ve splněni 1eJi povinnosti, iesthže nelze rozumně předpokladat, že
by smluvno strana tuto překažku nebo jejI následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době vzniku
závazku tuto plekážku předvídala. Účinky, které vylučují odpovědnost, jsou omezeny pouze na dobu
trvání překážek spojených s těmito ůčlnky. Odpovědnost smluvnl strany nevyluču1e překažka. která
nastala af v době, kdy byla smluvnl strana v prodlení s plněnom své povinnost•, nebo vznikla z jejich
hospodáiských poměrů.
Ve smyslu výše uvedeného udalost, která ma být OVZ, musí splňovat všechny následuJíd podmínky:
(i)

dočasný

charakter plekážky, který braní smluvn1

straně

plnit povinnosti ze zavazku po

dobu, které jinak lze splnit, a který je základním rozlišovacím znakem od
dodatečné objektivní nemožnosti plnění, kdy povinnost dlužníka zanikne, s ohledem na
to, ie dodatečná nemoznost plněni má trvaly, ne dočasny charakter.
určitou

(ii)

1

objektivní povaha, v důsledku čehož OVZ musi b'(t nezávisla na vůlt smluvni strany, která
vznik takové udalostl neumí ovlivnrt,

plati pouze pro KU ze SR
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(iii)

musí mít takovou povahu, ze braní smluvní straně v plněni jejich povinností, a to bez
ohledu na to, zda jde o právní překážky, přírodní události nebo dalši okolností vyšší

moci,
(iv)

neodvratitelnost, v důsledku, které nelze rozu mně předpokládat, že smluvní strana by
mohla tuto překážku odvrátit nebo překonat, nebo odvrátit nebo překonat její následky
ve lhůtě, po kterou OVZ trvá,

(v)

nepředvidatelnost, kterou lze považovat za prokázanou, pokud smluvní strana nemohla
prl u zavření Smlouvy předpokládat, :že k takové překážce dojde, přičemž se předpokládá,

že povinnosti vyplývající z národrvích všeobecné-závazných právních předpisů nebo
přímo účinných

(vi)

právních aktů EU jsou nebo mají být všem známé.

Smluvní strana není již v době vzniku překážky v prodlení s plněním povinnosti, které
tato prekážka brání.

Za OVZ se považuje i uzavřeni Státní pokladny. Za OVZ se nepovažuje plynuti lhůt v rozsahu, jak
vyplývají z právních pfedpisů ČR, SR a právních aktů1 EU;
Program spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republika (nebo také "Program") - je
program spolupráce, který byl schválen prováděcím rozhodnutím Evropské komise č. C (2015) 4080 ze
dne 11. 06. 2015;
Programová dokument ace - 1akákoliv informace nebo soubor informací v tištěné nebo elektronické
podobě, týkající se nebo související s Programem; tyto Informace a části programové dokumentace a
jejich změny jsou platné okamžikem jejich zveřejnění na webovych stránkách Programu.
Prohlášení o tpúsobilosti výdajů • prohlášeni, které vystaví příslušný Správce na základě Seznamu
deklarovanych výdajů (včetně předložených účetních dokladů a podpůrné dokumentace) a Závěrečné
zprávy, ve které potvrdí způsobilost predložených výdajů.
Příručka

pro žadatele a konečné užívatele - představuje komplexní metodický návod pro žadatele a
konečné uživatele při podáni ŽoNFP a realizaci mal'ého projektu a je platná a použitelná jen v kontextu
dalších závazných dokumentů.
Realizace aktivit malého projektu - zahrnuje obdo,bí, v jehož rámci Konečný uživatel / a nebo Partneři
realizuji jed notlivé aktivity malého projektu a které začíná terminem začátku realizace aktivit malého
projektu uvedeným ve Smlouvě až do ukončení všech aktivit malého projektu uvedených ve Smlouvě v
terminu podle článku 3.4 Smlouvy o poskytnutí NFI';
Regionální dokumentace - jakákoliv informace nebo soubor informaci v

tištěne

nebo elektronické

podobě,

týkající se nebo související s malým projektem (např. P iiručka pro žadatele a konečné
uživa tele, Oprávněnost vydajů, ŽoNFP a další); tyto informace a části regionální dokumentace a jejich
změny jsou platné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Správců.
Regionální výbor - orgán zřízený Správci, který je
projektů realizovaných v rámci FMP.

určen hlavně

k projednaní a schvalováni malych

Řádně - uskutečnění (právního) ůkonu v souladu se Smlouvou o poskytnutí NFP, právními předpisy SR,
ČR a právnlmi akty EU a s Výzvou a jejími přílohami, Příručkou pro fadatele a konečné uživatele
Příručkou Oprávněnost výdaju a Regionální dokumentací.

Seznam deklarovaných výdajů - formulář, který zasílá Konečný uživatel příslušnému Správci společně
se Závěrečnou zprávou a s povinnými přílohami. Na jeho základě je vystaveno Prohlášeni o způsobilosti
vydajů.
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Schválená ŽoNFP - fádost o NFP, v rozsahu a obsa hu jak byla schválena Regionálním výborem, resp.
Oznámením Správce o schválení ŽoNFP a ktera je uložena u Správce;
Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku - Smlouva o podpoře malého projektu
uzavfená mezi Správcem a Konečným uživatelem upravujíci práva a povinnosti mezo smluvními
stranami.
Správce - subjekt, který na základě Smlouvy o poskytnutí NFP realizuje projekt FMP (vykon správy FMP,
ověřeni maijch projektů a propláceni finančních prostředků na účet Konečného umatele); v CR Region Bílé Karpaty, v SR - Žilinský samosprávný kraj.
strukturálních fondů, Fondu soudrinosti a Evropského námořního a
fondu na programové období 2014 - ZOZO nebo Systém finančního řízeni - dokument
vydaný Cenifikačnim orgánem, který představuje souhrn pravidel, postupů a činnosti financování
příspěvku Systém fonančniho fizeni zahrnuje fonančno plánováni a rozpočtováni. řízeno a reahzaco toku
finančn ích prostředků, účtování, výkaznictví a moni1orováni finančn ích toků. certifikaci a vypoládáni
finančních vztahů vů či Slovenské republice a vůči Evropské komisi: pro účely Smlouvy o poskytnuti NFP
je zavazná vldy aktuální Zveřejněná verze uvedeného dokumentu na webové adrese Ministerstva
financí SR;
Systl!m

finančního řízení

rybářského

Ůčetní doklad - doklad defonovany v § 10 odst. l zákona č 431/2002 Sb. o úéetn1ctv1 ve znění
pozdějších předpisů v SR f § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v CR V souvislosti s

postoupením pohledavky se z pohledu splnění požadavků obecného nařízeni za učetno doklad, Jehož
důkazní hodnota je rovnocenná fakturám, považuje 1doklad prokazujici proveden í započtení.
UdrUtelnost malého projektu - udržení (zathovánij výsledků reahzOVllného malého projektu
definovanych prostřednictvím měřrtelných ukazatelů malého projektu během stanoveného obdob!
(období udr!ltelnosll malého projektu) jakof I dodrlení ostatních podmínek vyplývaJíclch z čl 71
obecného nařízení. Období udrlitelnosto malého projektu začiná v kalendařni den, který bezprostledně
následuje po ka lendářním dni, ve kterém došlo k posk~nutl závěrečné platby Konečnému uživateli;
období ud ržitelnosti malého projektu trvá pro učely této Smlouvy S let po finančním ukončení maleho
pro1ektu;
Veřejné zakázky - postupy vyběru za kázek na dodávku zboží, realizaci stavebnlth prací a poskytnutí
sluleb ve smyslu zákona v SR č. 343/ 2015 Z.z . - Zákon o verejnom obstarávaní/ ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb o zadaváni veřejných zakázek v platnem zněn í v ~R v souvislosti s výběrem dodavatele
malého projektu. V případě za kázek, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s
uvedenymo právnomo predposy, je povinnost postupovat v souladu s Metodockym pokynem pro oblast
zadáváni zakázek pro programové období 2014 -2020 a s postupy uvedenými v Přlručce pro žadatele a
konečně ufívatele a je1ich přílohách;

Výl.va k předkládání ŽoNFP - výchoz• metodický a odborný podklad ze strany Správce, na 1ehož základě
Kon ečný uživatel v postaveni fadatele vypracoval a předložil ŽoNFP Správci:
Zaměstnanci Správců (projektovo manažeři ma!Ych projektů u Spravců) - ověřuji hospodárnost,
efektivnost, účelnost a účinnost vynaložených výdajů Dále ověřují, že spolufinancované produkty a
služby byly dodany a že vydaje, ktere koneční uživatelé vyUzalo, byly skutečně zaplaceny, a že byly v
souladu s platnym1 pravnimo předpisy Na stanovené vzorku malych proiektů podle analýzy rizik
převádějí kontrolu na m ístě. Tuto kontrolu mohou převést i u kterehokoliv dalšího malého projektu;
Závěrečná

Konečným

zpráva ·komplexní Zpráva o postupu reahzace celeho MP a o jeho udržotelnosu, zpracovaná
uživatelem a predlofoná plíslušnému Správci, který j i ověruíe a schvaluje;
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Žádost o vráceni finančnlch prostředků - doklad, na jeho! základě má Konečny uftvatel povinnost vratit
finanční prostředky v plís lušném poměru na stanovený bankovní ůčet.

Článek 1

l .l

OBECNt POVINNOSTI

Konečný

uživatel se zavazuie dodržovat ustanoveno Smlouvy tak, aby byl malý pro1ekl reahzován
a v souladu s 1e1ím1 p0dminkam1 a postup0vat při realizaco aktovot malého projektu s
odbornou péči
řádně, včas

Konečný

1.2

u!ivatel odpovídá Správci za realizaci aktivit malého projektu v celém rozsahu, bez ohled u
na osobu, která maly projekt skutečně rea lizuje a je povinen za bezpečit plněni závazků z této
Smlouvy všemi Partnery. Konečný uživatel odpovídá Správci v celém rozsahu za lo, že malý projekt
bude ze strany Konečného ul.ivatele a partnerů ireallzován řádně a včas

1.3

Smluvní strany se dohodly, fe bez předchoziho posemneho souhlasu Správce je Jakákoli změna
týkajíd se Konečneho ufovatele a / nebo Partnera zejména splynutí, sloučeno, rozděleni, změna
právní formy, prodeJ p0dnoku nebo 1eho často, transformace a Jtné formy právnoho nástupnoctvi
Konečného uživatele a / nebo Partnera během platnost i a účonnosu Smlouvy se p0vafoje za
podstatnou změnu malého projektu, která opra..,ňuje Spravce od této Smlouvy odstoupit.

lA

Konečný uživatel se zavazuie. že v období pěti let ode dne poskytnuti závěrečné platby na jeho ůčet
nedojde k podstatné změně malého projektu definované v článku 71 odst. 1 Nalízenl EP a Rady
(EU) č. 1303/2013, pokud Regionalnl výbor nebo Správce neu rčí j inak.

l.S

Smluvní strany se vzájemně zavazují poskytovat sl v~echnu potřebnou součinnost pro plnění závazků
z této Smlouvy. V pfípadě, že má smluvni strana za to, že druhá smluvní strana nep0skytuje

dostatecnou požadovanou

souěinnost,

je povinna Ji vyzvat k nápravě, pokud i e taková náprava z

hlediska ustanoveno této Smlouvy a platného právnlho řadu možná. Smluvní strany se zavazu11 fešot
sporne situace, které mezi nomi vzniknou pro plněni této Smlowy, primárně dohodou nebo
mechanismy, které stranám poskytuie tato Smlouva, platné pravnl pfedpisy a Regionální
dokumentace. kterou se řodí vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu ustanoveni
této Smlouvy. Ustanoveními tohoto bodu neni dotčeno právo smluvní strany na odstoupení od
Smlouvy ve smyslu ustanovení tohoto bodu a této Smlouvy.

Článek 2

POŘIZOVÁNÍ SLUŽEB, ZBOŽÍ A PRACÍ KONEČNÝM UŽIVATELŮM

21

Konečný uživatel ma pravo za1ost1t od třetích osob dodavky zbožo, uskutečněno stavebních prací a
p0skytnutí služeb p0tiebnych pro reahzaco aktrv 11 malého projektu

22

Konečný u!ivatel Je povinen postupovat pil zadá\lanl za kázek na dodávky zbo!i, uskutečněni
stavebn ích prací a poskytnutí služeb potřebnych pro realizaci aktivit malého projektu v souladu s
programovou a regionální dokumentací (Pll r učkou pro žadatele a koneč n é u!lvatele, p říručkou
Oprávněnost výdajů) zákony platnými v dané zem i, směrnicemi a nařízeními EU

2.3

Konečný uživatel Je povinen poskytnout příslu!nému Správci dokumentaci souviseiici s veřejnými
zakazkami v rozsahu a lhůtach stanovených v Přiručce pro žadatele a konečné užrvatele a v
Oprávněnost i výda1ů, p0kud Spravce neurči jma k.

2.4

V případě, pokud Konečný uživatel neodstraní nesoulad v procesu veřeJnych zakázek, Správce
výdaje malého pro1ektu, které vznikly na zá kladě takového zakázky, vcelku nebo z části uzná za
neopravně né.
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Čhlnek3

POVINN OST POSKYTOVAT INFORMACE A PŘEDKlÁDAT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU

3. 1

Konečný uživatel je povinen před ložit příslušnému Správci Závěrečnou zprávu malého projektu do
30 dnů od fyzického ukončení realizace aktivit malého projektu.

3 2

V rámci Závěrečné zprávy je Konečný uživatel povinen monitorovat I období před podpisem
Smlouvy, které začina dnem zahájení realizace malého projektu, resp dnem vzniku způsobilých
výdaiů v rámci oprávněného období podle čl 3 odst. 3.4 Smlouvy o poskytnutí NFP podle toho,
které obdob1 vzniklo dhve

3 3

U malých projektů isou sledovány pouze přlimy, ktere vzniknou v průběhu jeho realizace.
Příjmy mohou byt použity jako zdroj vlastnich prostředků na spolufinancovaní Koneénym
uživatelem. Pokud skutečně prokázané příjmy přesahuji výšku vlastního podílu spolufinancováni
Konečného uživatele, snižuje se celkový příspěvek z NFP o částku, o kterou příjmy výšku vlastního
spolufinancováni překračuji.

3 4

V případě chyb v psaní, počtech nebo jiných zlejmých nesprávností v Zavěrečné zpravě je Konečný
uživatel povinen ve lhůtě určene Správcem, tyto nedostatky v Závěrečné zpravě odstranit Pokud je
Zavěrečná zprava neuplna, je Konečný uživatel povinen ve lhůtě určené Správcem, Závěrečnou
zprávu doplnit. V připadě rozporu Závěrečne zprávy se skutkovým stavem realizace aktivit maleho
projektu, nebo se Smlouvou je Konečný uživatel povinen ve lhůtě určené Správcem tento rozpor
odstranit.

3. 5

uživatel se zavazuje zajistit předloženi Závěrečné zprávy a Seznamu deklarovaných výdajů.
zprávy jsou i přislušné účetn1 doklady a další podpůrná dokumentace nejpozději
do 30 dnů od fyzického ukončení aktivit malého projektu. V případě prodlenl s předložením
Zavěrečné zprávy delším nei 60 kalendařnich dnů múze Správce odstoupit od Smlouvy.
Konečný

Přllohou Závěrečné

3 6

Správce provede ovéiení dokumentů předloženvch podle piedchozího odstavce tohoto článku VSP
Pokud Správce z11sti neuplnost nebo nedostatky v předloženych dokumentech, vyzve Konečneho
ul1vatele, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil, resp. předlofenou dokumentací doplnil
Během lhůty podle pledchozí věty se lhůta na vykon ověřováni podle následu1iciho odstavce tohoto
článku VSP přerušuje Po provedeni ověření Správce deklarované výdaje schválí, schválí ve snížené
částce nebo neschválí a zašle Konečnému uživateli schválenou Závěrečnou zprávu k archivaci a SOV
po korekci Správce e·mailem. Konečný uživatel SOV, v případě odsouhlaseni, vytiskne ve dvou
vyhotoveních a zasílá originálně podepsané zpět Spravc1 Spravte s1 íedno vyhotoveni ponechá a
Konečnému ul1vateh zasllá potvrzený SOV společně s Prohlášením o způsobilosti výdaJů a
zavěrečným dopisem o uzaviení vyučtování malého pro1ektu.

3. 7

V případě neuplnost1 doložených podkladů bude Konečný uživatel Spravcem vyzván k Jejich
doplnění, výzva bude zaslána na e·mail kontaktn1 osoby Konečneho uživatele, pilpadně poštou. V
případě, že do 20 kalendaln1ch dnů od odeslaní vyzvy k doplněni podkladů Konečný uživatel
všechny požadované podklady nedodá, odešle Správce do 10 kalendářních dnů druhou výzvu k
doplnění podkladů s terminem doručeni do 10 kalendářních dnů od data odesláni druhé výzvy.
Pokud ani v této lhůtě nebudou potřebné doklady Správci předloženy, budou u malého projektu
uznány pouze vydaje fádně doložene bez molnost1 dalšího dokladování. V případě, že doložené
výdaje nebudou odpovídat minimálni výši stanovené podpory, Správce odstoupi od Smlouvy. V
případě, že konečny uživatel bude v prodlen1 s pledloienim uvedených dokladů, zkracuji se jeho
lhůty pro doplněni o dobu prodlení. V připadě výrvy k doplněni se pozastavuje lhůta pro ověřeni
zpúsob1losl1 všech vydajů u Správce. Po uplynutí uvedených lhůt ukončí Správce ověřeni MP do 15
kalendářních dnů. Celková doba ověřeni MP ze st rany Správce by neměla přesáhnout UO
kalendáfních dnů.

3 8

Konečný uživatel je povinen na žádost Správce bezodkladné předložit Informace a Dokumentaci
souvisejici s charakterem a postavením Konečného uživatele a Partnerů, s realizací aktivit malého
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projektu, účelem malého projektu, s aktivitami Konečného uživatele a Partnerů souvise11c1mi s
učelem malého pro1ektu, s vedenim účetnictví, a to 1 mimo výše uvedené Závěrečné zprávy a
terminů uvedených v tomto článku VSP, i po celou dobu udriitelnosti malého proiektu.

3. 9

Konečný uživatel je povinen bezodkladně pisemně Informovat Správce o zahájeni a ukončeni
jakéhokoli soudního, exekučního, konkurzního nebo správního řízeni vůči Konečnému u!Jvateh a I
nebo Partnerovi, o vstupu Konečného uf1vatele a I nebo Partnera do hkv1dace a jejím ukončeni, o
vzniku a zániku okolnosti vyluču1ícich odpovědnost, o všech zjištěních oprávněných osob podle
článku 12 těchto VSP, pHpadně jiných kontrolních orgánů, o 1akékohv zrněné Dohody o spolupráci
partnerů uzavřeně mezi Konečným uftvatelem a partnery, jakož i o jiných skutečnostech, které maji
nebo mohou mít vhv na realizaci aktivit maleho projektu a/ nebo na povahu a účel malého projektu
a zavazuie se zaslat Správci fotokopii dokumentu týka1iciho se takové změny

3. 10

Konečný uživatel je zodpovědný za plesnost, správnost, pravdivost a uplnost veškeré dokumentace
a všech informací poskytovaných Správci.

Článek4

4.1

42

PUBLICITA A INFORMOVANOST

Konečný uživatel Je povinen během platnosti a účinnosti Smlouvy informovat veřejnost o pomoci,
kterou na základě Smlouvy získá, resp. získal formou NFP prostřednictvím opatřeni v oblasti
informování a publicity uvedených v tomto článku VSP a ve smyslu Regionálni dokumentace.
Konečný
veřeJnost

43

Konečný uživatel 1e povinen pou!ivat grafický standard pro opatlen1 v oblasti Informovaní a
publicity, který mu poskytne Správce a je zveřejněn na webovém sídle Správců. Konečny uživatel
souhlasí, aby ho Spróvce zaladil do seznamu konečných uživatelů pro účely publicity a
Informovanosti. Konečny uživatel zároveň souhlasí se zveřejněním následujících Informací v
seznamu konečných uživatelů: název a sídlo Konečného uživatele a Partnerů; název, cíle a stručný
popis malého pro1ektu, místo realizace aktivi1 malého projektu; čas realizace aktivit malého
proJektu; celkove náklady na malý proiekt; výše poskytnutého finančního příspěvku, měr1telné
ukazatele malého projektu; fotografie a videa, záběry z m1sta realizace aktivit malého projektu, při
zohledněni autorských práv Konečného uživatele nebo Partnerů; předpokládaný konec realizace
aktivit malého projektu. Konečný uživatel souhlasí se zveřejněním uvedených údajů také jinými
způsoby, na zakladě rozhodnuti Správce Konečný uživatel Je povinen zaJiSt1t souhlas se zveřeJněním
udaJů podle tohoto odstavce tohoto članku VSP také ze strany Partnerů.

Článek S

5.1

uživatel se zavazuje, ie všechna opatřeni v oblasti informováni a publicity zaměřené na
budou respektovat požadavky ve smysl u Přiručky pro žadatele a konečné uživatele

VLASTNICTVÍ A POUŽITÍ VÝSTUPŮ

Konečny

uživatel se zavazuie. že bude mít/ zajisti po dobu uvedenou v

čl.

1 odst. 1 4 VSP nebo

během období uvedeného ve Výzvě k predkládani ŽoNFP:

a) vlastnické právo nebo jiné právo (pokud existenci 11neho, než vlastnickeho prava projekt FMP
umožňuje) k pozemkům, stavbám, movitým r nemovitým věcem, které zhodnotí a / nebo nabude
plně nebo z částí z prostředků NFP, které ji opravňuje realizovat aktivity malého projektu a zajistit
vyuflti tohoto majetku i po dobu udti1telnosti malého proJektu, pokud má Konečný ufivatel sídlo v
C'.eske republice;
b) vlastnické právo nebo Jiné právo (pokud existenci jiného než vlastnického prava pro1ekt FMP
umožňuje) k pozemkům, stavbám, movitým i nemovitým věcem opravňujíc• reahzaco aktivit malého
projektu a garantující )eho udržitelnost k majetku. který zhodnotí a/ nebo nabude z prostředků NFP
nebo Jeho části, pokud má Konečný uživatel síd lo ve Slovenské repubhce, podle toho. kterou formu
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práva k majetku zhodnocením a I nebo nabytému z NFP nebo jeho
ŽoNFP nebo pokud Správce neurčí jinak.

části určí

Vyzva k

předkladání

S.2

Majetek nabytý a I nebo zhodnocený z NFP nebo z jeho části může být během doby uvedené v čl. 1
odst. L4 VSP převeden na třetí osobu, zatížen jakýmkoli právem třetí osoby nebo pronaiatý třetí
osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Správce.

5.3

Majetek nabytý a/nebo zhodnocený z NfP nebo z jeho části podléhá výkonu rozhodnutí ve smyslu
obecně závazných právních předpisů Slovenské republiky jen v případě, pokud Je osobou
oprávněnou z výkonu rozhodnuti Správce, Ministerstvo financí SR, Úřad vládního auditu nebo
banka financující malý proiekt, se kterou má Správce uzavřenu smlouvu o spolupráci.

S.4

Konečný uživatel se zavazuje poskytnout Správci a příslušným orgánům SR, ČR a EU veškerou

dokumentaci vytvořenou při realizaci nebo v souvislosti s realizací aktivit malého projektu, a tímto
zároveň uděluje Správci a příslušnym orgánům SR, ČR a EU právo na použití údajů z této
dokumentace k účelům souvisejícím s touto Smlouvou při zohlednění autorských a průmyslových
práv Konečného uživatele a I nebo Partnerů.
S.S

Konečnému uživateli se doporučuje pojistit majetek nabytý I nebo zhodnocený z NFP, pro případ
ztráty, zničení, odcizeni. V takovém pripadě vzni ká Konečnému uživateli povinnost zajistit obdobný
majetek z vlastních zdrojů.

Článek 6

6.1

PŘEVOD A PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTI

Konečný uživatel je oprávněn převést práva a povínností z této Smlouvy na jíný subjekt jen s
předcholim

6.2

písemným souhlasem Správce.

Konečný uživatel je povinen pisemně Informoval Správce o skutečnosti,

že dojde k přechodu práv a

povínností z této Smlouvy a to neprodleně resp. s dostatečným časovým predstihem, když se dozví
o možnosti vzniku této skutečnosti.
6.3

Postoupeni pohledávky Konečného užívatele na vyplaceni NFP tletí osobě nenl mazné. Konečný
uživatel není oprávněn pohledávku na vyplacení NFP postoupit na třetí osobu.

Článek 7

REALIZACE AKTIVIT MAL~HO PROJEKTU

7l

Konečný užívatel je povinen zrealizovat schválený malý projekt v souladu se Smlouvou a schválenou
ŽMostí o nenávratný finanční příspěvek a dodržet termín fyzického ukončení realizace aktivit
malého projektu uvedený v článku 3 bod 3.4. Srn louvy o poskytnuti NFP.

7.2

Konečný ui.ívatel je oprávněn pozastavit realizaci aktivít malého projektu, pokud realizaci aktivit
malého projektu bráni okolnost vyluéuj1ci odpovědnost, a to po dobu trvání této okolnosti. Doba
realizace aktivít malého projektu se tím automaticky prodloužl o dobu trvání okolností vylučující
odpovědnost. Vznik okolnosti vylučujíc! odpovědnost jakož l jejl zánik je Konečný uživatel povinen
neprodleně oznámit Správci. Doručením tohoto oznámeni Správci nastávají účínky pozastavení
realizace aktivit malého projektu. pokud byly splměny podmínky podle tohoto odstavce. Prodlouženi
realízace aktivit malého projektu podle tohoto odstavce je možné nejpozději do 3L3.2023.

7.3

Správce je oprávněn pozastavit vyplaceni NFP v případě:
a)

podstatného porušeni Smlouvy Konečným uživatelem podle čl. 9 odst. 2.3 VSP, a to až do doby
porušení ze strany Konečného uživatele;

odstraněni tohoto

b)

nepodstatného porušení Smlouvy Konečným uživatelem podle čl. 9 odst. 2.6 VSP, pokud
Správce neodstoupí! od Smlouvy, a to až do doby odstranění tohoto porušeni ze strany
Konečného uživatele;
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c)

smluvnl podmonl<y verze 1.5

zahájeni trestního stíháni osob jednaj1cich jménem Konečného uživatele a I nebo Partnerů za
trestný čin související s realizací aktivit malého projektu.

7.4

Správce oznámí Konečnému uživatelí pozastaveni vyplaceni NFP, pokud budou splněny podmínky
podle odstavce 3 tohoto článku VSP. Doručením tohoto oznámení Konečnému uživateli nastávaF
učmky pozastaveni vyplaceni NFP.

7.5

Pokud Konečny uživatel odstraní zjištěné porufoni Smlouvy ve smyslu odstavce 3. tohoto článku
VSP, je povinen bezodkladné doručit Správci oznámeni o odstraněni ZJ1štěných porušeni Smlouvy
Správce ověří, zda došlo k odstraněni pledmětnych poruseni Smlouvy a v plipade, že nedostatky
byly Konečným uflvatelem odstraněny, múle vyplatit NFP Konečnému uživateli, v plipadě, že jsou
splněna ostatní ustanoveni Smlouvy a VSP.

Článek 8

ZMĚNA SMLOUVY

8 1

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemne dohody obou smluvnich stran, ve
smyslu definice změn uvedenych v Příručce pro žadatele a konečne užrvatele, přičemž 1akékoliv
změny musí bYt provedeny formou písemného a číslovaného dodatku k teto Smlouvě, pokud ve
Smlouvě neni uvedeno Jinak.

8 2

Konečný uživatel je povinen Správci oznámit všechny změny a sku tečnosti. které mají vltv nebo

souvisí s plněnim této Smlouvy nebo se jakymkoliv způsobem této Smlouvy LykaJí nebo mohou
týkat, a to I v plípadě, ie má Konečny uživatel I jen pochybnost o dodržování svých závazků
vyplývajidch z této Smlouvy, a to neprodleně od jejich vzniku.
8 3

Správce je povinen neprodleně oznámit na svém webovém sídle všechny změny a
které maji vliv nebo souvis1 s plněnim teto Smlouvy, zeJména změnu sidla Spravte apod

8. 4

Změna Smlouvy není nutná v případě, kdyl Jde o změnu identifikačních a kontaktnich údaJů
smluvnich stran, která nema za následek změnu v subjektu Správce, resp. Konečného uživatele a I
nebo Partnera a touto změnou nedojde k porušeni podminek definovaných ve Smlouvě, v přislušné
Vyzvě k předkládáni ŽONFP, v priručce Oprávněnost výda1ů, v Příručce pro !adatele a konečne
uživatele a dále v pflpadé odstranění chyb v psaní, počítáni a jiných zřej mých nesprávnosti a v
případě upraveném v článku S bod S.S Smlouvy o poskytnuti NFP; v těchto případech postačuje
okamžité pisemne oznámeni o změně údajů doručené druhé smluvní straně formou doporučeneho
dopisu, přip nový podpisový vzor.

8. S

Smluvní strany se dohodly a souhlasi, že v připadé, le do1de k jakékolrv změně Programu, Regionalni
dokumentace FMP, smluvn1 strany postupuJí vldy podle jepch aktuální platného a účinného zněm a
není nutné, aby za 11m10 účelem uzavřely strany dodatek ke Smlouvě.

8 6

Jestliže do1de ke změně textu VSP, Správce bezodkladné uveřejni nové znění VSP na svych
webových stránkách a zašle konečnému uživateli oznámeni o aktualizaci VSP s odkazem na
aktualizované VSP Doručením oznámení dochází ke změně Sm louvy v části změny VSP Za vyjádřeni
souhlasu se změnou VSP se považuje zejména konkludentní projev vůle konečného uživatele
spočivajici ve vykonanl faktických a/nebo právnich úkonů, kterými pokračuje ve smluvnlm vztahu se
Správcem

Článek 9

9.1

skutečnosti,

UKONČENÍ SMLOUVY

Rádné ukončení smluvního vztahu
9.1.1 Řádné ukončeni smluvn1ho vztahu ze Smlouvy nastane splněním závazků smluvních stra n a
současně uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena podle článku S bod 5.4 Smlouvy o
poskytnuti NFP.
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9. 2

1.5

Mimořádné ukončení smluvního vztahu

9.2.1 Mimořádné ukončeni smluvního vztahu ze Smlouvy nastává
a)

dohodou smluvních stran nebo

b)

odstoupením od Smlouvy.

Od Smlouvy může Konečný uživatel nebo Správce odstoupit v propadech podstatného
porušeni Smlouvy, nepodstatného porušeni Smlouvy za podmínek uvedených v bodu 2. 7 tohoto
článku, v pnpadech s1ednaných ve Smlouvě a dále v př1padech, které stanoví právno předpisy SR, ČR
a EU.

9 2.2

9.2.3 Porušení Smlouvy 1e podstatné, jestliže strana porušujid Smlouvu věděla v době uzavření
Smlouvy nebo v této době bylo rozumné p1edvídat s přih lédnutím k účelu Smlouvy, který vyplynul z
1ejlho obsahu nebo z okolnosti, za kterých byla Sm louva uzavřena, že druhá strana nebude mít
zájem na plnění povinnosti při takovém porušeni Smlouvy nebo pokud tak stanoví Smlouva
9 2.4 Pro účely Smlouvy se za podstatné porušeni Smlouvy ze strany Konečnl'ho uživatele považu1e
ze1mena:
a)

vznik okolnosti čl skutečností na straně Konečného uživatele, které zásadně zrněni
podmínky plněni Smlouvy a malého pro1ektu a současně ne1de o okolnosti vylučujici
odpovědnost;

b) prokázané porušeni pravnich predplsli SR, ČR a EU v rámci realizace aktivit malého projektu
souvisejicích s činnosti Konečného u21vatele;
c)

porušeni zavazků vyplývajících z věcné nebo časové realizace aktivit maleho projektu a I
nebo nesplněni podmínek a povinnosti, které Konečnému uiivateh vypiyva1i ze Smlouvy
(ze1mena neza11štěn1 výběroveho řízeni, nesplněni alespoň 50% hodnoty měřitelnych
ukazatelů malého projektu po ukončení realizace aktivit malého pro1ektu nebo jiné závafné
porušeni smluvních povinnosti);

d) zastaveni rea lizace aktivit malého projektu l důvodů na straně Konečného uživatele a /
nebo Partnera a toto zastaveni realizace aktivit malého pro1ektu se netýká důvodů
uvedených v článku 7 těchto VSP;
e) jestliže se pravomocným rozsudkem soudu prokáže spácháni trestného čonu v souvislosti s
procesem hodnoceni a výběru malych pro1ektů, nebo pokud bude 1ako opodstatněná
vyhodnocena stiinost směřujici k ovlNňováni hodnotnelů nebo k zau1atosto, případně
pokud takov~ ovlivňováni nebo porušovaní konstatují 1 bez stížnosti nebo podnětu k tomu
oprávněné kontrolní orgány;

f)

porušeni finanční kázně ve smyslu § 31 odst 1 zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových
pravidlech velejne spravy, ve znění pozdějších předpisů v SR 1, ve smyslu§ 44 odst l zákona
218/2000 Sb v ČR;

c.

g)

úmyslné poskytnutí nepravdivých a zavádějících informací, resp neposkytování Informaci v
souladu s podmínkami Smlouvy ze strany Konečného uživatele a I nebo Partnerů;

h) závažné porušeni. ktere je považováno za nesrovnalost ve smyslu čldnku 2 odst 36 Nařízeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a Správce stanoví, že taková nesrovnalost
se považuje za podstatné porušení Smlouvy;

i)

prohlášeni konkursu na majetek Konečného uživatele a / nebo Partnera, resp. zastaveni
konkurznlho řízeni pro nedostatek majetku, vstup Konečného ufivatele a I nebo Partnera
do likvidace nebo zahájeni exekučnlho lize ni vůči Konečnému uliva tell a/ nebo Partnerovi;

j)

pokud Konečný uživatel nezajisti plněni povinnosti z této Sm louvy ze strany Partnerů;
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pokud dojde
- ke skutečnosll uvedené v článku l (OBECNE POVIN NOSTI) odst. l.3 VSP,
• k porušení élanku 1 (OBECN~ POVINNOSTI) odstavec 1.4 VSP,
- k porušeni článku 3 (POVINNOST POSKYTOVAT INFORMACE A PFIEDKLÁDAT Závěrečnou
ZPRÁVU) odstavec 3.5 nebo odstavec 3.8 VSP,
• k porušeni článku 4 (PUBLICITA A INFORMOVANOST) VSP,
- k porušení článku 6 (PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ) odstavec 6.l VSP,
- k porušeni článku 10 (VYPOAÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ) odstavec 10.1 VSP,
- k porušení ďánku 12 (KONTROLA / AUDIT / KONTROLA NA M(SIT) odstavec 12.1 nebo
odstavec 12.6 VSP.

9.2.S Podstatným porušením Smlouvy ie i vykonáni takového úkonu ze strany Koneéneho
uživatele a / nebo Partnera, ke kterému je potřebný pledchozl pisemny souhlas Spravce, pokud
souhlas nebyl udělen nebo pokud došlo k vykonáni takového úkonu ze strany Konečného ufivatele
a I nebo Partnera bez žádosti o takový souhlas.
9.2.6 Porušeni dalších povinnosti stanovených ve Smlouvě nebo v právních předpisech ČR, SR a
EU a I nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje mimo pr1padů, ktere se podle Smlouvy
pova!uti za podstatné porušení, jsou nepodstatným porušenlm Smlouvy
9.2.7 v přopadě podstatného porušeno Smlouvy ie smluvno strana opravněná od Smlouvy
odstoupit s okamžitou platnosti, jakmile se o tomto porušeni dozvěděla. V přlpadě nepodstatného
porušení Smlouvy je smluvni strana oprávněná odstoupit, jestliže strana. která je v prodleni, nesplni
svou povinnost ani v dodatečné proměřené lhůtě, která jí na to byla poskytnuta mlnomálně dvakrát.
I v případě podstatného porušeni Smlouvy je smluvnl strana opravněná postupovat jako pll
nepodstatném porulení Smlouvy V tomto případě se takové porušeni Smlouvy bude povatovat za
nepodstatné porušení Smlouvy.
9 2.8 Odstoupeni od Smlouvy je účinné dnem doručeni písemného oznámeni o odstoupeni od
Smlouvy druhé smluvni straně
9.2.9 Pokud splnění povinnosti smluvni strany bráno okolnost vylulu1íci odpovědnost, ie druha
strana oprávněna od Smlouvy odstoupit ien tehdy, pokud od vzniku oko lnosti uplynul alespoň 1eden
rok. V přlpadé ob1ektívnl nemo~nostl plněni (nezvratný zánik předmětu Smlouvy apod.) Se
ustanoveni předchozí věty neuplatní a smluvno strany 1sou oprávněny od Smlouvy odstoupit
okamžitě.

9.2.10 V přlpadě odstoupení od Smlouvy jsou strany povinny vrátit si vše, co so na základě Smlouvy
plnily. Konečný uživatel je ze1mena povinen vrát.11 Správci poskytnutou NFP. Správce nenl povtnen
vrátít Konečnému ufivateli dokumentaci, kterou mu Konečný u!1vatel v souv1Slost1 se Smlouvou
poskytl V případě odstoupení od Smlouvy zůstavaj1 zachovana ta prava Správce, která podle své
povahy mají platit I po skončení Smlouvy, a to zejména právo požadovat vrácení poskytnuté častky
NF P, právo na náhradu škody, která vznikla porušením Smlouvy apod. Odstoupeni od Smlouvy také
nemá vhv na případný nárok na úhradu sankcí, na který vznikl nárok před odstoupením od Smlouvy.
V p1ípadě na růstajících sankci nemá odstoupení od Smlouvy vliv na sankce a jejich nárůst, na které
vznikl nárok v důsledku porušení povinnosti v době !rváni smlouvy
9.2.l l Pokud se Konečný uilvatel dostane do prodlení s plněnim této Smlouvy v důsledku
porušeni, resp. nesplněni povinnosti ze strany Správce. Strany souhlaso, že ne1de o porušeno
Smlouvy Konečným uživatelem.
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10. 1

VYPOŘÁDÁN[ FINANČNÍCH VZTAHŮ

10

Konečný

a)

uf1vatel ie povinen:

Konečný uf1vatel

je povinen vrátit celou částku prosaedků poskytnutých omylem.

b) vrátit NFP nebo ieho čast, pokud Konečný uživatel porušil ustanoveni obecně závazných
pravnich předpisů l'.R, SR nebo pravnich aktů EU. a toto porušeni znamená Nesrovnalost
podle článku 2 odstavce 36 Nafíiení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 (zejména použití NFP nebo
jeho častí v rozporu s určeným účelem nebo nad rámec oprávněni, č1mž doJde k vyššimu
čerpáni NFP nebo jeho části atd.);
c)

vrátit NFP nebo jeho část, pokud Konečný utivatel porušil (a toto porušení mělo nebo mohlo
m11 vliv na výsledek veřeJne ukázky) pravidla a postupy zadávani veřejných zakázek v souladu
s obecně závaznými právními předpisy ČR nebo SR, s programovou a regionální dokumentaci
(Pfiručkou pro žadatele a konečné ufrvatele, příručka Oprávněnost výdaiů) zákony platnými v
dané zemi, směrnicemi a nafízen1ml EU, a to podle sídla konečného uflvatele; vyšku vráceni
určí Správce na základě Rozhodnutí Evropské komise C (2019) 3452 z 14.5.2019, kterým se
Stanovi a schvaluJ• pokyny ke stanovení finančních oprav, které se maií uplatnit u výdajů
financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro veřejné zakázky;

d) vrátit NFP nebo ieho část v Jiných plipadech, pokud to stanov! Smlouva nebo pokud došlo k
zan1ku Smlouvy z důvodu mimořádného ukončeni Smlouvy;
e)

z malého projektu v případě, pokud byl po dobu Realizace akuvit proiektu
vytvořený pl11em podle článku 65 odst 8 nařizeni EP a Rady (EU) č. 1303/2013;

f)

pokud tak učiní Správce, vrátit NFP či jeho část, pokud Konečný uživatel po ukončení
realizace aktivit Pro1ektu nedosáhne hodnoty Měřitelných ukazatelů malého proiektu
uvede ne ve schválené žádosti o NfP přesahuiicí 20% oproti schválené hodnotě, a to úměrně
se snlžernm hodnoty Měřitelných ukazatelů malého projektu ve vztahu k těm akhvnám, které
pnspívaji k dosaženi snižovaného Měl1telného ukazatele maleho proJektu

vrátit jiny

příjem

10 2

Pokud do1de k odstoupení od Sm louvy ve smysUu ustanovení této Smlouvy, je Koneéný uživatel
povinen vrátit Správci NfP vyplacený do doby odstoupení od Smlouvy

10 3

Pokud ne ni NfP nebo jeho část vrácena z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto čl. VSP iniciativně ze
strany Konečneho uživatele, částku vrácení NFP nebo jeho častí stanoví Správce v Žadostí o vraceni
("ŽOV"), kterou zašle Konečnemu uživateh p1semně. Spravte v ioV uvede vyšku NFP, kterou má
Konečný uživatel vrátit a zároveň uréi číslo účtu, na ktery je Konečný uživatel povinen vráceni
provést. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytnutí NFP nebo v případě povmnost1 vraceni NfP
na zakladě rozhodnuti spravního orgánu, Správce neni povinen zaslat Konečnemu uiivateh ioV,
1elikož částka NFP, která se má vrátit, vyplyvá pUmo z odstoupení od Smlouvy o poskytnutí NFP,
resp. ze znění daného rozhodnuti; lhůta na vraceni NfP na základě odstoupení od Smlouvy o
poskytnuti NFP nebo správního rozhodnutí 1e ste1ná jako na vraceni NFP nebo Jeho části na základě
iov podle odst S tohoto čl.

10. 4

Konečný uživatel se zavazuje vrat1t NfP nebo Jeho čast uveden v 'toV do 30 dnů ode dne doručeni
ŽoV Konečnému uživateli.

10. S

Konečný

10. 6

Pokud

uživatel realizuje vráceni NfP nebo 1eho části formou platby na účet Správce;

Konečný uživatel

a)

neprodleně tuto

b)

předlo!it

zjistí Nesrovnalost spojenou s malým pro1ektem, zavazuje se

Nesrovnalost oznámit Spravc1.

Správci příslušne dokumenty týkající se této Nesrovnalosti a
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vypo?ádat tuto Nesrovnalost postupem podle odst 4 a! 6 tohoto čl.; ustanoveni, týkajici se žov
se nepouti1í

c)

Uvedene povmnost• má Koneény uživatel do 31 12.2028. Tato doba se prodlouží, pokud nastanou
skutečnosti uvedené v článku 140 naliten1 Evropskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, a to o
dobu trvá ni těchto skutečnosti.
10 7

Pokud Konečný uživatel nevr.ltl NFP nebo jeho část na správný účet pllslušný závazek Konečného
uživatele zůstav.! nesplněný a finanční vztahy vůči Spr.lvc1 se považuji za nevypořádané.

Článek 11

ÚČETNICTVÍ A UCHOVÁVÁNÍ ÚČETNÍ DOKUMENTACE

11.l . Pokud má Konečný uživatel sidlo ve Slovenské republice a 1e účetni jednotkou podle zákona č.
431/2002 Z.z. O účetnictví ve znění pozděJšich předpisů, je povinen v ramcl svého účetnictvl účtovat o
skutečnostech týkajících se malého projektu:
a) v analytické ev1denc1 a na analyt1ckych účtech v členěno podle 1ednotllvých malých pro1ektů nebo
v analyt1cke evidenci vedené v technické formě v členéni podle jednothvych malych pro1ektů bez
vytvořeno analytických účtů v členěni podle 1ednothvých malých projektů (§ 31 odst 2 pism b)
zakona č. 431/2002 Z.z O účetnictví ve zněni pozděišoch předpisů), pokud uétu1e v soustavě
podvojného učetnictví,
b)

v účetnich knihách podle§ 15 zákona č. 431/2002 Z.z. O účetnictví v platném zněni se slovnlm a
číselným označením malého proiektu v účetnich zápisech, pokud účtuje v soustavě iednoduchého
účetn1ctvl.

11 2. Pokud má Koneény uživatel sidlo ve Slovenské repubhce a není učetn1 Jednotkou podle zákona č
431/2002 Z.z o učetnictv1 ve zněno pozdějšoch předpisů vede evidenci ma1etku, závazků, př11mů a
výdajů (po1my definovano v § 2 odst. 4 zákona č 431/2002 Z.z. o účetn1ctvi ve znění pozdé1ších
předpisů) týkajídch se malěho projektu v účetních knihách podle§ 15 odst. i zákona č. 431/2002 Z.z.
o učetn1ctvl ve zněn1 pozdějš1ch p~edplsů ijde o ůčetnl knihy používané v soustavě jednoduchého
úéetnictvn se slovním a číselným označenim maleho projektu pří zápisech v ntch, přičemž na vedeni
této evidence, prokazováni zápisů a zpusob oceňováni ma1etku a závazku se pnměteně pout11i
ustanoveno zákona é. 431/2002 Z.z. o učetnictví ve znění pozdějších pledp1sú o ůčetnich zápisech,
účetno dokumentaci a způsobu oceňovano.
11.3. Pokud má Konečný uživatel sidlo na uzemí české repubhky a je p0v1nen vést účetnictví nebo zvláštn1
evidenci podle právnlho řádu české republiky, záznamy v nich vede tak, aby
a) příslušné doklady vztahujíc! se k malému projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve
smyslu pravnich pfedp1sů <".eské republiky upravu1iclch učetnictv1,
b) přislušné záznamy byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemne formě nebo v
technické formě chronologicky a způsobem zaruču1ic1m trvalost ůdaiů.
c) uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k malému pro1ektu, ke kterému se
vážou, tj že na dokladech musí být jednornačně uvedeno, ke kterému malému projektu se
vztahují
11.4. Konečny uživatel ie povinen uchovávat a ochraňovat učetni dokumentaci, resp evidenci podle tohoto
článku VSP a jinou dokumentaci tyka1ici se malého pro1ektu v souladu se zákonem č. 431/ 2002 Z.z. o
účetmc1v1 v platnem měno v SR, ač. 563/1991 Sb . o účetn1ctv1 v <'.R (pokud má Konečný uživatel s1dlo
na územl České republiky, ie povinen uchovávat a ochraňovat účetní dokumentaci v souladu s obecně
závaznými právními předpisy <".eské republiky). Tuto povinnost má Konečný uživatel ve lhůtě uvedené
v článku 17 VSP a v souladu s čl 140 Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 Talo
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doba se prodlouž1, pokud nastanou skutečnosti uvedene v článku 140 Nařizenl Evropského
parlamentu a Rady (EU) č 1303/2013 o dobu trvání těchto skutečnosti.

Článek 12

KONTROLA/AUDIT/OVĚŘENÍ NA MÍSTt

12. l. Konečný užrvatel se zavazuie. že Spravc1 poskytne součinnost a umožni vykon kontroly I auditu I
ověieni na místě ze strany opravněnych osob na vykon kontroly/ auditu I ověřeni na místě ve smyslu
plíslušných právnich předpisů SR, ČR a EU a t~to Smlouvy Konečny u!1vatel 1e během výkonu
kontroly / auditu I ověieni na místě povinen zeíména prokazat způsobilost vynaloženych výdajů a
dodriem podmmek poskytnuti NFP ve smyslu Smlouvy.

12.2.

Konečny ufivatel je povinen zajistit přítomnost osob zodpovědných za realfzacl aktivit malého
projektu a za vedeni účetnictví malého projektu, vytvořit vhodné podmínky pro řádné a včasné
provedení kontroly I auditu I ověřeni na místě a zdrlet se jednánl, které by mohlo ohrozit zahájeni a
řadný průbeh výkonu kontroly/ auditu I ověfeni na mlstě

12.3 Oprávněné osoby pro výkon kontroly I auditu I ověieni na mistě mohou provést kontrolu I audii I
ověřeni na místě u Konečného uživatele kdykolrv od podpisu této Smlouvy ai do 31.12 2028
Uvedená doba se prodlouží v případě, pokud nastanou skutečnosti uvedené v članku 140 Nařizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o dobu trvání těchto skutečnosti.
12.4.

Oprávněné osoby

a)

pro výkon kontroly I auditu I ověřeni na místě jsou oprávněny:

vstupovat do objektů, zařízení, provozů, na pozemky a do jinych prostor Konečného uživatele,
pokud to souvisí s předmětem kontroly I auditu I ověřeni na místě,

b) požadovat od Konečného uživatele, aby předložil orígmální doklady a jinou potřebnou
Dokumentaci, uznaMy dat na paměfo.,Ych médiích, vzorky .,Yrobků nebo 11né doklady potřebne
pro výkon kontroly I auditu I crvěření na místě a další doklady souv1se11cl s maiym projektem ve
smyslu požadavků oprávněných osob na vykon kontroly I auditu I ověření na mistě,
c)

seznamovat se s udaJi a doklady, pokud souv1s1 s pledmětem kontroly I auditu I ověřeni na místě,

d) pořizovat kopie údajů

12.5

Oprávněnými osobami

a dokladů, pokud souvisí s pledmétem kontroly I auditu I

ověření na místě.

pro vykon kontroly/auditu/ovHeni na mlstě jsou zejména:

a) Správce a jím pověřené osoby,
b) piislušné útvary prvostupňove kontroly,
c)

Ne1vyšší kontrolno uřad SR, piislušna Sprava finanční kontroly a jimi pověiené osoby,

d) Certifikační orgán,
e) Auditní orgán, Jeho spolupracující orgány a jirnl pověfené osoby,

12 6.

f)

zplnomocnění zastupci

Evropské komise a Evropského učetního dvora,

g)

osoby přizvané orgány uvedenými v písm a)
ČR a EU.

al f) v souladu s

příslušnými

právními předpisy SR,

Konečný uzrvatel je povinen neprodleně přiJmOut opatření k napravě nedostatků, z11štěnych
kontrolou I auditem/ crvěiovanim na m1stě ve smyslu zpravy z kontroly I auditu I ověieni na misté ve
lhůtě stanovené oprávněnymi osobami k výkonu kontroly I auditu / ověřeni na místě. Konečný
uživatel je zároveň povinen zaslat osobám oprávněným k výkonu kontroly I auditu I ověření na místě
Informaci o splnění opatřeni přijatých k nápravě zjfhéných nedostatků neprodleně po Jejich splnění.
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Článek 13

13.l

IS

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Způsobilými výdaji jsou všechny výdaje, které jsou nezbytné pro realizaci aktivit malého proiektu a

ktere splňuji nasledujici podm1nky:
a)

patří do skupiny výdajů odsouhlaseného rozpočtu malého projektu;

b) splňují podmínky způsobilosti výdajů ve smyslu příslu!né Výzvy a Příručky Oprávněnost výdajů v
rámci Fondu malých projektů;
c) odpovida11 cenám běžným na trhu v době je11Ch vzniku a v místě je11ch vzniku,
d) jsou podloteny účetními doklady podle čl 11 těchto VSP a ve smyslu zákona é. 431/2002 Z.z. o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů v SR ač. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve mění pozdějších
předpisů v CR a ve vztahu k partnerům se sldlem v CR ve smyslu zákona a byly řádně zaúčtovány
Za účetní doklad se povalu1e 1 doklad, který slouži k internímu přeúčtováni osobnich výdajů.
nepřimych nakladů a odpisů vzniklých Konečnému uživateli v souv1slos11 s realizaci aktrv1t malého
projektu;
e) navzájem se časově a věcně nepřekrývajl a nejsou duplicitně financovány z j1nýc.h veře1ných
zdrojů;
čldnku

3 bod 3 4. Smlouvy o poskytnuti NFP v souvislosti s

f)

vznikly v oprávněném období podle
malým projektem;

g)

v případě prací, zboží a služeb od tlet1ch subjektů byly porizeny podle čl. 2 VSP
ustanoveními Smlouvy a obecně závaznými právními pledpisy ČR, SR a EU;

a v souladu s

h) byly vynaloleny v souladu se zásadou řádného finančnlho řízeni, resp. s principy hospodárnosti,
efektivnosti, účelnosti a účinnosti;
1)

byly vynaloženy v souladu s nařízením Komise (EU) č. 481/2014;

1)

byly vynaloženy v souladu se Smlouvou, právními predp1sy SR, CR a EU

Konečného uživatele jsou deklarovány v Seznamu deklarovaných vydajů a v závěrečné zpravě
jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa (1 eurocent) dolů bez centového vyrovnáni.

13.2 Výdaje

Článek 14

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN A POČÍTÁN LHŮT

14.1 Smluvní strany se dohodly, fe jejich vzájemná komunikace, související s touto Smlouvou sl pro svou
závažnost v určitych sotuaclch může vyiadovat písemnou fonmu.
14.2 Smluvní strany se dohodly, pokud se pisemna forma komunikace bude uskutečňovat pros1řednictv1m
doporučené zásilky, v případě. ie s1 smluvn1 strana neprevezme zásilku, zaslanou doporučenou
poštou a uloženou na poště, pátý den od uložení na poště se bude povalovat za den doručeni zásilky,
I pokud se adresat o obsahu uloženě zásilky nedozvěděl. Pokud neni moiné zásilku doručit adresátovi
a zásilka nebyla uložena na poště, zásilka se považuje za doručenou momentem Je1ího vráceni
odesilateli Toto ustanoveni plati pouze v přlpadě, že z;isilka nebyla zaslana rovné i elektronickou
poštou.
14.3 Smluvní strany sl zároveň dohodly jako povolený způsob doručováni písemných zásilek doručování
osobně nebo prostřednictvím kurýra.
14 4 KU je
stran.

zodpovědný

za

řádné označeni

poštovno schranky pro

účely

písemné komunikace smluvnich

14.5 Správce mů!e určit, že vzájemná komunikace, souvisejíc! s touto Smlouvou může probíhat I
elektronicky prostředmctvim emailu.
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14.6 Pokud Spravce urči elektronickou formu komunikace prostřednictvim e·maílu, smluvní strany se
zavazu11 vzájemně p1semně oznámit své e·ma1lové adresy, které budou v ramc1 teto formy
komunikace závazné použival.
14.7 Smluvní strany se dohodly, ze vz.ájemná komunikace bude probíhat v českém a slovenském jazyce.
14.8 Pro počttani lhůt plalt, že do uplynuti lhůty se nezapocltává den, kde došlo ke skutečnosu určujíci
počatek lhůty.

14 9 lhůty určené podle tydnů, měsíců nebo roků konči uplynuum tohoto dne, který se sv-;om označením
shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určuFci počátek lhůty, a pokud v měslci není, tak
poslednlm dnem měsíce. Pokud konec lhúty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním
dnem lhůty nejblíže následující pracovní den
14.10 Lhůta ie dodržena, pokud se poslední den lhůty podání odevzda organizaci, lctera ma povinnost iej
doručit nebo se s t1mto dnem shoduje datum předano poště nebo příslušné doručovací službě, nebo
je odesláno emailem

Článek 15

15.l .

15.2.

Spravce zajisti poskytnuti NFP Konečnému utivateh bezhotovostně na učet vedený v libovolné
měn~ Čislo účtu Konečneho uilvatele (včetně předčíslí) a kód banky je uvedeno v článku l odst. 1.2
Smlouvy o poskytnuti NFP.
uživatel je povinen udrzovat účet Konečného uživatele otev1ený a nesmí ho zrušit až do
realizace akt1v1t maleho proielctu. Tato povinnost se vztahuje 1 na Jiné
učty otevřené Konečným uirvatelem podle tohoto članku VSP
Konečný

doby

15.3.

ÚČTY KONEČNlHO UŽIVATELE

Finančního ukončeni

Konečný

u!ivatel mule reahzovat úhrady způsob1lych výdajů také z Jiných účtů otevřených
u!ivatelem p11 dodrženi podmínek existence účtu Konečného uživatele určeného na
příjem NFP a realizace aktivit malého projektu prostlednoctvim rozpočtu. Konečny u!1vatel 1e
povinen oznámit Správci ident1fikac1 těchto uč.tu v zavěrečné zpravě.
Konečným

Článek 16

PLATBY

16.1.

Správce zajisti poskytováni NFP, resp. jeho části (dále také "platba") systémem refundace, přičemž
Konečný uživatel je povinen uhradit vydaje maleho projektu z vlastnoch zdro1ů a ty budou
refundovany v poměrne výši k Celkov-;om způsobilým v-;oda1um malého proiektu

16.2.

Správce zaJistí poskytnutí platby systémem vylučně refundace na zakladě Závěrečné zpravy
pledložené Konečným uživatelům v EUR. Závěrečnou zprávu předkládá v tištěné formě a
elektronické verzi a jejl součástí je i Seznam deldarovanych výdajů společně s účetnomi doklady a
další podpůrnou dokumentací Konečného uživatele, která se dokládá pouze v tištěné vem

16.3.

Spravce provede ověrení předlolené Zavérečné zpravy včetně Seznamu deklarovanych vydaJů,
ktere Je zaměřeno pfedevším na soulad v-;odajů s rozpočtem maleho pro1elctu a Smlouvou

16.4.

Konečný uživatel fe povinen pledkládané Závěrečné zprávě uvádět výhradně výdaje, které
odpov1da1i podmínkám uvedeným v článku 13 VSP. Konečný uživatel odpovídá za pravost, správnost
a kompletnost udajů uvedených v Závěrečné zprávě.

16.S.

Konečnemu uživateh vznikne nárok na vyplaceni prislušne refundace. pokud poda uplnou a
správnou Závěrečnou zprávu spolu s požadovanými dokumenty, a to až v momentě schvaleni
Správcem. Nárok Konečného u!lvatele na vyplacení přb.lušné refundace schválených způsobilých
výdajů malého projektu vzniká pouze ve výši smluvního podílu NFP. V případě, že má Správce k
dispozici flnanénl prostledky, do 7 kalendářních dnů od odeslání Prohlášeno o způsobilosti výdajů
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vyplatí 75 % z výše NFP na účet KU; Správci zašlou Konečnému uživateli doplatek refundace za
vyúčtováni malého proiektu v případě dostatku finančních prostředků na svých účtech do 7
kalendářních dnů od zveřejněn í Osvědčeni vydaného Centrem I Ao.
Pokud Konečnému uživateli vznikl narok na vyplaceni platby, Správce Ujrsti vyplaceni NFP, resp.
jeho části na účet za podmínek uvedených v čl 132 Nařízeni Evrops kého parlamentu a Rady (EU) č.

16 6.

1303/2013
16 7

Den připsáni platby na účet Konečného ufivatele, resp. den aktiv~ce lis tu úprav rozpočtu potvrzující
úpravu rozpočtu Koneéného u!1vatele, pokud je Přijemce statní rozpočtová organizace SR se
povaluje za den čerpáni NFP

16.8.

Jestliže Konečný uflvatel hradí výdaje malého projektu v jiné měné než EUR, příslušné účetní
doklady vystavené Dodavatelem v této méně JSOU Konečnému užívateh propláceny v EUR. Do
Závěrečné zprávy je Konečný uživatel povinen zahrnout způsobilé výdaje plepočtenv na EUR
měsíčním kurzem Evropské komise platným v tom měsíci, ve kterém Je sestaven Seznam
deklarovaných výdajů. Tento kurz zveřejňuje Evropská komise každý měsíc na webovém sídle
www.ec.europa.eu./budget a zároveň je zvelejňován také na webových stránkách Programu a na
webových stránkach Spravců. Plipadne rozdíly z důvodu použiti různých měn Jdou k tíl1 Konečneho
ul.1vatele.

Článek 17

UCHOVÁVÁN Í DOKUMENTŮ

Konečný

ul1vatel )e povinen uchovavat Dokumentaci k malemu projektu do 31. 12. 2028 a do této doby
kontroly/ auditu I ovělení na m ístě ze strany oprávněných osob ve smyslu č lánku 12 VSP, a to
I pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy např odstoupen lm . Uvedena doba se prodloufl v př1padě,
pokud nast allou skutečnosti uvedené v článku 140 NaNzeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013, o dobu trvánl těchto skutečnosti Povinnost podle tohoto článku VSP je Konefoý uživatel
povinen zajistit í ze strany Partnerů. (Tento termin se nevztahuje na kontrolu prováděnou po dobu
udrž1telnost1 maleho projektu (2028).)

strpět tjkon

Článek 18

18.l

SANKCE

Pokud Spravce ZJISti, že Konečný už111atel nesplnil nebo neplni některou z podmínek uvedených v
této Smlouvě nebo některou z povinnosti stanovenou právním předpisem nebo pokud luto
informací ZJiSt1I útvar prvostupňové kontroly nebo certlf1kačm organ nebo auditní orgán a 1eho
spolupracuJíci orgány a j1m1 povělené osoby, Správce s1 vyhrazuJe právo uplatnit vůči Konečnému
uilvateli následující sankce·
a) Bez toho, aniž by byly dotčeny následujici body tohoto odstavce, porušeni povinnosti uvedených ve
Smlouvě má za následek krácení NFP ve výši podllu NFP na výdajích, u kterých nebyly povinnosti
splněny.

b) V plipadě, !e nedo1de k naplněni některého měřitel ného ukazatele projektu uvedeného v Příloze č.
2 Smlouvy o poskytnuti NFP alespoň ve výši 80 % z cílové hodnoty, bude kraceni NFP stanoveno
poměrně se snl!en1m hodnoty méřrtelného ukazatele malého pro1ektu vůči cílové hodnotě
měfltelného ukazatele, a to z hodnoty výdajů vyčleněnych na Aktivity, které pl1splva]I k dosaženi
nenaplněného měřitelného ukazatele uvedeného v pnloze č. 2 Smlouvy o poskytnuti NFP
c) V pllpadě, že dojde k porušeni povinnosti podle odst 8 2 VSP nebo článku 17 VSP, bude krácení
NFP stanoveno ve výši O - 5" z celkové vyše NFP
d) V pllpadě, že dojde k porušeni povinnosti stanovených v článku 4 VSP, bude kráceni NFP stanovené
podle PpŽaKU, příl č. lll.S_"Public1ta"
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e) V případě porušeni povinnosti Konečného uživatele dle č.I. 2 VSP, Správce bude krátit výšku NFP
podle Rozhodnutí Komise č. C (2019) 3452 z 14. 5. 2019, kterým se stanov! pokyny ke stanoveni
finančních oprav, které mají být provedeny u výdaju financovaných Unii za nedodrteni platných
pravidel pro zadávání veře1ných zakázek. V případě, že u Konečných uživatelu ze SR zakázka
nespada pod režim zákona. postupuje se podle pravidel upravených v Metodickém pokynu CKO č.
12. V případě, že u Konečných uživatelů z ČR zakázka nespadá pod režim zákona, postupuje se
v případě porušení při zadavání zakazek malého rozsahu a zakázek vyšší hodnoty ustanovením
Metodického pokynu pro oblast zadávání zaká,zek pro programové období 2014 - 2020, části 3,
bodu 11 - Stanoveni finančních oprav.
V případě kráceni NFP je Správce oprávněn nevyplatit Konečnému uživateli část NFP odpovídajíc!
krácené části NFP.
Pokud Konečný uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy o poskytnuti NFP tím, že:

18.2.

a) neposkytne Správci Dokumentaci, zprávy, údaje nebo Informace, na jejichž poskytnuti je Konečný
uživatel povinen ve smyslu článku 3, článku lCI a 11 VSP,
b) nepředloží Správci Dokumentaci, doklady nebo jiné písemnosti, přestože mu tato povinnost
vyplývá ze Smlouvy o poskytnutí NFP v rozsahu a ve lhuté stanoveně ve Smlouvě o poskytnuti
NFP nebo určené Správcem, ktera nesmí být kratšl než lhůta pro Bezodkladné plnění podle
Smlouvy o poskytnutí NFP,
c)

nesplní povinnosti spojené s informováním a komunikací, na kterou je Konečný uživatel povinen
ve smyslu élánku 4 VSP,
Spr<ivce je oprávněn uplatnit vůéi Konečnému uživateli za porušení jednotlivé povinnosti podle
písm. a), b} c) tohoto článku smluvní pokutu ve výši 20 eur za každý, i započatý den prodlení, až do
splněni porušené povinnosti nebo do zániku Smlouvy o poskytnutí NFP, maximálně však do výše
NFP uvedeného v článku 3 bod l písm. b) a c) Smlouvy uzavřené s VP z ČR. Správce je oprávněn
uplatnit smluvní pokutu podle předchozí věty tohoto odstavce, pokud za takové porušeni
povinnosti nebyla uložena jiná sankce podle Smlouvy o poskytnutí NFP, ani nebylo odstoupeno od
Smlouvy o poskytnuti NFP a současně, pokud Správce Konečného uživatele vyzval na dodatečné
splnění povinnosti, k porušeni které se váže smluvní pokuta a Konečný uživatel uvedenou povinnost
nesplnil ano v poskytnuté dodatečné lhůtě, která nesmi být kratší než lhůta pro bezodkladné plněni
podle Smlouvy o poskytnuti NFP. Právo Správce na náhradu škody způsobenou Konečným
uživatelem nenl dotčeno ustanoveními o smluvní pokutě. Částku smluvní pokuty, kterou se Konečný
uživatel zavazuje uhradit, uvede Správce v žádosti o vrácení finančních prostředků.

18.3.

Pro případ prodlení Konečného uživatele s vracen ím NFP či úhradou jakéhokoli jiného finančního
závazku vůči Správci je stanoven úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení.

21

'i' ~
·
• ·~

I

ltUHSKY

~Ylll

KIW

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých
projektů
lnlelleg V-A Slo'lensU 1epubika • tesu republika
Mlstnl akčnl skupina Brána VysOOiny, z.s.

Sdlltnl lido'fÝch mdle
Sdílen/ tradic

7/FMP/11b/N
17 600,00

13 940,00
CZIFMP/11bl07/107
RegíonálM rozvojová sgen/úra &morln

... :

...

.-

.

_..... „ ..

.

Nhevlobchodnl jméno: Mlstnl akčnl skupina Brclnai Vysočiny, z.s.
Sidlo: naněsti Mlru 111, 666 01 Tdoov
Kraj:
.ltlomonwský km;
•tít:
IC:
DIC:
22605568
Plitce DPH:
IČ DPH (Joo v Sl!):
NE

Selrtor:

-

'

-

~

Cesk• republika

$OIJUomý

Statutáml orgán:
TIWI

J""'1o

Prfjmenl

TMutujmjnem

Funke. v ln1tltucl

Mgr.

Ondlej

Konetný

PllD

předseda výboru

Pfedmil tlnnosti bdatlle:

.

"·'·

.

ptf)Yádénl (JIO/ektů spOOpráce
,·. ,_.... -. .,' „ ,i.•r.rr,
~.1;„. ___ ,_. t„ ..

•
~

Nizw:
Sldlo:
Kraj:
l~ntifikace osoby/osob :wt\lpujlcfch organlzačnl 1lotku:
Tiu1
Ptljnenl
Jméno

~

..

. ..

•lit:

str. 1/15

.. ·-~

'
I

fw za ;něl-.em

JF..W:.v~

I

I

.•.,,..,....„,lmo.

j,. , ••• • ~......„.~-~

_,. .. . _ . . .

~„~·-

• • • ..,._

Koni.kin! IÍCllJ• a adrna pro doručování pl1emno1tl
Kontaktní osoba:
Tiul
Ing,

l.tnolM

Plýnenl

Petr

Sústa/

Táli u ;n6l>em
MPA

Adresa pro doručováni pl1emno1U:

ranov, 666 01, ""'16sti Miru 111, Jihomonlvský lcrsj

.....O:

Teltfon I mobil:

I

Kontlktnl osoba:
TíM
Jméno

l.1luše

Betwlová
Adren pro doručovinl pl1emno1tl:
I m.tnas:1:ri! m;ubt'1n~n:MiS'n:i: a
e-mall:
PflDr.

Tillulmllr18m

Pllfnet\I

Flllllce v mllM>
kOOtrlinátor

Funi<al v inGud

mana1811ca

ranov. 666 01, niméstl Miru 111. Jlhomormký klaj
Telefon I mobil:

1Ut:

Sektor:
Stalutáml orgin:
Pllinenl

RNDt

l.ajos

Tuba

riadlel

Sídlo:
Kraj:
Identifikace osoby/osob ustupujlclch organlučnl sloiku:
T~ul

Jméno

slit:

Pfl)monl

Adren pro doručováni plumnosti:
E·mall:

Telefon I mobif:
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Nmv malého projektu: Sdilenl /ldovidl fl.mt
Zluie..,.;

nu.v (mu. 15 malal): Sdllenl ndic
Op«ačnl program:

lnterreg V·A Slovenská republika • C.Ská republika · Fond m8/ýdt projeldil

Prtoritnl osa: 3 Rozvoj mlstnlch ínlc/111/V'
Konkr6tnl co: 3. 1 Zvýšeni kvalitllliYnl ůrovné pfeshraniáll spolupráce mlstnlch a regionálnlch llktérů

Oblast podpory:

119 Investice do /11$11tucloM/nlch kapacit a do efektivnosti vefefe!ých s(riv • vefe}trtdl slllteb na
národnf, regíonMnl a mlsrnt INIMll v zájmu reforem. le,,SI frivni c41ravy a kva/i/nl správ;

Hospodá1$1cá činnost 07 Jm ~ výrolJnl odl'ělvf
Typůnml: 03 Venkovská obl8s1i (lidké osldlenl}
MP 1ptňuj1 strmgi mi;.: Ano
Forma financováni: 01 Nenávrltrrí !l'tnl
ldentffikacl pllapivku k principu udrtiteln6ho rozvoje:
l.:!.I 9. posl/enl institucionálních kapacit a efel<tlvíly vele}M správy
ldentlflkace pflapivku k principu rovnosti mutú 1bn1 nedlskrimln1ee:

P'*kl Je v souladu s principem podpory rovnosti mutů a ten a nedfskriminace.

(I)

Region (NUTS IQ:
Okres (NUTS IV):

Vyttl územnl celek (NUTS Ul):
Brno-venkov

Tllnov
P1rcllnl čl•la a člsla popi•ni •llveb, na kttfých se malý projekt rullzujt (pozeme«ibudova):

Oble:

'

.... ., .. „-..
'

..

(1)

Region (NUTS li):

zlpadnl S/o'N1$/<o
Vyttl územni celek (NUTS Ill):
Trnavsi<Ý samosprávný krsj
Okrn Ounajski Streda
morfn
Parcllnl čl•la a tlsla popisná sllveb, na kttfých 11 malý projekt realizuje (pozemeWbudova):

Okru (NUTS IV):
Oble:

str 3/15

Jedn•

ostro••·

se o projekt na podpol\l lidovjdl tradic na T~nol'Sku I na · nom
Vrěmci projektu bychom
chtéM obnovit mlstnl kroje z Tlšnovslul (bylo by po/lz0110 8 vzorových krojů). Tak• milme v pla.iu vydat 1. dli
~""'° zpěvnltlw mlstnlctl podhorAc:kjch pfsnl a ragionu NalÍllJ>3d< 2itny 06trov 'ltetně pop1111 lwů k
IWll. Součésti proiel<lu bllde Yýslava bameni •CZ a SK k mlstnirn tancům a jlpch llslati a Yýielll SK na
hody do TtinoYa a Yýielll CZ na lesl!Yal u p/e<lnriáliho pamera. Cllem JI podpora kapacil klAILrnlho
*icM a zvýšen! povidotnl o místnldl lr1ldic1ch vCZ ISK lnovallvnlm způsobem (společný zp6vnll<,
bannery). Ciiovou $kuplnou jo<lu obyvatetl. ktefi poznajl mlstnl tradice z obou reglonú, dále lanečnld hodů
na Tišnovs*ll a tleno,.. IOUboru • šamort,,. a vedoucl léchkl souborů.
C"'*'1e podpoff kl.iltumlho dMávi a zvyM poWdoml Omtmlch tradícich v CZ t SK 1110Y31Nnlm ZIJ(n<>bem
(spoletny zpěvnit (o otllne). bannery. spolol:ni aa.~
Jal<o regionálnl aktéll chceme~ spolupr6cl v oblasti kultumlho dědiclvl na obou Slranach hranice

MAS BrW Vysr:bny púsobl na územ! 19 oCcl a ~alizuie-egí kcnu1lln6 Yldeoitllo mls1n1ho IOZ\'Oje.
ale 1dallí projekty (Malý lude r, akce pro zemědělce, vyd._._, brožur. rag.lllltka, výsadby, potil cesly,
zadfenl vody„.) na svém území. MAS Br._a l/yso8liy se snafl o udrtenl mlstnldl lidoYých ~adic. RRA
šamorln od roku 2005 organiz.uje rozvojové programy pro mislo Šamorin a ok<*ll obce, vč. pleshtanlční
SjlOiuprb. Koocem rol<\J 2020 jsme za úeaslt 12
založili N„ůrpar1< tR>y ollrov, klerý bude
důlei... l'1IClalNou rOMje ~va v n.-i.llldm obdob!. v soueasně doll6 M ~u~ ldl
~ záfem o ldov6 lradlce a hosloni l~to lllldice. I důsledkem toho zaeila,l mH arnatélsU I
proloslonálnl lanečnl soubory problém se snt!ujlcl se tlenskou zakladnou. Po re•oluci se v T~vé obnoYily
hody, konají se každý rok v zál'I na sv. v.aava. l/ystupujl zde dodpěll, fen~ I dttJ, tanči besedy a malé děti
pásmo lldoYých tanců pod zášbtou spol<u KVJ Tišnov. I v pnibtllu toku se si<uplna otaslnl lrhoYých
slavnosti, vysaiupenl • daltlcll *i. Jetleba neuslAle mo4lvoval nUdé k dcplr1tnl Ul1ečnl zál<ladny. polldil
podebni kroJ1. kin každý Id< p(,pl)lml od jinjd1 oCcl, pro!Ofe ~vlastni, a p11c1s1av11
90Ubom6 tanečnikúm, Ille 1ve~ ldovl pitné a lanc:e nlncMka. Pisné a tance se d<ljí vylltil I ve
~ 'ltetné ZUŠ • ramci hudebrlí výuky.
bannerů o historii tanců z regionů na fádně wan6
hranloe dosud neprob6hta. VŠ;imoriné M od roku 1978 sc!WI J soubory hdoyYCll tancú détl I dosp61ých
Jsou tastým hoslem Ňlllých "'5tiYa1ú doma Iv zalvanlel. a IOUWl z lderjch ma,I nvlOho různých
ocenénl Rádi by 9dW
zllušenoSU a part>er.tjln soubonlrn. klerý byt zllolen na místnicll lradiclch.
Kvúl lldilenl zkušenosd t propoienl llWlCe JI lato spoluptb nezl>y1ná. Chceme podpoli! kulumlho dtdtc:lvl
a z'lji1t povědom! o mlstnlc:'1 tradicích v CZ I SK ino•abvnlm způsobem (spolea1ý zpévnlk (í online),
bannery. spoleaié akce).

samospr._
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Remace llftl!llclu 18 v soollckJ te 5nl8gil ÓOllUWlě >tdeli6ho miSlnilo IGZ'ICljl MAS 8riN Yysoiírly

(Kap 5 ANALÝlA ROZVOJOVÝCH Pfl06l tMůA PO~ ůZEMI. ~5.4 KUi.TURA, vzoo.Aví.NI.
SPORT A VOUIÝ CAs -ie zde problém Malo lcoocd111ov111• tmosl spclců a pop;. Masnl ti slill<Ul
lldovjdi zvyků a ltribulú (krqt. hody, maSOl)Ust). se Sltalégidrou 111M!CMJU Sludtl regionu Tišnovslto (V
ol>lasb zildadnl ~o Ooblo.d•n sV12lw obc:l Tolnovsllo. •kaji. 3. Podpn spdoCensl<eho !Nola. a)
~a obnoYa lidoYýcll ndl;. ~ ...,.P Qdic, s M"1nim alrtnlm pl3!em ~ íi&ncMl<o.
Realmvané lbvlty (banne<y. spoletný zpěY!IÍk, ._,,. krqt• ..;,ezdy) sn*'4i k~~ Bude
utilo 8 Y2l>RWjch loqú (d61$1(j cHaped<ý. d61$1(j dl.el. chla!>ec*j, óJYti, svobodný mu2, tl'Cbodná Una,
tenat; mut, vdW tana) Clem neni Jlll' po/ldil V?Ol'0\'6 laqe, ~budou Y'fUttf k prmnrac:i m1smidl
idovjdl
pl.isi3'Wli idovjdl tadic I h1Slone (bannelj l obou ..... (111 CZ lllpl. pop$
OIÍÁliCll masoplSll"• mislnidl hoól 111SK1aš.Jr*. ~a~ Sl)Ole6i6ho zptriw s lnl. klelé te
~ k ol>tona regiorMn a sdilenJ zku!eno$11 s amale<ským ICIJborem na Slown>*u (výjeld~ Vjjezd bude
usl;utetněn cebm pro 20 ld1 (~lci souboru. reaizačnl tjm. llnoglllka, daBI osoby se V21allem t
regionu a mtslnim lradlcim) ~S~ hody se ka!donXnl a,; ldeln 28 9„ na Mtek
VádaYa, JllT..t ft-"'*' iirtowkj ~ HodcMlu ndia plw!U lcGlíCa po - ' o v ooao
1990 byla~ FIŠriO'JÝ průvod ja ndiln lidova ...... v obc:ich Homéllo ~ os80'l3 ._.,,
únola, ~ napňklld v šamori-..Mllečne dobro"*11 hasib crganauil llt 143 n:ilal, Ty10 a dali! mlsW
fidoYě lr.llfice dlceme popsal a plMtt -.e/8/'l05l1.
Jako iegGIM'li alQéň ci-ne zvjM ......... ot>la$ll \\Jllmiho d6dc:M Ill obou *anldl ......,.,

lr.1<fic,.,.,....

krqt 1 bq 200 EUR • 3000 Kt utíti. 2200 Kt ~ (dle'*' na ntemeCll
l\Up~ akdex phpicslkrqe'lld•115)
panské boly -1 par bot 200 EUR. cena http:/t1<rqovaobuv.c:zitdo;seml. hllpJ/www.boty·
lfanky CllCategory.~
m...y ·~z bě!njch o.> 111 l'iome!u na pi. zde hllps //www~
~ • 1 balW'« slaji 900 Kt. li9k slajl 1000 Kt .
banoenl •
pik od
1100 Kt
zpévnil< • """'8 2 nalMdky na l1sk 42 653 Kt (Jflab>YlC8) 46 585 Kt (Bitýška)
gr.dika • mllnl nabldku na 15 730 Kt (Z -)
MotJus (doprava)· ~ Z '*1 na km a eat.y ia ~ • 20000 Kt na 2 dny (C8!1"< na oapl. zde h!lpshwwuc:hyli r:zJoali<I. ~Jlww-.S..czlariU)
uby10YWll • • poll~ kolem 1000 Kt na noc se~
strava· 1000 Kč na dva dny ie doSUileá1Y mt (2x oběd. 1x večele)
hodiniM sllba osobnlCll nat;ladů - priJměm1 sazba• oovaniiaa

v•

...n

Podle vzomvjdi loqú budou lily kmie pro lanečnll<y, společný zp6Ynia!lc bude ,..,.,. Y)'flttěn, ale k d1SpoZIO
se rnid9 nMdy (~·"" MS a Zš v regionedl). bamefJ zůslanou CZ 1 SK a
"lls!ÍI. pllle8losl; různydl
.......,._hodů. ~ llX>d

"""'°".

1 Cli f t, ledy vyut4

„.

česky tadaret • h manatet p<Djll<lu (20 hlm6s!c) • zodpcl'Mi za~ relWci a llZl!lll prqeklu, u
~ SlMIOvtnítti cUů j)ICjltlU.

„

stanoveném obdobl reaizace prqoktu a• r'1nd ~ ro~u
Vedeni členu projebMho tjnll. l<Dnt10la vedenJ dolwmenlace ~.-.i
hal11oiogr•1M1 alclMl. Repottov.inl o staw piqekW směrem k PGS*ttovatel dotace naclllzenym a Clenům
reaizattliho tyrru projelclu. par1IMtoYI prqei<lu. ~I ruj( a plie1iloél na úrovni prc'l"klu. Alzani zrnin na
llrovni prtljeldu. Hodnoceni ~ prOJOldu. Sledovtnl fjltávno.li • •jllodllOCOVánl •ac»lo•átoi hliltMorú
projeldu. úCa$I na kontrolich projtbl opod. Komun1irace s posl<ylov1llele dotace ~ hodin vydlázi z
odlladu náotnostl n~ práce t.6úl pozice. Manažet prOjeklu mi zlwšenostl s 1&ahacl ll'1l!el<lú z IROP,
OP~. OP vyzklJm. vý.q a~I.
1x k~ prOJOldu (20 hhnhíc:). kooldiooJe alc!Mty P'"l"klll na teské snnt. ~ pŇběll
reaiuce aklMI u p/esllr3nlčnlho palneta, l!>C*JnavrhU/I způsoby hncovan1 ll<!Mt, Ufaslnl se Jldnini
reaizaeního fyn'U, l!J(llupodlll se na orgllllU!nm z~énl ll<1M proflbl. Rozsal! hoó11 Y)'dWI z oclladu
rt<lrotnosll ni1*it práce teto pozice. KDordNlor pro,el<1u mi zlwšenosti s reatzacl prqel<lú z IROP, OP
Zarn6slnanost OP Vjzlwm. V)'VOf a ~.
f'fl>Jllranol:nl pamer • 1• koonfinllto< proflbl (20 Mntsic) • ltoorónUJ& 111.My prqejdlJ na~ slrri.
konzlAlu,e prÍt1611 iuiz3oe aldMI ~. ~ ZJlÚSObY ~ aldivi. utasmi se j9dnani
reaneCniho tjnlJ ~"' na organaabiim npšlénl ak1MI PIOflk'I. Romll hodin V)dlazl zodhadli
n~u Npt1' prla lélo pozice. KoordNlor prqeliN mi ztcuWlOlli s rtmacl proJel<1ů z lllTtRREG
SR.tR. Sl<HU. IROP, Plogram ~ '1dílta - leader, OP Kvalita~ proshďia.
~

Spclebtý zpévnll< a .y,tava ~- pod!lcrujid 1 ~

•diel•• lě mlSlrli lladit;e nM:11\aVlzlinim

nooé SK-<:Z spolJprb..
Cllem by bilo prezenlovat mlsW tJadict z obou ~a linl zvýš( po...t6oml o lldo.ydl nddc:tt z ttchto
regil:ni ~ .18 !Mé dojde ke zvýWlll ÚjmU o lldo.e plri a llll1Ce

Podlobný prlj)IS pololl<y 2.1 a 22: v prqeklu )e potitano s ~ánun 1 choudennoho se11<ánl na tesl<6
*3nlt a 1 dW<Jdemllo w.kllni na ~ské slrri Sel!lllnl problhne vclobt l<ormi ~ Na
teO<linl doJde ke sdíleni mi!enos!I arnatér1ky<:h ~ z SK a
ůtast SOli>ooil na hocleeMe~
Sed<lni se Zůčmhl prOJl!botý tým, iičastnlá a ...x.iti laneQiidl 5Clbltů ~. pamtln1a. Cebn
potitame s r.tas!i 20 Id. Vcent J8dnotkY JI'~ n• ,ednoho ůCa$trlika • CO EUR i1U1011u$. 40 EUR
lAlylorinl. 40 EUR snva 1 <A>Oto>1Ylihi.
Podlobmr prlplS pololl<y 31 Bude uMo 8 vzon:wjch in,; z 'íllllovska (dělslcj'dt.14>&<*y, d6t>1lý d'riti.
d11aioeck!1. <Ml. Mbodl•; 1!'11t. swobodrla .fena twity ""'2. vdri tana).
4 ~bot
(dě!W.6. cHapec:t<e. svobodl•I •
teNirY mut) ~ 1 bOf 200 EUR. 1P*' bot 200 EUR)

cz.

&Idou..,,...,

Popis, Jakým Zf>ÚSObtm malý
plojllll cwt!Ynl zvolen6 cilov6
ŮIJpiny:

BudooJ u!(y ...... kta,a P10 ~jako 'f11JI k ~ rMlnldl lido-.jch bdic z TS!cMQ, bude
· společný~ s tana. s wazllou ~ cblma 11g1>núm, budou M sdílel 21<ušenosb a~
soubont z SK s amatncým ICIJbo<em z C2. ůCasl ICWlrll na ~alu. bame<y vyulilet1' k dal&ím
ilkin pio p/9dsla..enl lido-.jch lradic a hostooe idoY)\11 !Tadie z obou regionů, i n - ldovydl hlflc z
oboou 19gmU ~ime ů dqcle ka z..;t.nl Úl""' O ldoY6 plri I tme lj:>ědy bWou
~ <4oltli<Ad.ou lonnou do Zš a MŠ(cca 2llOO !Mol na CZ 11000 fál<ů na SK). Po6et ibslniků
mi le$v.llU SK cca 500, na hodecil CZ cca 1000

umistnancl mistnl a !9glonilni Pot.I tlen\I etlovt sku ny:
samosprivy

Popis, Jakým Zfl~ mlij
projekt ovllvnl zvolen6 ciloY6
skupiny:

Nizev ci1cwi skupiny:

podnibltlski subjekty působlcl v Pot«
pltsllraniěnim regionu

členil cilcwi skupiny:

Popis, ~ Zf>ůsobtm milý
plojllll ovlivni zvoltn6 ~
skupiny:

.

~

-

'

0111.2021
3110.2022

tcwý počat mislců rtaliz.Mie mllMlo projektu (max. 12)

12

'

-

...

.

-~-Vili>~.

-

.

• „ ••

--· .....

.-

PWCMll Fc~lhjlcl M na alctlvti: úd«IA.HCP
Konluétnl dl:

3 1 býtenl IMMatNnl ~ ~ ~ ml$lllldl 1 lflf/IOflMnlch aldéni

Plojekt.ovi lkllvlta:

RizBlll piojelltu

Popis

„

Na llZllli prlljeldu budou podlet u tadatele 1 poojek!Dvj..,... a I k~« ptqKN a u plnlwanol:lliho pll1nera 1
monfNlcr pro,ebu RoZj10tol noo EUR.

projebcw6
lldivity:

P!nlwa1č11i Pli'* - 1l koolGNIOf ~ (20 Mněsícj - l<ocwdinuje ,.,,.,,, prqelclu na sllMnské stri, kondU)t ~

rtaiuco..,.... bdatele. ~ l!IŮSObY "-:o..W al<M. útalllli se,.......~ rýmu spoLlpodii se na

„~ tapšlěfll '*livil ptOjelju. Rczsal> OOdin V)'Cllili z Odhadu ná'oblosll ~ ptáci! !Alo pclioe KoanWlor prqelclu má
zkulenoU s reálad IJIOl8fclů z INTEAAEG SlůR. SKH\I IROP. ~ rozvoia vdieka · leader, OP Kvála hwlr1'ho

piOSlredia

Akrivlty na~ l1rri
• pfipma bameni (lex!y. otrizky) a ')'Stava banneni odhad 60 h práce,
- sWf podJdacW do společi....., zptwl11Cu jlexty, obrizkyj ~ 60h prb,
• org..a.ace selkánl na SllMnsku (zaifiol dopr1YY. ~. shvl, pnigram) odhad 40 h prb,
1- loootdinace a ~ ~ a '"'*'3nl real. rýmu • odhad 80 li prb
Miřhlný ubnltl:

llWmi jtdnoeb:
Doba plnini;

NIA
NIA

jyYchozl llodnota:

.....

,-

~··~-

I

..

OJCilod hodnotl:
11/2021-10/2022
~

o

I

.

-.~„

...

~„.

P.nn.11 podDtjlg Ml na lktivlti: tldate/ HCP
Koflkrienl QI;

l f Zvýún/ Mfta!Mli ~ pitshraniáli ~ mlstnlch a 19gb1M11c:tt fldétiJ

Projelrtovi alltivita:
Popis

ZBMZJ*enl pol'inné publcly malého projektu

porojelrtO't6
aktivity:

z...,•••

\lšocmyftorn*'>I a~ al<My budoucbsahoval rilclvly pcMri n»elJlosí publaty.
ariy o prqeklu v
mltlnidl nowlich . 1 tiir1ejc pll ~ . . . _ ptqeldu. 1
po~ prlljeldu (tildalel, p.>ell••lb• palnel) lnlolmace
o ptojekJu budou ....-..y na web(wýcll sarWJcll tadalM a parlnofo. ~ INllefWy o ptojekJu. ~ 250 EUR.

Mlllúlný ultmúl:

M6rni jednotka:
Doha plninl:

a...

NIA
NIA

JVýdlolf hodnobi:

I

OJCftovi hodnotJI:
1112021 • 10/2022

I

o

'\ -

'

-.

'

-~-

................

plf'lnetl podhflcl Hna aktivlti: žadatel, HCP
Typ aktivity:

I) Zvy!ovánl lnstíbJcionMnlch kapacít a doved/10$1/ otp8/llzatnfch stroldur v obla$tech eleldivnl
sprW/. vzdelávátll, kullmlho aprlrodnlho dédicM

Konkrétnl cil:

3. 1 Zvýlenl kva/ita!ivnl ůtoYllě pleshranltnl spo/upr~ mlstnlch a reg/onálnlch aktérů

Projtktovi llctlvlta:
Popis
projlldov•
aktivity:

ůeas1 /Jestého SO<A>onJ na lesllvalu v SKa ůčasl slOYtnaW.0 soobonl no l1odech v CR. Dojde k p/ed5avenl lldovjdl pfsnl a lonců z regioou.
Ro~ ~ EUfl (spoOI s li<lvilou IOl~
V šomarin6sa od rolu 1973-.i 3 scuboty ~ llnai d!t I~ Jsou lmlym lloslom rúznydl ~ dcml Iv zalnna. o
....li. Zlll<)dl.., _rúznydl-*i. IUdi by tdílel sW - · ~ IOllborem, illofY b j t - no-tradiclcll.
KvOll sdíleni -~ 1 p!Ol'Ojenl llne:e je lall> spol;price ~.
Úča•I česl<ého sooboru ne lestlvllu v SK• llčasl lllovwklho soobonl"" hodech v CR. Oofcle k pledsllvanl lldovyoh pisnj a lancU z regiooo.
Vy)e:rd li<lcle USi*n6n <Obm PfO 20 ldl (~Id IO<boru, lUllzelni IYm. ell>09,_lb o5dly sa v:tllhem k regionu a mll1nlm lradidm). V
Cll)enapio-•utosl--no-)'dl--itjd1-. T-~hodysa~slM
- . 28. 9, ne--VKIM.)lmd)t-li!nmtt ilollll. Hoclowou nclla plWu!ia lollb. po '""*'<i v rooo 19901J!1ir
- . Na ~je"""*'°"'"' tleas1 teskiho v rtma Fdanlo>vtho ptV<odu Fašantovj pníYod je lradiCnl lldov* v
obcidl Horného ti1n6ho os1rov1 konoem Onora, !derou napllldad v šamorin•"4iei:ne dobrovolnl hoslčl cwvanlZl.jl ut 143 IOl<u. Tyto 1 dal!I ""'"''
1c1oo9 ndlce
popsal a pllWll ..,.,,.,.. ,,.. bome.roch, ale I
vzájomn6 v rMlcl vjjeldll Qodan clvoudemf do CR• zMI a dn"Y
do SR • ""'"'~Pot« .-!tú no lnlNllU Sl< cca 500. -.:ti CZ cca 1000

a-ne

M61ltetný ukautet:

"°

u1<m1"'

Partneli aktNné zapOJen/ do spoletných aldiv#

lrlimi jednodul:

Yjchod hodnola:

Dobl plninl:

O Cllod hoclnola:
1112021 • 10/2022

2

Pll1nt#I podllejlcl H na lkllvlti: iadalel, HCP
I) Zvyrovanl 111stitucionMnlch kapacit a dovednosti org81liz8énlch struktur v oblastech afelctívnl
správy. vzdelávánl, kunumfho a ptfrodnlho dědictvl.

Typ aktivity:
Konkr~cR:

Projektovi aktivita:

108 • Al<tnma sméh.1]1cl k propagaci pleshraniéni spolupréce a spo/eQJého územ/ (&pO/lltné
publikace, lntemelo~ s/linky)

Popis

Bude ušilo 8 vaNnl mlsil1ího klqe z r~ pro lanečniky bude .-,dán spoločny zpěvník s lanó. 1 wazbou k cl*T1a regroniln
Pfojelrtov6 budou se sdiel zl<utenoslr amal6t1l<ého soubo<u z SK s~ SCltloretn z CZ. účast soubonl na hodedllftstival, bamlry
aktivity: vyublffté k daltlm ill<dm pro pledstMnl lidových tradic a histone z oboo regronů , prezenlaoe lidových lradlc z oboou regionů.
Rozpočet 6950 EUR.
Mělo by vzniknout 8 vzorových ktojů (dětskY c:hlaped(y, dělsky divtl. chlapecky dlvtl, svobodný mut. svobodni fena. tenal)' mut.
vdaná fena~
Nynl v Tdno-16 nenl vzcoový ktq (dle kterého se pal( ušiji dalii kroje), ~ Sl v souCalnost1 nlzn6 úeamio hodil stlinl sami, půiblp
se z ;njth obci (1'111 klqe), kroje nejsou j8dnotného vztiledu a nejlOll ani elnogralicky spravné.
Ve spolupr~cl s mlstnl etnogralko<i se J(loj dle hist0<lckých podkladů vylvo/I a budf jako vrorov'( u&lt (dojde ledy I k rekonslrukci
lido'lého ~ v Tišnově).
Ktqe budou "fVbl)' k prezel1laa mlslnicb ldovjtl1 nchc, i na bann«edl bude o nd1 informace {nap' pt)IÍS, z teho se kro! skladt s
lolkou ~)- Bude zde
krojem na SloV811stu.

i.,,,..,..,,,
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nneoy
Pf~~ lradic: a l1lllone na bannerech z obcltl regJM) (na CZ napl. IJOlllS misrllc:h rna90IJUS*). mimlct! hodil na SK

fairi, letMly)
Knljebudou vyul*y l na blmelech. kde bude o nlchidormace (napl. JlOl'ÍS z6oho kr"lsldidhfoacou lctoje) Bude zde i
~ s luojln1 na SllMnWI.
Vjstava bllMIŇ o tllS1ln lnil z t9glOl'lli na
snn6 tnnce dotud OiPiobilů.
SpoWný zpivnill
Dojde k vydání~ zpěvníku s ln:i, kler6 vilc<.o k oWma regionům.
alllTI je pledslM soubom6 ~ale i vefej1osll ~ plri a LarU T~ a ŽinomOlllOVe Pisni a t.wlClt se dajl
'tjUlil , . . ~ .telr'6 ZUŠ v rama hudebnl v'fl*t
formát bude AS, do 100 ~ · na jl!dn6 Ári noly, lkonly, lexl • popf. skllcy plsnl druha Sl1ana • i.nec pops, Jlllpadnt
líl<.ado. horóa. JJIY $l)OIO'l!llk. olri2elt potl.a..nl nebo OmMl'ltl\1. budou zde u-.y r poznán*y láefahn a pr;wneny
Zlfědy budou zpllslupněny elelclloricl<AllJ tor-.. do ZŠ a MŠ (cca 2000 Uill na CZ a 1000 Ukil na Sl<).

„

™'""

„

Yzo<ov6~

Po rellOluo se v ídno"1 oónovty hody. konajl se katd)' ni!< v ůll na sv Václava. V)slupup zde dospěl, ~ r d6!1, rariei besedy a
,.,,.. dlti pásmo ldovjctl llllc:ů pod zášW>u spolkli KVJ íitnov I v pnlběhu
M slQJpona úWW tmoV)'d> slavnosd ~
• daliidl ad. Je 11• - - """"'°""mladé k dol*\6nl ~ ůl1adny pol'odil'"' poUebn6 ..... klet6 sl ka!dj rci<
pírj!uienie od jinjdl obci, p!OIOže nenlme .taslnl.
wro by vznicnoul avzoroll)'dl klOfl) (dtlsftY c:Naped<ý. děisl<Y d'r.ti c:lúped<y, d'..ei. S1IObodni' mut Mboclnl fena. !ena!Y rmt.
>danA tana) Nynl v íišnov6 neni VZOIOll)' laoj (<li kleBllo pak utf dalil kroje~ krqe 11 v současnosll nizni Láslnlcr hodú shánl
sani. pUjb4f se z Jllljc:h obci (Ir" krqe). krOje nepou ~ Ylhledu a l\ljlOú .-. Mllogralicky spr.....,. Ve spokcwio s mlslnf
~se Wjdle trislouckjcl't podiladů Yj!VOll a bude lat.o vzaový uill (dojde ledy I k~ lrdo-.éllo luqa v ídnM)
Knlje budou V'fU8y k prezentaci mlw.ctt ~ tradír: i na i-.ecti bude o nidl informace (ftl!ll. pops. z 6ol1o .e 1'rot sWdi s
loO<ou klOfll). Bude zóe r srovninl s ktt1J8m na Slo'lentku.

'°""

„

Miňtetný uklz:IUI:

O Cilod bodnoá:

Vjdioá hodncCa:

2

11/2021 • 10/2022
tadetel HCP
t) z~~""'*' a doYe<inosU otgfllizatnlch $1t1llr1IK v oblastech el#tNnl
sfrivy. ~I. ~um/ho a pdrodnil>o dédicM.
(onkritnl c8:

pis
;.tlov6
vity:

IJoide k j8dnomu dVOlll!eMimu strlUni v CZ a Jl!dnomu ct.oudennilnu selkJnl" SK. SeO:ánl sa Mas1ni JllOl8bovy ljm. UěastnJCr a
....ioua lanetnlcll souboni e~ pamétnlcr. Celkem 20 !dl u Sllatl'f cz a 20 lidJ ze sUariy SK. Dojde ta sdíleni zl<utenosll
~SO!boruzSKs~IOUllot9mz CZ. ~-ISOO EUR (spolus~ !061

*

T 1Ao,el<!oTi aJaMa bude realrlMna spolu s iwqetlovou al<Motl I05 • u~ spoleetlé společe11skě alclMty podpoluricl
idenfrtu a tradice
Oqde ke sdilel>l 2l<ldotlOSll amalé<si.ill1o tooboru z SK s amatérsl<ym sooborem z CZ - na selklinl budou pledivany ~
llX.IOorú pit zlsUval &ny pit se~ vúmll. budou~ ůt:m a ÚS!JěCllY IOl.lborů.

ý ubz.1111:
dno!U:

Pllftneii aktNné zapojenl do spoleárjdl ak/Ml
hoclnoQ:

O Cilovi hodnola:
1112021 • 10/2022

2

.

'* .

,....... ··-- . . ·-

K6cl I nizev

Mkn•Jednottca

Cllov• hodnoCa

Pftmllt rtzJtca

ReleYance k HP

P0110 • Par1nell alcivné zapojeni do ~jeh akM

poCel

2

N/A

NIA

.

- .. .

1.1.1 Spoltčni pllprava

..

.

.

ANO

.

.

Pfes ~ poradenskj cer*1lm Sl<.CZ. Bm6 fSl11I byt nakontákwJnl s
partnerem Regioniha roz\'Ojo>i ag1nci.-a šancrln V pMli lm pme Si odsoulúsi
pRljelao'<ý m. (rnailova """"'*ace 2.2.2021). Spoletrlé f51111 l<onlllbá rozsah
projektu. _ieho cíle, aldMty, rozpočet (mallovi lullnunlac:e 11 3.20'21). 8)t>
~"'*1e~ (t6.31021). nakletěmpmeaodsouNasiprqe!<IM

alrtMfy. Mailem b)io odsouh~ finAinl podali tádo$b (,.,.,,,. kOfTU1i<ac:e
16.3..2021~ lalOWll\ pme se dohodli na dalll tlolllodob6
nm:h d1'0IJ

119nkovstjái reglonu.

8.1.2 Spoletn• r.allzace

1.1.3 Spoletný personM

"'°""'ila

Bude~. vydin opoločný ~ 'ta>o. 'vazbooJ kcOěma 11900Nlm. Budou
se sdllet ™išenoS11 amatéfsk)d1 llOUbonl z CZ 1 SK. Saubay budou úeas:niky na
Sudou yttwolwrf bamloy ')'Ubtet.t k~im..,, p.o pled~i
IKlajd1 trú a his1one zobou region-O a p111zenCoviny lidov6 nflOe z oboou NgCnů.

ANO

hodecHfesi•w

ANO

Bude vytvolen společný projélctovj ljm • u ~ 1!NrWer profOl<lu. I kocrónitof
prOJlldu u pmtnach pn111a 1 loonfnáb- l"o,elclu. ei.no.. pcqe!aovtlio.,....
se budou podllet na vyM>fenl a ~ společného zpěvnilw s taaca. s vamou ~
~f'eglOIŮt\~ ~2spolebl6~ (1••tR. lxSI<)

~·

...

,..

... „.-..........

~

._ ' . ..,_ • . - _ „ •

.

-·

..

-

8.2.1 Spoletenský do!l*I

ReWaci prqeldu dofde k prezentaci 1 ~ao ~ traďic a h1Slon1 lidových ttadlc •obou region.ti\, A
to lonnou vydaného spoletrMho zptvnlkll. bannerů, ldllenl zl:LdenoQI amaMnllych IOUborťi z CZ a SK.
po11an1m aVZOtOYjcll iuqc. z TílnMQ, lcler6 budou vyuay k preztlllaci ml1l'lldl klových tradoc. Cli.r. by
bylo prezeniovat ml1lnl tradice z obou regionů a lim zvýš~ PQ'Moml o lidovýcl1 ttadlcleh z lěchlo regionů.
~lrllt. te W dojde ke zvýšeni tt;... o lido>t plri 1 tance. Zhwetl n1 spoletnjdl setinich "
budt d1~ o rozllrenl apoluprice dvou •enko~ regionů (v ol<oll Š8mo<lna exl•tuje podunajsl<A
0tganizáce Natúrpartl Žilly oslrov s 12 oócerri).

8.2.2 Do~ na cOovi skupiny

Budou ulity mlslni luqe pro bneá\1ky ,ako""" k prezellfac:I mlmldl lldovjdl tradic, bude vydin společny
zpěvnlk s Iane!, s vazbou k ob6ma regionům. b<Jdoo "sdfltl zkušenosti~ soOOolů z CZ a SK..
ůčasl SQUború na~. bannely yYldileln6 k dallJm ll<clm pro pltdslawnl lidovýcl11radic •
historie lidov)'ch tradic z obou regione), prezentace lidol'jdl tradic z oboou reglonú. Očekévimt. te dojde u
zvýteN ~ o 1ic1ov6 plsn6 • tance ZkMI> na spoletnjdl se!Unlcll se bude Ól$klllO'l'al o rozšilenl
spoluprQ dvou venkovským regionO (v okOll Šamorlna exi511Jje podunajské organizéoe Natúrpark 2~ny
ostrov s 12 obcemi)

U.3 Finantnl dopad

2adllel nedli Id~ mlstni k~ pro llneOOíky jako VZOt k prezentaci mlstnlch lidol'jdl tradic, bude vydén
spoletný zp6vnllt s land, s v*21>ou k oběma rtglOflŮm. 2adalel I pleslvanlbll par1rlOf zrealizuji banne<y U
i p/estranienlho par1ne12 budou umMlnlinl PflC')vnld, klen M budou podílel na realizaci prOféklu.
2adalel a p'9shraníenl par1ner ~ti IPOfečn6 selll.énl RozpoCet P<oitklu je jldnoznaalý, podrobný a
efeldNnl,... pro
tak i p.'etl1•1ier•io pamera.

!adat•

hd_..

8.2.4 územnl do~

Plqekt podpon.je sptcifické aklivily pleslnNlnl ~P<b. kH!té majl ~ p/il9tl ke zvýteně
atraltlM1osll Claml obou regionů. l'lesh•oClo p;r"8ll j9oll od sel>e vzdáleni cca 190 km. Setl<Mnl

„

reaizačnlho timY lxlde pr®lhat oollne. Obyvatelé obou regionu budoo nlll tno!nosl 1eznAmil s lidovýmí
lradlc:em a Nslolil lkNo ndc jak a Milo ůzeml, lak I zlaeml pleft•llClllho paMl!a. Po~
realzace prQf8klu očel<Avime dalši vzljemnou spolupráci.
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Po!adovan' Ustka na rozpočtovou kapitolu:
5600,00E
360,00E
11640,00E

O,OO E
O,OOE
0,00€

Cetkový rozpoóel !adatele
Po!adoYaM CásUla pllspMu z ERDF (IM 50'lf. a max. 85%)
V)ie spoluůčasti žadatele (vlastni zdroje)

Mlml .itenl skupina Brina Vysočiny,
LI.

RegioM!na rozvojOY• egentúra
šamorln
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Podh%
100,00%
79,20%
20.80%

CAslka v EUR

17 600,00 E
13940,00 E
3600,00 €

100,00%

17600,00

25,40%

4 470,00

~~-.

O

T

-

...

„

-

SpaufinancovWil ze zdrojů EU (EFRR):

.

~

~-

l

CAstka celktm v EUR

Podll ce1bm v %

17 600,00

100,00%

13 940,00

79,20%

3660,00

20,80%

$pokifinancoyanl z rozpočtu kraje:

0,00%

Spaunnancov/M11 z rozpoč1u obcelmésla:

0,00%

Jiné velejné zdroje:

0,00%

CELKEM:

0
0

17600,00

1 Podrobný ~ ma1é11o projek11J
2a Identifikace tadatele /partnera (češll tadallllé/panneň) fje-11 relevantnl)
2b Identifikace žadatele I partnera (slovenšti tad alelélpamell) OH relevantnQ

100,00%

0
0 3 Doldad o jmenován! statuttlmiho zástupce orgoozace, který podepisuje tádost o NFP - tadatelnllavnl pt'eshraničnl
partller

O 4 Zploomoonénl k zaslUpoYáni
O 5 VyPls zrejstfillu trestů
0 6a Cestné prohlMení ·CR žadatelé
0 6b Cestné proNišenl • SR žadatelé
0 7 Podklady pro posouzení flnMČlllho zdraví žadatele (je-i relevantnQ
0 8 Dohoda o spaupraci panneru
0 9 Plipma malého projelctu
O 10a V)ladfenf pllsluWtio organu k územlm Natura 2000- CR žadatelé (je-li relevantnQ
O 10b Vyjadfe11f pffsluWho organu k ůzemlm Natcira 2000-SR žadatelé (je-li refevantnl)
Plilohy pobdcwané ptl rulizxl atlYlbnich Investic v rimd malého ptojtk1u
O 11Doldady prokazujicl -Aastndé ptivo k nemoY1tostem - katastrélnl mapa (je-li re!evantni)
O 12 Doklady k povoleni stavby - doklad o l'.ahájenl llzenf fje-11 relevantnf)
O 13 Technidcá dokt.rne11tace ~tně folodolnmentace slávajiclho staw OH relevantnQ
O 14 Fotodokumentace stavebnlho objektu (je-li relevanlnij
Dafif voliteln6 ptUohy
O Povlnn6 doWdlM plilohl
0 15 Elelc1rooické verze tádosti, rozpoetu a plifoll na CD resp. DVD, USB
D11tf plflohy

o
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~ nite poclepSalÝ 1adalel česln6 protilašup, te

• 1/e!keré lnf()(11l8Ce oosažene v tildosti o nenávrall1y flnančn I pllspěvek a ~jejich pllloMch jsou ůpkié pravdivé a Si>ravné,
• niay proiekl 18 v sQIAadu s pnflClpy podpory rovnosti mužů a ten anedlsknmonace podle čtanku 7 nafizenl Evropského pai1amentu
a Rady (EU) č. 130312013 ze 17. ptosince 2013 ,kterým se stanovI společna ustano'ffl!ll 0 Ewopském fondu pro region31nl rozvq.
Evropském sod'*1ím fondu. Foról soodrt~. Evropském zemédélském londu pro rwq venkova a Evropském nimcin ma
ryWtském fQlldu a klelym se s1anovi obecna ustanovoo1o Evnopskem fondu pro regJ0113inl 1ozvoj, Ewopském s<lci31nim fondu,
Fondu soodrtnosti a Evropském námoinlm a rybá'ském fondu, a kterým se IUAI ria.'ízenl Rady (ES) č. 1063/2006 (d;ile jen •.OOecne
na'lzenr) a v sooladu s pnncipem uddltelného ' OZ'IOfl! pode ~ku 8 otieaiého naňzenl,

• zabezpečim finančnl prostledky na spolufinancováni malého projektu tak. aby nebyla ohrožena 1eho implementace,
• na zpojsobolé výdilJE! u~ v malém projektu nefádam o Jl!lOU pomoc resp PQtaóovanl jl1é pomoo ie v soUadu s ptavdy
kll!Uace stanovenym v pfislušnydl ptávnich pledpisech o llQSkylOVani stá1n1 podpoiy a na tyto vydaie v mornAosb nebyl posky1nut
pllspévek z velerných prostiedků ani z Recyklačniho fondu.
• spflluji podmínky PQSkylnuti pl1spévtcu uvedené v p/1slušr1é vyz:vě
• ,sem Sl vědom skulečnosb , te na NFP nenl pravnl nárok,
• jsem si vědom zodpov9dnosb za předloieril neúplných a nesprávných ůdajů, piičemt beru na vědomi, že prol<ázanl opaku ie
SflOlet10 s rtZJkem moblých nasledllů v rámci llzení o tádosn o NFP a/neCo l 1iplei1e1tace IT1iliél1o p«l!eklU (napl. možnos1
mtlTdadněho Llkončenl SIT'iuvntho vztahu, Vllllk nezpůsobílýcll vydiljů).

Zavazu~ se neprodlené p1sermé inlonnovat Spravce FMP o všech vněnach. kt«e se tykajl uvedenych ůdajů a skutečnosti.

Pro tR ~ Sou111asim se Sjriwlu. zpracovamm a uchoYán1111 všech mydl OSOllnJCll udaiů uvedenydl v žadosb o nenavramy

e.

~nm1 p(ispěvel<. 1akot 1 v dam soov1seiic1 dokumentaci, v souladu s nat1zenlm Evropského pa~amentu a Rady (EU) 20161679 o
ocll<aně fyZJCkych osob v SOUV1skl$ti se Zptacovanlmosobnlch tic131ů a o volném pohybu iěchto ůdajů a o ?Menl smémlce 95146/ES

(obecJlé nallzeni o ochraně OSObnich ~) (dale jul )liiizenr). a to zeimW ~ plfneni. dat! !mllenl. rodneho tiSla ádresy,
&mailovycl1 b telefonniell kontaktů. Tento souNas /8 udělen za uOelem ze,ména vyflzenl a ad111111tstrace žildosb o nenAvralný finančnf
pllspěvek včetně implementace pllslušnéllo prog1amu spolupráce. Tenlo souhlas je udělen na dobu do uplynuti 10-ti let ode dne
posky1nuti nenavra1néllo finančnlho pllspéoi11u b rozhodtwti o jeho neposkytnuti.

Pro SR žadatele. Souhlaslm se správou, zpracovánlm a uchovavanlm v$ech uvedených osobnlch lldajů v souladu se zak. e. 1812018
z.z. o och1ané osobnich ůdajů a o změ1é a doplněni některých ůkonů vplalném znénl pro účely implementace pflSlldneho
plO!Jamu ~a za sootasného respelctovani ochrany osobnos• a osobmch Udaiů yY)adlujl souhlas s jejich zvere,iéoim.
'Spracůvarne OSObných ildajov u Správcu -HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariaden1a EufÓ!lskeho pa~amenlll a Rady (EU)
20 161679 o ochtane fyz1ckych os.lb pn Sjltl!Cůvanl osolln)'ch ůdajov a o YOlnom pohybe talljchto uda!O• (ďalei len .GOPR') v sUlade
so z.V<ooom NR SR t. 18/2018 Z.Z. o ochraoe osobnych udapv a so Zasadamo spr.!Qlvanta osobnych Ud..,. fyzlctych os6b v
Zi11nskom samospiavnom kraji, ktoré je motn6 najsf na webovei stránke ŽSK httpJlwww.regionz1lina.sl</sklzasady.spracuvan1aosobnych-udajov·fyzickyctH>sob-zil1nskom-samospravnom-kraiU
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - 1.1.1 Vzdělávací
akce
V Praze dne 2. srpna 2021
Státní zemědělský intervenční fond provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci
operace 1.1.1 Vzdělávací akce. Všech 45 Žádostí o dotaci bylo zařazeno do kategorie Doporučen.
Upozorňujeme, že v souladu s kap. 5.5 Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020, musí žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen, předložit na
příslušný RO SZIF povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) nejpozději do 5. října 2021 do 18:00
hodin. V případě, že přílohy nebudou doloženy v termínu, bude u Žádosti o dotaci ukončena administrace.
Postup pro doložení příloh je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře“. Dokumenty jsou zveřejněny
na Portálu farmáře a www.szif.cz/cs/prv2014 (Ke stažení). Funkcionalita Portálu farmáře pro dokládání příloh k Žádosti o dotaci je aktuálně
spuštěna.
Souhrnný přehled Žádostí o dotaci v operaci 1.1.1
1.1.1

PHA - Praha

RO SZIF

ČB - České Budějovice

PHA

ČB

ÚL

HK

BR

OL

OP

Celkem

Zaregistrovaných Žádostí

38

-

-

4

2

1

-

45

ÚL - Ústí nad Labem

Kategorie Doporučen

38

-

-

4

2

1

-

45

HK - Hradec Králové

Min. počet bodů pro doporučení

5

BR - Brno
OL - Olomouc
OP - Opava

Vzhledem k ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), nejsou v seznamech uváděna jména a příjmení fyzických osob – tito žadatelé jsou v seznamech
identifikováni prostřednictvím registračního čísla Žádosti o dotaci.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z5

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Seznam Žádostí o dotaci 1.1.1, záměr a) v kategorii Doporučen
Č.

Registrační číslo Žádosti

Počet
bodů

1

21/012/0111a/110/000031

2

Název subjektu

Název projektu

10

Zemědělský svaz České republiky

Využití LPIS a dalších info. zdrojů ke
legislativních požadavků v práci agronoma

21/012/0111a/110/000048

10

Zemědělský svaz České republiky

Nové podmínky společné zemědělské politiky do roku 2027

3

21/012/0111a/110/000050

10

Zemědělský svaz České republiky

Podmínky nové společné zemědělské politiky 2020+

4

21/012/0111a/110/000043

7

Zemědělský svaz České republiky

Precizní zemědělství v živočišné výrobě

5

21/012/0111a/132/000026

6

JUBELA, s.r.o.

Vzděláváním k efektivitě v zemědělství.

6

21/012/0111a/453/000022

5

AgroKonzulta - poradenství, s.r.o.

7

21/012/0111a/110/000030

5

Zemědělský svaz České republiky

8

21/012/0111a/110/000033

5

Zemědělský svaz České republiky

9

21/012/0111a/110/000034

5

Zemědělský svaz České republiky

Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti

10

21/012/0111a/110/000045

5

Zemědělský svaz České republiky

Využití portálu farmáře při plnění legislativních a dotačních podmínek

splnění

dotačních a

Podpora předávání znalostí formou školení používání Portálu farmáře
SZIF
Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí
zemědělským závodem z pohledu právníka
Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v
zemědělství

Seznam Žádostí o dotaci 1.1.1, záměr b) v kategorii Doporučen
Č.

Registrační číslo Žádosti

Počet
bodů

1

21/012/0111b/151/000040

14

2

21/012/0111b/132/000038

6

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Název subjektu

Název projektu

Asociace místních potravinových iniciativ,
o.p.s.

Rozvoj venkova Farmářskou školou

JUBELA, s.r.o.

Generační obměna není jednoduchá.

2z5

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Seznam Žádostí o dotaci 1.1.1, záměr d) v kategorii Doporučen
Č.

Registrační číslo Žádosti

Počet
bodů

1

21/012/0111d/110/000025

10

Potravinářská komora České republiky

2

21/012/0111d/110/000027

10

Potravinářská komora České republiky

3

21/012/0111d/110/000028

10

Potravinářská komora České republiky

4

21/012/0111d/110/000001

10

Potravinářská komora České republiky

5

21/012/0111d/110/000002

10

Potravinářská komora České republiky

Systémy řízení bezpečnosti potravin v reflexi na evropské strategie

6

21/012/0111d/110/000003

10

Potravinářská komora České republiky

Označení kvality a certifikace v reflexi na evropské strategie

7

21/012/0111d/110/000004

9

8

21/012/0111d/580/000023

8

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

Zpracování zemědělské produkce

9

21/012/0111d/464/000051

8

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Inovace ve výrobě vína II

10

21/012/0111d/110/000046

7

Zemědělský svaz České republiky

Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu

11

21/012/0111d/132/000037

6

JUBELA, s.r.o.

Vzdělaní prvovýrobci mají předpoklad být úspěšní.

12

21/012/0111d/132/000015

5

UniConsulting s.r.o.

Systém řízení bezpečnosti potravin -BRC 12. kolo

13

21/012/0111d/172/000011

5

UniConsulting s.r.o.

Systémy FSSC 12 kolo

14

21/012/0111d/120/000012

5

UniConsulting s.r.o.

Interní audity 12. kolo

15

21/012/0111d/110/000044

5

Zemědělský svaz České republiky

Veterinární aspekty odchovu telat ovlivňující konkurenceschopnost
chovu skotu

16

21/012/0111d/171/000006

5

UniConsulting s.r.o.

Inovace v oblasti požární ochrany

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Název subjektu

Název projektu
Odpovědnost potravinářského podniku plynoucí z provozu e-shopů,
benefity interního auditora.
Povinnosti potravinářských provozoven plynoucí z environmentální
legislativy
Senzorické hodnocení potravin, autenticita potravin a spotřebitelské
testy
Inovace a trendy v potravinářském průmyslu v reflexi na evropské
strategie

Vzdělávání pracovníků v potravinářství

3z5

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

17

21/012/0111d/171/000013

5

UniConsulting s.r.o.

Mezinárodní standard bezpečnosti potravin - IFS 12. kolo

18

21/012/0111d/171/000014

5

UniConsulting s.r.o.

Inovace v oblasti ochrany životního prostředí

19

21/012/0111d/171/000016

5

UniConsulting s.r.o.

Inovace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

20

21/012/0111d/142/000007

5

UniConsulting s.r.o.

Správná výrobní a hygienická praxe, HACCP 12. kolo

21

21/012/0111d/120/000010

5

UniConsulting s.r.o.

Podpora místních trhů formou znalostí produktů 12. kolo

22

21/012/0111d/164/000008

5

UniConsulting s.r.o.

Bezpečnost potravin 12. kolo

Seznam Žádostí o dotaci 1.1.1, záměr e) v kategorii Doporučen
Č.

Registrační číslo Žádosti

Počet
bodů

1

21/012/0111e/564/000036

2

Název subjektu

Název projektu

12

PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.

Adaptace na klimatickou změnu jaro 2022

21/012/0111e/110/000032

12

Zemědělský svaz České republiky

Perspektivy ochrany rostlin v konvenčním zemědělství

3

21/012/0111e/110/000035

12

Zemědělský svaz České republiky

4

21/012/0111e/110/000039

12

Zemědělský svaz České republiky

5

21/012/0111e/110/000041

12

Zemědělský svaz České republiky

6

21/012/0111e/110/000049

12

Zemědělský svaz České republiky

Využití dat pro účely managementu rostlinné výroby

7

21/012/0111e/672/000005

8

Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy

Voda, krajina a půda

8

21/012/0111e/110/000042

7

Zemědělský svaz České republiky

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a
dotační a legislativní požadavky

9

21/012/0111e/110/000047

7

Zemědělský svaz České republiky

Protierozní ochrana půdy v zemědělském podniku

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Precizní zemědělství v rostlinné výrobě - zavádění nových technologií
v zemědělství
Nové techn. pěstování plodin vč. protierozních opatř. v souvislosti s
vyloučením používání glyfosátu
Udržitelné hospodaření se živinami a organ. látkami dle nových
dotačních a legislativních požadavků

4z5

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

10

21/012/0111e/453/000020

5

AgroKonzulta - poradenství, s.r.o.

Biologická rozmanitost v kontextu adaptace na změnu klimatu

11

21/012/0111e/453/000021

5

AgroKonzulta - poradenství, s.r.o.

Ekologické zemědělství jako způsob adaptace na změnu klimatu

Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

5z5

MZE-33323/2021-14153

mze000020751405

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Na základě Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 11169/2009-10000
o dalším vzdělávání v resortu,
Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město

uděluje
akreditaci vzdělávacímu subjektu

MAS Brána Vysočiny, z.s.

O DŮVODNĚNÍ
Žadatel MAS Brána Vysočiny, z.s., Náměstí míru 111, Tišnov, 666 01, IČO 22605568,
předložil žádost a splnil podmínky stanovené ve výzvě k předkládání žádostí o akreditaci
vzdělávacích subjektů a uvedené v Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
Tato akreditace je udělena pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, a to na dobu od udělení akreditace do konce
doby platnosti programu.

Jan Radoš
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Mgr. Jan Radoš
ředitel odboru

