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ZmIuva o poskytnutí finančného pľíspevku pre
individuálny m ikroprojekt

Zmluva o poskýnutí finančného príspevku č' lNT/EB/zA t3Nlt Ato265
Na realizáciu mikroprojektu ,,Edukačné aktivity zamerané na výľobu a dekoľovanie tradičných a
Moderných ľegionálnych pokrmov a nápojov v euľoregióne Beskydy'', č' ĺNT/EB tzNgNll^10265
Podl'a rozhodnutia Výb9ry pre mikroprojekty č' 44l2o2o zo dňa 22.12.žožo, v rámci Programu cezhraniČnej
spolupráce lnterreg V-A Pol'sko-Slovensko 2o1 4-2O2o
uzavretá medzi:

Zilinským samosprávnym krajom
so sídlom: Komenského 48,011 09 Žilina

d'alej len,,Eureregión/VuC"'

zastúpeným: lng. Erikou Jurinovou, predsednĺčkou Žilinského samosprávneho kraja'

a

Stredná odborná škola obchodu a sluŽieb Martin

so sídlom: Stavbárska 11, 036 80 Martin
lČoĺ:ooĺ58551
DlČ: 2020603035

d'alej len,,mikroprijímatel'''

zastúpený: Mgr. Dankou Černákovou, riaditel'kou Strednej odbornej školy obchodu a sluŽieb v Martina, na
základe plnej moci2 osvedčenia zo dňa 01 .o7.2o1g ktoré tvorí prílohu č. z ŕ tejto zmluve,

spolu pomenované ako,,zmluvné strany'',

d'alej len ,,zmluva".

Zmluvné strany sa dohod|i na nasledovnom:

1Čĺsla: DlČ (alebo ekvivale!!ý|a|e!9.lČ9, KRS (ak je subjekt zapísaný v registri alebo ekvivalentný), DPH (alebo ekvivaleniný)2Plná-f\oc pre gsobu zastuouiúcďVeclticehn partnera(ak sá vzťahuje). 
- "



.Y iĺiteľÍ'eg nF
PL-SK Polsko-Slovensko Tä

*ď3P
ŽlLlľĺsxÝ
sĺluĺ0spRÁvtĺy
KRAJ

€UJópsly ĺÓid,r9'onáheho ío.vojJ

s1
oerlruícle

VŽdy' ked'sa v tejto zmluve uvádza:

1. ,,aktuálna Príľučka pre prijímatel'a'' - rozumie sa tým dokument schválený Monitorovacím výborom,
ktorého zmeny schval'uje Monitorovací výbor' a v ktorom sú uvedené zásady pripravovania, reálĺzácie'
monitorovania a vyúčtovania projektu a jeho udrŽatel'nosti. Mikroprijímatel' má prístup k aktuálnej PríruČke pre
prijímatel'a a prostredníctvom webovej stránky programU a internetovej stránky Egfofeéiónu/vuC je
bezodkladne informovaný o jej zmenách ako aj o dátume, od ktorého je nová verzia Príručky fre prijímateľa
pIatná;

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

3. ,,pro9ramove dokumentý' - rozumejÚ sa tým dokumenty schválené Riadiacĺm orgánom alebo,
Monitorovacím výborom, vzt'ahujúce sa na implementáciu programu;

4. ,,pro9ram" _ rozumie sa tým aktuálna verzia dokumentu Program cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A
Pol'sko-Slovensko 201 4-2020 ;

5' ,,elektronickáverzia dokumentov'' - rozumejú sa tým dokumenty výlučne v elektronickej podobe alebo ich
fotokópie, originálne elektronické dokumenty, exĺstujúce takisto v papierovej verzii, ako aj skeny a fotokópie
originálnych papierových dokumentov, opísané mikroprijímatel'om v súlade s poŽiadavkami uvedenými v
aktuál nej Príručke pre milĺrrprijímatel'a;

6. ,,generátor Žiadostí a vyúčtovaní'' - rozumie sa tým informačný nástroj vytvorený pre podávanie Žiadostí
o poskytnutie fĺnančného príspevku a na vyúčtovanie mikroprojektov v programe lnterreg V-A Pol'sko-
Slovensko, v súlade s pravidlami uvedenými v uŽívatel'skej príručke dostupnej na ĺnterňetovej stránke
Eureľegiónu/VUC;

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

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

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

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

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

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

-ktoré 
sa

o poskýnutie finančného príspevku môŽe uchádzat'ako tzv. jediný prĺjímatel';

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

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

'ĺ5. ,,Partnerská dohoda'' _ rozumie sa tým zmluva určujúca vzájomné práva a povinnosti mikroprijímatel'a
a pa rtn erov m ĺkroprojektu v rá m ci realizácie milĺrcprojektu ;

16 "sgráva.o postupe realizácie mikroprojektu" - rozumie sa tým správa, ktorú mikroprijímatel' predkladá
cu+eresiéf,{'tlVUC v súlade s pravidlami uvedenýmĺ v aktuálnej Príručke pre mikroprijímateľa a v zmluve, ktorá
odzrkad l'uje postu p pri r ealizácii m i kro p rojektu ;
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17. ,,finančný príspevok" - rozumejú sa tým finančné prostriedky z EFRR;
'l8. 

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

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

20. ,,spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu"-rozumejú sa tým prostriedky z pol'ského/slovenského štátneho
rozpočtu, ktoré Eu+eľegriór/VUC poukazuje mikroprĺjímatel'ovi áko doplnenie'vlastného vkladu mikroprijímatel'a.
V prípade, Že je pol'ským mikroprĺjímatel'om štátna rozpočtová organizácia, sa spolufinancovanie zo Štátneho
rozpoČtu poukazujú príslušným disponentom rozpoČtovejčastĺ na iál<laae osobitných predpisov;

21. ,,schválený príspevok'' _ prostriedky EFRR určené na vyplatenie mĺkroprijímatel'ovĺ na základe
predloŽených a schválených oprávnených výdavkov;

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

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

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

25. ,,pauŠálna sadzba'' -rozumie sa tým Íinančný príspevok podl'a pauŠálnych sadzieb vypočĺtaných
uplatnením percentuálnej hodnoty pre jednu alebo niekol'ko kategórií výdavkov;

26' ,,miera spolufinancovania" _ rozumie sa tým pomer hodnoty finančného príspevku poskytnutého pre celý
mikroprojekt a hodnoty celkových oprávnených výdavkov mĺŕroprojektu výadiený s' preinost'ou na dve
desatinné miesta. Miera spolufinancovania nemôŽe prekročĺt'85,007o oprávnenýcn výdavkov mikroprijímatel'a;

27. ',oprávnene výdavký'- rozumejú sa tým výdavky alebo náklady riadne vynaloŽené mikroprijímatel'om
alebo v súvislosti s realizáciou mikroprojektu v rámci programu, v súladó so zmluvôu, právnymi predpismi EU a
vnútroštátnymĺ predpismi, s aktuálnou Príručkou pre mikroprĺjímatel'a, aktuálnou Príiučkoú pre prijímatel'a a
prostredníctvom generátora Žiadostí a vyúčtovaní;

28' . ,,neoprávnený výdavok'' - rozumĺe sa tým akýkol'vek výdavok alebo nákĺad, ktorý nemÔŽe bý' uznaný za
oprávnený výdavok;

2.9.. ,,Smernice pre EuroregiÓn" _ rozumejú sa tým smernice pre Euroregión o overovaní vyúčtovacej
dokum entácie m ĺkroprojektu ;

30. ,,Účet Eu+eĺegió+ďVuc' - rozumie sa tým bankový účet, z ktoľého cu+e+eg'gďVUC poukazuje finančné
prostried ky m ikroprij ím atel'om ;

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

osobitný bankový účet, na ktorý sa poukazuje finančný príspevok:

názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32,81o 05 Bratislava 15

kód banky (Blc/swlFT): SPSRSKBA
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0050 3603

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

názov a adresa banky:

č. účtu:

32. ,,nariadenie EUs' - rozumie sa tým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) Č. 12ggt2}13 zo 17.
decembra 2013 o osobitných us.tanoveniach na podporu ciel'a ,,Európska Územná lpolupráca'' z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (U. v.'EU L347 z20.12.2013, s.259-280);

3

3 Vzťahu.1e sa-ibá nŕiií_^'_":v z Pol'ska. Nevzt'ahuje sa na štátne rozpočtové organizácie
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33. ,,vŠeobecné nariadenie" - rozumĺe sa tým nariadenie EurÓpskeho parlamentu a Rady (EU) č' 1303ĺ2013zo 17' decembra 20í3, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionáneho rozvoja,Európskom sociálnomfonde, Kohéznomfonde, Európskompol'nohospodárskomfondepreňzvojvidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Euŕópskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom socĺálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 1'083/2006 (U. v. EU L347 zzo.lz.zol3, s.320-469);34. ,,internetová stránka Euroregiónu/Vuc" rozumie sa tým stránka:www.euroregion-
beskidy. pl/www.zilinskazupa. sk;
35. ,,internetová stránka programu" - rozumie sa tým stránka:www.plsk.eu36. ,,udrŽatel'nost"' _ rozumie sa tým zákaz vykonávat' podstaňé;Aifkácie mikroprojektu, uveden é v čl. 71
všeobecného nariadenia, v období 5 rokov od poslednej platby pre mikroprijímatel'a a v prípade mikroprojektov
so Štátnou pomocou v súlade s platnýmI predpismi;
37. ,,ukončenĺe vecných aktivít v mikroprojekte'' - rozumie sa tým dátum ukončenia poslednej aktivity
mikroprojektu, ktorá je potrebná pre dosiahnutie jeho cieľa (napr. sprístupnenie výstupov mikroprojektu ciel'ovej
skupine);
38. ,,pomoc de minimis" - rozumie sa ňou pomoc upravená Nariadením Komisie Ó' 14o7t2o13 z 18.
decembra-2O13 o uplatňovaní článkov 1O7 a 1O8 Zmluvy o fungovaní európskej Únie na pomoc de minimis (ú'.v' EU L 352 z 24.12.2013, str. 1), poskytovaná na základe Nariadenia ministra jnfraštrukiúry a rozvoja Pol'skej
republiky o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci V programoch Európskej územnej spólupráce v
rokoch 201 4-2020 z 20. oktobra 201 S;
39 ,,Štátna pomoc"'-'rozumie sa ňou pomoc uvedená v čl. 14 Nariadenia Komisĺe č,.651t2o14 zo 17. juna
2o!1..o.vy!|ase1i1čitých kategÓrií pomoci za zlučitel'né s vnútorným trhom podl'a článkov 1O7 a 1oo zmluvý |Ú.v' EU L 187 z26.06.2014, str. 1) poskýovaná na základe Nariadenia minĺstra infraŠtruktúry arozvoja Poĺskej
republiky o pomoci de minimis a Štátnej pomoci V programoch Európskej územnej spolupráce v rokôch 2014-
2020 z 20. októbra 2015.

4
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PREDMET ZMLUVY

1' Predmetom zm.luvy je stanovenie podmienok, za ktorých Eu+ofegien/VUC poskýuje finančnýpríspevok z a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na ráalizáciu mi-kropro.;ektu a mikroprijímatá'
realizuje mikroprojekt' v súlade so Žiadost'ou o poskýnutie finančného príspevku a rozhodnutím Ýýooru
pre mikroprojekty.

2. Zmluva predovšetkým stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa realizácie
mikroprojektu v rámci spôsobu a podmienok, za ktorých 1e pošt<ytovany ĺnanený príspevok a
spolufinancovanie zo. štátneho rozpočtu a za ktorých sá usŔutočňujä: moňitorouanie, predklaoanle
Žiadostí o platbu, úhrady, overovanie/kontrola dokumentov, informóvanie a propagácia a riadenie
projektu.

3. V prípade jednotiek územnej samosprávy môŽu úlohy azáväzky mikroprijímate|'a vypl1iva júce zo
zmluvy realĺzovat' príslušné úrady pre tieto jednotky.

4. Počas realizácie mikroprojektu ako aj v obdobíjeho udrŽatel'nosti, mikroprijímatel' koná v súlade s:
1) platnými predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpĺsmĺ, a predovŠetkým:

a) nariadením EUS,

b) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1301t2o13 zo 17. decembra 2013 o
EurÓpskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa ciel'a
lnvestovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zruŠuje ňariáoenĺe (Es)č.
1 080/2006(U . v. EUL34T z 20.1 2.20 13, s.289-302),

c) vŠeobecným nariadením,

d) vykonávacími nariadeniami Európskej komisie, ktoré doplňujú Všeobecné nariadenie,
nariadenie EUS ako aj nariadenie uved_ene v písm. b,

e) vnÚtroštátnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov,

í) vnútroŠtátnymi a európskymi predpismi o verejnom obstarávaní;

2) aktuálnou programovou dokumentáciou pre mikroprojekty, predovšetkým:

a) aktuálnym Programom cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko-Slovensko 2o14-
2020,

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

c) aktuálnou Príručkou pre mikroprijímatel'a a Generátorom Žĺadostí a vvúčtovaní -uŽívatel'skou príručkou zverejnenýmĺ na internetovejstránke trureregiónu/VUC,

3) zásadamia pokynmivnútroŠtátnymi a EU, najmä:

a) Výkladovým oznámením Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva uplatnitel'ných na
zadávanie zákaziek,'na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzt'ahujú smernice o veŕe;nom
obstarávaní (U. v. EU c 17g z 01'08.2006),

b) dokumentom vydaným Európskou komisiou týkajÚcĺm sa určenia finančných korekcií'
c) Pravidlami oprávnenostĺ výdavkov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a

Kohézneho íondu na roky 2O1 4-2O2O'

5. Mikroprijĺmatel'vyhlasuje, Že je oboznámený s uvedenými dokumentmi a berie na vedomie spÔsob
sprístupňovania zmien týchto dokumentov, a taktieŽ berie na vedomie, Že realizácia mĺkroprojektu, t<tora
začne pred uzavretím tejto zmluvy, bude predmetom kontroly uvedenejv $ 10 a11 tejto zmluvý.
6 Mikroprijímatel'týmto potvrdzuje správnost' údajov uvedených v zmluve a v prĺlohách, ktoré tvoriajej neoddelitel'nú súčast' 

5
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7. Mikroprijímatel' zabezpečí' Že sa vŠetci partneri mik-roprojektu zaviažu dodrŽiavat' platné
ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov a predpisov EU, platných programových dokumentov,
vnútroŠtátnych pľavidiel, pravidiel EU a smernĺc uvedených v ods.4.

s3
PARTNERSKÁ DoHoDA K REAL|zÁcll ľvuxnoPRoJEKTU4

1' Mĺkroprijímatel' v partnerskej dohode upravuje vzájomné pravidlá spolupráce s partnermi
mikroprojektu, predovŠetkým stanovuje úlohy a povinnosti vyplývajúce zrealizácie mikioprojektu.

2. Mikroprĺjímatel' pred uzavretím zmluvy s Eu+eregŕofiom^/UC predkladá na Eu+eregrión+ĺŕVUC kópiu
partnerskej dohody podpísanejvšetkými partnermi mikroprojektu a mikroprijímatel'om.

3' Partnerská dohoda obsahuje ustanovenia, ktoré sú v súĺade s minimálnym rozsahom partnerskej
dohody, tvoriacim prílohu Žiadosti o poskýnutie finančného príspevku pre mikroprojekt.' Partnerská
dohoda môŽe obsahovat' dodatočné ustanovenia dohodnuté medzi mikroprijímateŕom a partnermi
mĺkroprojektu za Účelom realizácie mikľoprojektu. Dodatočné ustanovenĺa nesmú byt' V rozpore
s ustanoveniami uvedenými v partnerskej dohode.

s4

RozPoČET PRoJEKTU

1. Finančný príspevok poskytnutý na mikroprojekt nie je vyšší ako: 33 737,86 EUR (slovom:
tridsat'trĺtisíc sedemstotridsat'sedem 86/1o0EUR) a súčasne neprekračuje 85,oo%5 celkových
oprávnených výdavkov mikroprojektu predstavujúcich 39 691,6o EUR 1ólovom: tridsat'devät'tisíc
Šestodevät'desiatjeden 60/1 00EU R

2. Mikroprijímatel' sa zauäzuje poskytnút' vlastný vklad určený na realizáciu mikroprojektu vo výške
nie niŽŠej ako'1 984,59 EUR (slovom: jedentisíc devät'stoosemdesiatŠtyri 58/1o0 ruŔ1, eo predstavuje
min. 5% celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu'6

3. Spolufinancovanĺe zo Štátneho rozpočtu7 vo výške nie vyŠšej ako8 3 969,16 EUR (slovom: tritisíc
devät'stoŠest'desiatdeväť 16/100 EUR), a súčasne neprekraču|e 10% celkových oprávnených výdavkov
mikroprojektu uvedených v bode 1.

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

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

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

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

8. Akékol'vek neoprávnene výdavky v rámci mikroprojektu alebo neoprávnene vynaĺoŽene výdavky
znáša mikroprijímatel' z vlastných prostriedkov.

aNeuplatňuje sa, ak je jediným partnerom v mikropro.jekte Európske zoskupenie úZemnej spolupráce.55 presnosťou na dve desatinné miesta. Zaokrúhl;ujesa v súlade s matematickými postupmi' t.j., ak je tretia číslĺca za čiarkou 1, 2, 3'
4, druhá čĺslica ostáva nezmenená a ak je to 5, 6' 7, 8, 9, druhá číslica za čiarkou sa zaokrúhli'smerôm nahor, no nie viac ako 85'00o/r.

6Ak je vedúcim partnerom obec, je povinná ku podpisu zmIuvy predložiť výpis z uznesenĺa obecného zastupitel'stva o schválení
spolufinancovania mikroprojektu/Týka sa len vedúcich partnerov mikropro.iektu/ partnerov mikroprojektu zo Slovenska.7 MoŽnosť a výška dofinancovania z úÓelovej rezervy šiátneho rozpočtu je určovaná kaŽdoročne V procese rezervy štátneho rozpočtu
PR. Týka sa len pol'ských partnerov
8 V prípade, Že mikropro.jekt nedostal spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, treba v $4 ods. 3 uviesť,,nevzťahuje sa,,. Ustanovenie
sa nevzťahuje na štátne rozpočtové organizácie na pol'skej strane. 
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9. Mikroprojekt je realizovaný v súlade so Žiadost'ou o poskýnutĺe finančného príspevku, vrátane
priloŽeného rozpočtu mikroprojektu, spolu s neskoršímizmenamĺzavedenými podl'a $ 17 zmluvy a podl'a
platnej programovej dokumentácie a aktuálnymi dokumentmi na realizáciu mĺkioprojektov a podľa
predpisov uvedených v $ 2 ods. 4.

10. V prípade priznania štátnej pomoci/ pomoci de minimis nemÔŽe zmena výŠky výdavkov
spadajúcich do podpory, vyplývajÚca zo zmeny rozsahu mikroprojektu, zmena vyšty_ĺinánčného
príspevku a spolufĺnancovania zo Štátneho rozpočtu, spôsobit' prekročenie povolenej mäximálnej úrovne
finančného príspevku v súlade s účelom Štátnej pomoci a hodnoty pomoci de'minimis poúkázane;
mikroprijímatel'ovi.

s5
zABEzPEcEN ! E REALEÁC| E zM LUVY9

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

1) blankozmenka spolu so zmenkovou doloŽkou;

2) notárska zápisnĺca o dobrovol'nej exekúcii;

3) cesia;

4) banková zábezpeka;

5) ĺná forma zábezpeky dohodnutá s EuroregiónomAlU€'

2. Výška zriadenej zábezpeky mikroprijímatel'a sa musí rovnat' mĺnimálne výške poskýnutého fĺnančného
príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu uvedených V s 4 oos. ĺ. ä ods. 3' V prípade
neúČinnej výzvy na vrátenie pohl'adávky, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho pĺnenia zmluvy, 

'stiahne

EuroregiónAlU€ aj úroky vsúlade s podmienkami zmluvy podl'a $ 13 ods. 5' Ak bude záhezpeka
zriadená vo forme zmenky, má Euroregión/VU€ právo vyplnit'zmenku na zmenkovú sumu zahŕňajúcu
výšku finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu uvedenú v $ 4 ods. ĺ a ods. s
spolu s úrokmi a výdavkami na vymáhanie úhrady zmenky.

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

4 V prípade - správneho splnenia všetkých závázkov
Euroregión/VU€ vrátĺ prijímatel'ovi zmluvni zábezpeku po
záverečnej platby pre mikroprijímatel'a.

mikroprijímateľa uvedených vzmluve
uplynutí 5 rokov odo dňa poukázania

5. V prípade začatia správneho konanĺa, účeĺom ktorého má bý'vrátenie prostriedkov na základe zákona
o verejných financiách alebo na základe súdneho konania v dôsledku napadnutia takého rozhodnutia'
alebo v prípade výkonu správnej exekúcie, môŽe k vráteniu zábezpeky dÔjst' po ukončení konania
a vrátení prostriedkov.

s6
oBDoBlE REALEÁCtE MlKRoPRoJEKTU

1. obdobie realizácie mikroprojektu je nasledujúce:

1) Dátum začatia vecnej realizácie v mikroprojekte: 01.0ĺ .202,l;

2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte: 30.06'2021;
Realizácia mikroprojektu musí prebiehat'v súlade s harmonogramom aktĺvít uvedených v Žiadosti
o poskýnutie finančného príspevku.
obdobie realizácie mikroprojektu je moŽné preoízit' ĺba v odÔvodnených prípadoch na základe
písomnej Žiadosti mikroprijímatel'a, kedy maximálna doba realizácie miŕroprojektu nesmie bý' viac
ako 1B mesiacov. V závislosti od sídla mikroprijímatel'a za rozhodnutie v tomto prípade zodpovedá
euroregión alebo VUC'

]1ĺr9 sg pol'ských mikroprÍjimatelbv' Nevzťahuje sa na jednotky sektora Verejných financií10Nehodiace sa prečiarknut'
7
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zoDPoVEDľĺosŤ MlKRoPRlJ íľvllľeľn

1. Mikroprijímatel' zodpovedá Egreregiónu^/UC za zabezpečenie správnej a včasnej realizácie
celého mikroprojektu. Mikroprijímatel' je tieŽ zodpovedný za akékol'vek opatienia prijaté partnermi
mikroprojektu, ktoré by viedli k poruŠeniu ich záväzkov vypl1ivajúcich zo zmluvy a partnerskej dohody
k realizácii mikroprojektu.

2. Mikroprijímatel' nesie výhradnú zodpovednost' za Škody, ktoré vznikli v súvislosti s rea|izáciou
mikroprojektu vo vzt'ahu k tretím osobám. Mikroprijímatel' sa zrieka akýchkol'vek nárokov vo vzt'ahu k
cu+eregĺonulYUC za škody spôsobené sebou aleoo projet<tovýmĺ partnermi alebo akoukol'vek tret'ou
osobou v súvislosti s realizácĺou tohto mikroprojektu.
3 V prípade' Že E$€#€g.ió1q/VUC, v súlade so zmluvou, poŽiada o vrátenie celého vyplateného
finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu alebo jeho časti, mikropii;ímatel' ;e
zodpovedný za vrátenie príslušnej sumy finančných prostriedkov v lehote stanovenej vo výzve ňa
vrátenie finančného príspevku vystavenej eu+eregiónom/VUC, v súlade s podmienkami uvedänými v
s1 3.

s8
VLASTNĺCKE PRÁVo

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

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

se
osoBff NÉ PoVlNNosTl MlKRoPRtJíMATEĽA

1 Mikroprijímatel' zabezpečí, že v rámci realizovaného mikroprojektu nedôjde k dvojitemu
financovaniu oprávnených výdavkov mikroprojektu z fondov EurÓpskej únie alebo iných zdrojov.
2... Mikroprijímatel' vedie osobitnú analýickú evidenciu pre potreby realizácie
m ikroprojektu'spôsobom umoŽňujúcimidentifikáciukaŽbejfinančnejoperácĺevykbnanejvrámciňímrealizovane
jčastimĺkroprojektu11 za podmienok uvedených v aktuálnej Príŕubke pre'mikroprijímatel'a a v ostatných
programových dokumentoch'

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

_'

4. Mikroprijímatel' zabezpečuje informovanost'verejnosti o výŠke spolufinancovania mikroprojektu v
súlade s poŽiadavkami uvedenými v čl. 1'15 ods. 3 vŠeobecného nariadenia, vo vykonávacom'naiiadení
Komisie (EU) č.821l2O14 z28. jÚla2O14 (l,).v. EU L223 z29.7.2O14. s. 7-18) a v aktuálnej Príručke pre
mikroprijímatel'a.

5. Mikroprijímatel', ktorý poskytuje Štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, je zodpovedný za
poskýovanie pomoci účastníkom projektu v súlade s ustanoveniami zákona z 

_so. 
apríla 20ó4 o

konaniach vo veciach súvisiacich so štátnou pomocou a nariadením Komisie (EU) č. 14O7t2O13 a
programovým i pravidlam i.

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

7. Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Eureregĺón/VUC o okolnostiach, ktoré môŽu viest'
k zníŽeniu hodnoty oprávnených výdavkov mikroprojektu, o moŽnosti spätného získania DPH a o
príjmoch, ktoré neboli zohl'adnené poČas poukazovania fĺnanČného príspevku a spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu uvedeného V s 4 - v súlade so Špecifickými zásadami uvedenými v aktuálnej Príručke
pre m ikroprijímatel'a.

11Nevzťahuje sa na paušálne výdavky

Yä
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8. Mikroprijímatel' pripravuje a realizuje verejné obstarávanie a zadáva zákazky v rámci ním
realizovanej časti mikroprojektu v súlade s právnymi predpismi EU, národnou legislatívou a zásadami
hospodárnosti, transparentnosti, pravidlami hospodárskej sÚt'aŽe a rovnakého zaobchádzanĺa, podrobne
popísanými v aktuálnej Príručke pre mikroprijímatel'a.

9' Mikroprijímateľ sa zaväzuje dodrŽiavat' povinnosti týkajúce sa štátnej pomoci alebo pomoci ďe
minimis v súlade s prísluŠnými platnými právnymi predpismi a pravidlami

10' V prípade, Že mikroprijímatel' poskýne hospodárskemu subjektu štátnu pomoc alebo pomoc de
minimis, je mikroprijímatel' povinný posúdit' plánovanú pomoc, monitorovai' ju a podávat' správy
o poskýnutej Štátnej pomoci alebo pomoci de minimis a dodrŽiavat'prísluŠné právnä predpisy.

11. Mikroprijímatel' odovzdá eu+eľegióft+^/Úc dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávanĺa
spolu sd'alŠou správou zrealizácie mikropľojektu najneskôr spolu so správou, vktorej sú uvedené
výdavky spojené s obstarávaním.

12' Mikroprijímatel' pripraví a doručí v lehote do 5 kalendárnych dní od ukončenia daného
monitorovacieho obdobia doručí čiastkovú správu o postupe realizácie mikroprojektu a v lehote do 30
kalendárnych dní od dátumu ukončenia vecnej realizácie mikroprojektu oorúeĺ záverečnú správu'
Mikroprijímatel' opraví zistené chyby a predloŽí vysvetlenie alebo-doplnenie c++ľeľesióft'nĺuc u
stanovených lehotách.

13. Mikroprijímatel' poskýuje dokumenty a potrebné vysvetlenia príslušnému E+*e+egrién++A/UC,
kontrolÓrovi, Spoločnému technickému sekretarĺátu, Riadiacemu orgánu alebo Národnému- orgánu v
lehotách stanovených týmito inštitúciami.

14. Mikroprijímatel' spolupracuje s externými kontrolórmi, audítormi, hodnotitel'mi a podrobuje sa
kontroláma auditom vykonávaným oprávnenými národnýmia európskymisubjektmi.
15' Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Eu+eregión/VUC o zmene svojej právnej formy alebo
právnej formy partnerov mikroprojektu, ktorá má vplyv na nedodrŽanie 

-p_ravidiel 
vo vit'ahu k

m ikroprijímatel'ovi alebo partnerovi m ikroprojektu, ktoré určuje program.
'16. Mikroprijímatel' bezodkladne informuje Eu+e+egrión/VUC o konkurze, lĺkvidácii alebo bankrote
ktoréhokol'vek z partnerov mikroprojektu, alebo o tom, Že ktorýkol'vek z partnerov mikroprojektu
nereal izuje m ikroprojekt.

17. Mikroprijímatel' uchováva dokumentáciu, týkajúcu sa realizácie mikroprojektu minimálne počas
obdobia piatich rokov od dátumu záverečnej pĺatby pre mikroprojekt alebo počäs dvoch rokov od 31.
decembra nasledujúceho po roku, v ktorom Certifikačný orgán predloŽi| Európskej komisii výkaz
výdavkov, v ktorom sú uvedené posledné výdavky spojené s mitropiojektom - poot'a tor'o, ktorá le_hota
uplynieneskôr.

1B. Mikroprijímatel'' pod hrozbou sankcií uvedených v $ 19, zodpovedá zaudržate,ťnost'mikroprojektu
po dobu piatich rokov od dátumu vyplatenia záverečnej platby su+eregiónom/VUC, za podmiônok
stanovených v právnych predpisoch EU a v aktuálnej Príručke pre mikropľijímatel'a. V prípade
mikroprojektov, na ktoré sa vzt'ahuje Štátna pomoc/pomoc de minimis sa uplatňuje oodobie udrŽatel;nosti
určené v súlade s prísluŠnými platnými predpismi.

'ĺ9. Mikroprijímatel', v prípade, Že akýkol'vek z partnerov mikroprojektu odstúpi od realizácĺe
mikroprojektu v časti, zaktorú bol daný partner mikroprojektu zodpoúedný, zabezpečuje vyuŽitie
výstupov, ktoré sú efektom mlmprojektu v súlade so zmluvou a udrŽatelnost'ou ňikroprojektu.
20' V prípade, Že mĺkroprijímatel' neplní svoje povinnosti v rámci predkladania správy o postupe
realizácie mikroprojektu, dodrŽiavania pokynov ohl'adne publicity, v rámci podrobenia sa kontrole alebo
auditu, mÔŽe Eu+eregrión/VUC bez ohl'adu na právo Eu+efegieffu/VUC, vypovedat' zm|uvu podl'a $ 20,
pozastavit'platby pre mikroprojekt, kým mikroprijímatel'nesplní svoje povinňosti.

9
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1. Mikroprijímatel' predkladá Eu+ereg+ónu/Vuc vypracované správy o postupe realizácie
mikroprojektu spolu s prílohami, a to v lehotách a za podmienok stanoveň1icn v zmluve, v súlade s
ustanoveniami aktuálnej Príručky pre mikroprijímatel'a aNávod na vyplňenie správy zrealizácie
mikroprojektuvrámci ProgramulnterregV-APol'sko-Slovensko2014_2o2o_(ôenerátorŽiadostí
a zúčtovaní - uŽívatel'ská príručka).

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

3. Mikroprijímatel' je povinný predkladat'Euĺeľesió€tĺ/VUC správy o postupe realizácie mikroprojektu:

1) čiastková/ správa o postupe realizácie - podáva sa v lehote do 30.07.2021

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

4. Mikroprijímatel'Žiada o refundáciu oprávnených výdavkov na základe správy o postupe realizácie
mikroprojektu vyhotovenej prostredníctvom generátora Žiadostí a vyúčtovaní v súíade s pokynmi, ktoré
sú dostupné na internetovej stránke s+#eľesiénu/Vuc. Mikroprijímatel' je povinný v lehotáih uvedených v
$ 3 doručit' tieŽ tlačenú správu z informačného systému spolu s pótrebnou dokumentáciou do sídla
Eu+e+egióng/Vuc.

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

6. V prípade zistenia chýb v správe o postupe realizácie mikroprojek Eu+eregiónA/UC:
'ĺ) doplňuje nedostatky alebo opravuje chyby, v prípade, Že sú zjavné a informuje o tom

mikroprijímatel'a,

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

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

8. Na Žiadost' a v lehotách stanovených Eufe{egjófi€+n^/UC predkladá mikroprijímatel' dokumenty
potrebné na kontrolu správy o postupe realizácie mikroprojektu, opľavuje správu o postupe realizáció
m ikroprojektu, odstraňuje chyby alebo poskytuje dodatočné vysvetlenia.

9. V prípade paušálneho vyÚčtovania nepĺiamych výdavkov podľa Žiadosti o poskýnutĺe finančného
príspevku, ich výšku schval'uje c{#gfegion^/UC v kaŽdej správe o postupe realizácié mikroprojektu so
zohl'adnením sadzby a hodnoty schválených pr|amych personálnych výdavkov mĺkroprijímatel'a. 

'

10. V prípade pauŠálneho vyúčtovania priamych personálnych nákladov podl'a Žiadosti o poskytnutie
fĺnančného príspevku, ich výŠku schval'uje cu+ofegión^/UC v kaŽdej správe o postupe realizácie
mikroprojektu' so zohl'adnením sadzby a hodnoty schválených priamych výdavkov mikroprijimatel'a iných
ako priame personálne výdavky'

11' Ak sa v priebehu kontroly správy o postupe realizácie mikroprojektu zistí, Že predpisy uvedené v $2 ods. 4 týkajúce sa realizácie mikroprojektu, najmä v rozsahu verejného obstarávania alebo dodrŽaniá
pravidĺel hospodárskej sút'aŽe boli porušené, vtedy môŽu byt' prísluŠné výdavky čĺastočne alebo úplne
uznané za neoprávnene vynaloŽené výdavky, a preto EU+e+egjón/VUC ich mÔŽe zníŽit' v správe
o postupe realĺzácie mĺkroprojektu. To iste platí aj pre výdavky vynaloŽené pred podpísaním zmluvy.
Výška neoprávnene vynaloŽených výdavkov v rámci verejného obstarávania alebo dodrŽania pravidiäl
hospodárskej sút'aŽe sa stanovuje v súlade s predpismĺ alebo pravidlami určenými pre realizáciu
mikroprojektov.

10
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12, Postup v prípade zistenia neoprávnene vynaloŽených výdavkov upravuje aktuálna Príručka pre
mikroprijímatel'a alebo Smernice pre Euroregión.
'13. Príjmy vzniknuté v danom monitorovacom období v dôsledku realizácie mikroprojektu v časti
reaĺizovanej mikroprijímatel'om, ktoré neboli zohl'adnené vo fáze priznania finančného príspevku pre
mikroprojekt, zniŽujÚ oprávnené výdavky v súlade so zásadami opísanými v aktuálnej Príručke pre
mikroprijímatel'a

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

15. Na základe kontroly správy zrealizácie mikroprojektu, sú výdavky uznané za oprávnené
a finančné prostriedky spolufinancovania z EFRR a štátneho rozpočtu, poukazované Eureregiónem/VUC
mikroprijímatel'omi v súlade s pravidlami uvedenými v aktuálnej Príručke pre mikroprojímateľá.

s11
PLATBY PRE MIKROPROJEKT

1. Podmienkou pre poukázanie prostriedkov z EFRR a zo štátneho rozpočtu mikroprijímatel'ovi je
predloŽenie správy o postupe realizácie mikroprojektu spolu s prílohami uvedenýmiv predmetnej správe
cuľeregiónu/VUC, ktorá bude spíňat'formálne a v-ecné poŽiadavky.

2. Závereč,ná platba sa poukazuje na základe záverečnej správy zrealizácie mikroprojektu, ktorá sa
Eu+e+egióR*/VUC predkladá naineškôr do 30 kalendárných dní od ukončenia vecnej realizácie
mikroprojektu, uvedenej v g 6 ods. 1 bod 2.

3' Poukazovanie priebeŽnej refundácie pre mikroprijímatel'a prebehne po tom, ako Eu+eľegiónA/UC
schváli správu o postupe realizácie mikroprojektu predloŽenú mikroprijímatel'om. Refundácia z ÉFRR sa
poukazuje vo výške 50% oprávnených výdavkov schválených cgfefegiófi€m^/UC v uvedenej správe'
Zostávajúca čast' oprávnených výdavkov je mikroprijímatel'ovi refundovaná po tom, ako Riadĺáci orgán
(Ro) poukáŽe finančné prostriedky poukázané na bankový úČetEu+eľegrión++/VUC.

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

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

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

7' Podmienkou pre to, aby bol finančný príspevok z EFRR uvedený v ods.3 poukázaný
mikropľijímatel'ovi' mÔŽe bý'aj kontrolná návŠteva/kontrola na mieste realizácie mikroprojektu zo straný
c+ĺ+eľegióR*/VUC alebo inej oprávnenejjednotky za účelom zĺst'ovania, či bol mikroprojekt zrealizovaný v
súlade so Žiadost'ou o poskytnutie finančného príspevku.

8. Podmienkou poukázania danej platby je dostupnost' finančných prostriedkov na bankovom účte
E+*ĺeresÉónu/Vuc.

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

10, EureregĺónA/UC poukazuje spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu na bankový účet
mĺkroprijímatel'a vo forme refundácie vo výške uvedenej v $ 4 ods. 3 v súlade s certifikovanými
oprávnenými výdavkami uvedenými v správe o postupe realizácie mikroprojektu12.

11' Podmienkou poukázania spolufinancovanie zo Štátneho rozpočtu mikroprĺjímatel'ovi je dostupnost'

12Nevzťahu.je sa na štátne rozpočtové organlzácie na polskej strane
1l
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sĺ2
zNÉoVANlE FINANČNÉHo pníspEVKU l upurŇoVANlE plľĺeruČruÝcH KoREK cli zo

STRANY EURoREcloNuruÚc
1. V prípade, ak sa pred vyplatením finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu
zistí, Že správa o postupe realizácie mĺkroprojektu obsahuje neoprávnené výdavky, neoprávnene
vynaloŽené výdavky, alebo Že boli porušené zmluvné ustanovenia, eu+eregion/VUC môŽe zníŽit'úhradu
poskýnuteho finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu. Zistenie' sa môŽe týkat'
výdavkov uhradených pred podpísaním zmluvy. V tom prípad Euĺeľegien/Vuc odovzdáva
mikroprijímatel'ovi písomnú informáciu o prijatých opatreniach.

2. Pokial'cu+eľegĺen/VUC zistí po poukázaní finančného príspevku a spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu neoprávnené výdavky, výdavky vynaloŽené neoprávnene alebo zistí porušenie zmluvných
ustanovení, prípadne ak boli finančné prostriedky prijaté neprimerane alebo v nadmernej výške,
cu+eľesio€ivUC uloŽífinančnú korekciu azačne konanie o vrátení prostriedkov. Zistenie sa mdze iýrať
výdavkov uhradených pred podpísaním zmluvy' V takom prípade EU+eĺes+en/VUC odovzdá
mikroprijímatel'ovi písomnú informáciu o prijatých opatreniach'

3' Ak mikroprijímate|' nesúhlasí s opatreniami Eu+ofegĺónu^iUC, ktoré sú uvedené v ods. 1 alebo 2,
môŽe predloŽit'námietky, spôsobom uvedeným v $ 'ĺ5'

4. Po uskutočnení moŽností uvedených v ods. 3 a po potvrdení opatrení, ktoré sú uvedené v ods.
1,Eureregión/VUC zníži hodnotu výdavkov. Po uskutočneni moŽností,'uvedených v ods.3 a potvrdení
ustanovení, ktoré sú uvedené v ods. 2,Eureľegión/VUC zníŽi výŠku finančného príspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu alebo poŽiada o vrátenie prostriedkov, ktoré sú uvedené v $ 13
ods.1.

s13
VRÁTEN!E PRosTRlEDKoV

1. Ak v mikroprojekte doŠlo k vyplateniu finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho
rozpočtu z titulu neoprávnených výdavkov, výdavkov uplatňovaných neoprávnene alebo k poruŠeniu
ustanovení zľ1lluvy, alebo ak boli finančné prostriedky prijaté nezákonne alebo v nadmernej výške,
Eu+e+egion^/UC písomne vyzve mikroprijímatel'a na vrátenie týchto prostrĺedkov a ten je povĺňný tieto
finančné prostriedky vrátit'. Týka sa to rovnako výdavkov vynaloŽených pred podpísaním zmluvy.

2. Mikroprijímatel' vracia prostriedky, v súlade s výzvou cu+eľegiónu/VUC na vrátenĺe prostriedkov.
Vo výzve je uvedená dlŽná čiastka a odôvodnenie, lehota na vrátenie a číslo bankového účtu, na ktorý je
nutné prostriedky vrátit'.

3. Ak mikroprijímatel'nevráti prostriedky na.základe výzvy na vrátenie prostriedkov podl'a ods. 1'
alebo 2 v stanovenej lehote, Eureregión/VUC zniŽi výŠku poskýnutého fĺnančneho príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v nasledujúcej správe o postupe realizácie mikroprojektu o
dlŽnú čiastku vrátane úrokov, uvedených v ods. 5. V prípade, že dlŽná čiastka vrátane úrokov
uvedených v ods. 5 prevyŠuje výšku poskýnutého finančného príspevku a spolufinancovania zo Štátneho
rozpočtu nasledujúcich správ o postupe realizácie mikroprojektu' môŽe cu+eregien/VUC uskutočnit'
d'alŠie opatrenia voči mikroprijímatel'ovi uvedené v ods. 4.

4. Ak Eurgregión/VUC nebude schopný získat' spät' prostrĺedky v lehote stanovenej vo výzve na
vrátenie prostriedkov vystavenej mikroprijímatel'ovi, mÔŽe opätovne vystavĺt' výzvu na vrátenie
prostriedkov. Lehota na vrátenie prostriedkov stanovená sumárne pre obe výzvy na vrátenie prostriedkov
určené mikroprijímatel'ovi sa počíta o do dňa prijatia výzvy od eu+eľegiófi*/VUC a nemôŽe bý'kratŠia
ako 14 kalendárnych dní. Ak Eureregión/VÚC nebude schopný z'lskat' spät' prostriedky v lehote
stanovenej v opakovanej výzve na vrátenie prostriedkov vystavenej mikroprijímatel'ovi' uskutoční d'alšie
právne kroky voči mikroprijímatel'ovi, účelom ktorých je získat' spät'chýbajúce prostriedky'

13Nevzťahuje sa na šiátne rozpočtové organizácie na pol'skej strane
T2
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5' Uroky sa započítavajÚ zakaždý deň, počnúc dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota
uvedená v prvej výzve na vrátenie prostriedkov, v súlade s ods. 1, do dňa prijatia prostriedkov od
mikroprijímatel'a na účet Eg+efe€ŕé!+*^/UC alebo, v prípade zníŽenia poskytnutého ŕinančného príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu z d'alších správ o postupe realizácie mikroprojektu o dlŽnú
čiastku spolu s úrokmi, do dňa vyplatenia refundácie správy o postupe realizácie mikroprojektu, na
základe ktorej má bý'znížená. Uroková miera je 1,5 perientuálneho bodu nad úrokovoú mierou
Európskej centrálnej banky v jej hlavných refinančných operáciách v prvom pracovnom dni mesiaca, na
ktorý pripadne termín platby.

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

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

s14

KONTROLY A AUDITY

1. Mikroprijímatel' sa podrobuje kontrole a auditu v rozsahu overenia správnosti realizácie
a udrŽatel'nost' imikroprojektu, ktoré sú vykonávané oprávnený mi subjektmi podl'a predpisov uvedených
v$2ods.4.
2' Mikroprijĺmatel' sprístupňuje všetky dokumenty súvisiace s realizáciou mikroprojektu,
predovŠetkým elektronické verzie dokumentov ako aj dokumenty s ĺdentickým obsahom v papierovej
forme pouŽívané na ich vytvorenie, subjektom uvedeným v ods. 1, po celú dobu ich uchovávania, ktorá jó
opísanáv$9ods.'l7.

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

4. Mĺkroprijímatel' poskýuje subjektom vykonávajúcim kontrolu ĺnformácie o výsledkoch
predchádzajúcich kontrol uskutočnených inýmĺ oprávnenými subjektmi v rámci realizovaného
mikroprojektu.

sĺ5
NÁMlETKY

1. Podrobné zásady vzt'ahujúce sa na námietky k výsledkom kontroly dokumentácie zo strany
Eu+eĺegiónu/VUC sú upravené v aktuálnej Príručke pre mikróprijímatel'a.
2. Mikroprĺjímatel' má právo podat' námietky aj k zisteniam Eu+ere1ffiuA/UC v rámci realizácie
zmluvy, iných ako vzt'ahujúcich sa k výsledkom kontroly dokumentácie, a majúcich za následok
ukončenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, zníŽenie hodnoty finanČného príspevku
a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu alebo vymáhanie finančných prostriedkov vyplatených
eu+eľeg'onom^/UC v rámci zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

3. Námietky, ktoré sú uvedené v ods. 2, podáva mikroprijímatel' písomne v lehote
7kalendárnych dní. Lehota začína plynút' odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola
m i kroprij ím ateľovi doručená p ísom ná ĺnform ácia ĺ +9d Eu+e+egiónu/Vuc.

4. Námĺetky podávané po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 3 alebo námĺetky, ktoré nespĺňajú
poŽiadavky uvedené v ods. 2, nebudÚ preskúmané. Mikroprijímatel' bude informovaný o tom, Že
námietka nebude preskÚmaná, v lehote 7 kalendárnych dní. Lehota začína plynút' odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom boli námietky doručené Eu+e+egiénu^/Uc'

5. Mikroprijímatel'môŽe námietku kedykol'vek odvolat'' Námietky, ktoré boli zamĺetnuté, nebudú
viac skúmané.
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6 Námietky podané v lehote uvedenej v ods. 3 ako aj spína1Úce poŽiadavky uvedené v ods.
2,p+orygÉn/VUC preskúma v lehote nie dlhšej ako 14 kalenäáŕnyc'll onĺ. l"r'o:. začína plynút'odo
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom boli námietky doručené UC, okrem ods. 7.

7. V priebehu preskúmavania námietok môŽe cu+eregion/VUC vykonat' dodatočné opatrenia
alebo poŽiad9! o predloŽenie dokumentov alebo dodatočných vysve1lení spôsobom, ktorý určí
eu+e+egĺen/Vuc. V prípade, Že EUf€+egjón/VUC v priebehú prejkúmavania námietok vyk-onáva
dodatočnó opatrenia alebo poŽaduje dodatočné vysvetĺenia, plynutie lehoty uvedenej v o-ds. 6 je
pozastavené. o pozastavení lehoty je mikroprijímatel' informovaný bezodŕladne. Po uskutočnení
dodatočných opatrení plynie lehota na preskúmanie námietky d'alej.

8. trureregión/VÚC oznámi mikroprijímatel'ovi výsledok skúmania námietok spolu s
odôvod ne n ím svojho stanoviska. Stanovisko egfof€gĺófi{",/VUC je konečné.

s16
lNFoRMoVAN lE A PRoPAGÁGIA

1. Akékol'vek ĺnformačné a propagačné aktivity v rámci mikroprojektu sa uskutočňujú vsúlade
s_pravidlamj uvedenými v bode 2.2. Prílohy Xtt Všeobecného nariadeiia, vo Vykonávacom nariadení
Komisie(EU) č. B2112014 zo dňa 28' júla 2O14 (U. v' EU L 223 z 29.7.2014, s.'7-18), v programových
dokumentoch a v aktuálnej Príručke pre mikroprĺjímatel'a. Mikroprijímatel'a ostatní partneri mikroproieitu
sú povinní:

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

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

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

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

5) dokumentovat'informačné a propagačne aktivity realĺzované v rámci mikroprojektu.

2. V prípade, že mĺkroprijímatel' alebo ostatní projektoví partneri budú v akejkol'vek forme
zverejňovat' akékol'vek informácie o mikroprojekte, ktorých obsah nebol dohodnutý alebo Ŕonzultovaný s
eu+e+egión€m/VUC, mikroprijímatel''zabezpeeí, aby tieio informácie a publikácie obsahovali informáóiu,
že za ich obsah nie je Eu+eľegiónA/UC zodpovedný.

3. Mikroprĺjímatel'
Eu+eregiéng/VuC.

zabezpečí poskytovanie písomných informácií ovýsledkoch mikroprojektu

4. Mikroprĺjímatel' bezplatne poskýne eu+efegiónu/VUC exĺstujúcu audiovizuálnu dokumentáciu z
realizácie mikroprojektu, a súhlasí s vyuŽitím tejto dokumentácie Eg+€feg+étq€{B^/Uc.

5 Mikroprijímatel' súhlasí s tým, Že E!+€tregien^/UC a ním poverené inštitúcie môŽu v akejkol'vek
forme a prostredníctvom akýchkol'vek médií zverejňovat' audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie
mikroprojektu ako aj informácie uvedené v čl. 115 ods. 2 vŠeobecného nariadenia.

s17
ZMENY V ZMLUVE

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

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

1) Zmeny v predpokladaných ukazovatel'och mikroprojektu nemôŽu spôsobit' Zmeny
cĺel'ov m ikroprojektu.

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

4) Zmena bankového úČtu mikropľojektu, sWlFT kódu alebo IBAN, ako ď1 zmena
názvu a adresy banky, v ktorej je účet zriadený, nevyŽaduje zmenu zmluvy vo
forme dodatku, avŠak tieto zmeny musí mikroprijímatel'oznámit'EuľoresÉónu^/Uc
v písomnej forme alebo pomocou informačného nástroja. V prípade, že
mikroprijímatel' neposkýne Eu+eregiónu/VÚC informácie o zmene bankoveho účtu,
mĺkroprijímatel'znáša všetky náklady s tým spojené;

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

sĺ8
NESPRÁVNA REALtzÁclA MIKRoPRoJ EKTU

1. V prípade, Že cieľové hodnoty ukazovatel'ov výstupu uvedené v Žiadosti o poskýnutie finančného
prís pevku ne bol i d osia h n uté, Eu+eregien/VU C :

1) mÔŽe primerane zníŽit'výŠku oprávnených výdavkov.

2) mÔŽe poŽadovat' vrátenie časti alebo celého finančného príspevku
a spol ufinancova n ia zo štátneho rozpočtu poskýnuteho m ikroprij ímatel'ovi,

2. V prípade, Že mikroprijímatel'riadne zdokumentuje nedosĺahnutia ciel'ovej hodnoty ukazovatel'ov
deklarovanej . v Žiadosti bez vlastného zavinenia, a preukáŽe snahu dosiahnut' ukazovatele,
e+#eresignruUC mÔŽe odstúpit'od uloŽenia sankcií uvedených vods.1.

3. V prípade, Že ciel' mikroprojektu bol dosiahnutý, ale mikroprijímatel' nevynaloŽil riadne úsilie pri
jeho naplnenÍ, môŽe sureĺegiofl/VUC poŽadovat'vrátenie častifinančného príspevku a spolufinancovania
zo Štátneho rozpoČtu poskýnutej mikroprijímatel'ovi' odpovedajúcim spôsobom mÔŽe bý' poníŽená
suma Vo vŠetkých rozpočtových poloŽkách mikroprojektu, ktoré sú spojené s aktivitami zrealizovanými
V rozpore s predpokladmi uvedenýmĺ v Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

sí9
NEDoDRŽANIE UDRŽATEĽNosTl MlKRoPRoJEKTU

1. Mikroprijímatel' je zodpovedný za udrŽatel'nost' mikroprojektu v období 5 rokov od dátumu
vyplatenia závereČnej platby zo strany s+#eľegióft*A/UC a v súlade s podmienkami uvedenými v
európskych právnych predpisoch a v platnej Príručke pre mikroprijímatel'a' V prípade mikroprojektov so
Štátnou pomocou sa uplatňuje obdobie udrŽatel'nosti v súlade s platnými predpismi.

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

znuseruilÉ0zMLUVY

eg+efegion^/UC je oprávnený odstúpit' od zmluvy ak mikroprijímatel':

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

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

3) počas realizácie zmĺuvy nedodrŽal vnÚtroŠtátne predpisy alebo predpisy EÚ, aĺebo
ustanovenia dokumentov uvedených v $ 2 ods. 4bod.2a3;

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

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

6) z dÔvodov, za ktoré nie je zodpovedný, nezačal implementovat' mikroprojektv
priebehu 3 mesiacov od dátumu začatia vecnej realizácie mikroprojektu, opísanejv
$6ods.1bod1;

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

8) z vlastného zavinenia nedosiahol plánované ciele mikroprojektu;

9) z vlastného zavinenia nedosiahol naplánované výstupy mikroprojektu;

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

11) odmieta sa podrobit' kontrole alebo auditu oprávnených inštĺtúcií;
'ĺ2) neprijal opatrenia vo vzt'ahu k zisteným nezrovnalostiam v uvedenej lehote;

13) neposkytol potrebné informácie alebo dokumenty napriek písomnej výzve
cuľeľesĺé+r''/VUC alebo iných orgánov oprávnených-vykonávat' kontrolu,'v kiorej
bol uvedený termín a právne následky nesplnenia poŽiadaviek Eu+eresÉónu/VuC
alebo iných orgánov oprávnených vykonávat' kontrolu;

14) je v likvidácii alebo voči nemu bolo zacaté konkurzné konanĺe, alebo konkurzné
konanie bolo zastavené z dôvodu nedostatku aktív na úhradu trov konania' alebo
ak je v nútenej správe, alebo ak pozastavĺl svoju hospodársku Činnost', alebo je
predmetom podobného konania;

15) neinformoval E{J+€''Eeďó'n/VUC o takej zmene právneho postavenia, ktorá má za
násĺedok nesplnenie poŽiadaviek vo vzt'ahu k mikroprijímatel'ovi a partnerovi
mikroprojektu uvedených v programe;

16) mĺkroprijímatel' alebo jeho Štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba, ktorá sa za
mikroprĺjímatel'a podiel'ala na mikroprojekte, je trestne stíhaný z dôvodu
korupČného správania alebo podvodu, čo poškodzuje finančné záujmy EU'

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

3. V prípade, Že Európska komisia neuvol'ní finančné prostriedky z EFRR z dÔvodov nezávislých od
eu+ereg'onu/VUC, EureregiónA/ÚC si vyhradzuje právo zruŠit'zmluvú o poskytnutífĺnančneho príspevku.
V takomto prípade nie je mikroprĺjímatel'oprávnený uplatnit' Žiadne nároky voči Eu+efegiónu/Vuc.
4' V prípade, Že sa vyskýnú okolnosti, ktoré znemoŽňujú d'alŠie plnenie záväzkov vypl1ivajúcich zo
zmluvy, mÔŽe byt'táto zmluva ukončená dohodou zmluvných strán. V prípade, Že zmluva bude ukončená
na základe vzájomnej dohody, má mikroprijímatel' právo ponechat' si tú čast' finančného príspevku
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ktorá zodpovedá náleŽite zrealizovanel časti mikroprojekiu
(ako je uvedené v partnerskej dohode). Zmluva mÔŽe bý' ukončená na záŔlade písomnej Žiadosti
mikroprijímatel'a, a to v prípade, Že mikroprijímatel'vráti vyplatené finanČné prostriedky v súlaóe s $ 13
tejto zmluvy o poskýnutífinančného príspevku, so zachovaním $ 18 ods.2.

5' Bez ohl'adu na dÔvody ukončenia zmluvy, mikroprijímatel' predkladá záverečnú správu o postupe
realizácie mikroprojektu v lehote stanovenej s+#eregiónon+A/UC a je povinný archivovat' dokumeniy,
ktoré sú spojené s jeho implementáciou v obdobĺ uvedenom v $ 9 ods'17.
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s21
sPRAcoVANIE osoBNÝcH Úonĺov

ĺ'
Správcom údajov sprístupňovaných za týchto podmienok a na účely opísané v tejto zmluve je minister
fondov a regionálnej politiky ' Tĺeto údaje boli zverené na spracovanie Euroregiónu a zverené VUC v
Ziline na d'alšie spracovanie. Kontakt s lnšpektorom ochrany osobných looU dostupný na adrese: ul.
Wspólna 214,00-926 Varšava alebo na e-mailovú adresu: loD@miir.gov.pl.
osobné údaje sa spracúvajú v rámci týchto súborov:

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

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

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

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

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

údajov je dostupný na adrese: ul. Widok 18t1-3;43-3oo Bielsko-Biala alebo prostrednĺctvom e-mailovej
adresy: biuro@euroregion-beskidy. pl.

2. osobné údaje sa spracúvajú v rámci týchto súborov:

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

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

3. Program cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko - Slovensko 2014 - 2020 v súlade s touto
zmluvou (článok 6. ods. 1. písm' b) GDPR.

4. Poskýnutie osobných údajov je dobrovol'né, odmietnutie poskytnút' údaje však zabráni účasti v
pro9rame.

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

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

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

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

poŽiadat'o prístup k vašim osobným údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj
právo na poskytnutie údajov, právo namietat' proti ĺch spracovaniu a právo na odvolanie súhlasu, ak jó
spracovanie zaloŽené na vaŠom sÚhlase.
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10. okrem toho Vás informujeme, Že máte právo podat'st'aŽnost'dozornému orgánu, ak podl'a váŠho
názoru spracúvanie osobných údajov poruŠuje ustanovenia GDPR.

1 1. Vaše osobné údaje nebudú podliehat' automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania' a preto
nebudú mat' právne účinky.

il1.
lVikropríjimatel'vyhlasuje, Že splnil zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovení o ochrane osobných
údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 20í61679 o ochrane fyzických osôb pri
spracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe týchto údajov a zrušení smernice g5t46 tES (všeobecný
predpis o ochrane údajov) a zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z rokú
2018, poloŽka 1000), v znení neskorŠích predpisov - vo vzt'ahu k dotknutým osobám a Že má
oprávnenie na spracovanie osobných údajov vykázaných v Žiadosti o spolufinanóovanie a obsiahnutých
v iných dokumentoch predloŽených na účely vykonania a vybavenia Žiadosti'
Mikroprijímatel'v súvislosti so spracovaním osobných údajov je povinný najmä:

a) dodrŽiavat'ustanovenia o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EU) 2o161679 o ochrane fyzických osôb prĺ spracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe
týchto údajov, ktorým sa zruŠuje smernica 95t46 t ES (všeobecné nariadenie) o ochrane Úda;oú) a
zákona z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 2018, položka ĺ óoo) v
znení neskorŠích predpisov .

b) plnit' povinností vypl1ivajúce z vyŠŠie uvedeného ustanovenĺa týkajúce sa predloŽenia Žiadosti o
dofinancovanie a jeho vyúčtovanĺa _ mikroprijímatel' znáša vŠetky dôsledky v súvislosti S
nesplnením povinností vyplývajúcich z vyŠŠie uvedených predpĺsov

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

s22
GENERÁToR ŽtADosTĺ n vYÚčĺovnruĺ

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

2. Mikroprijímatel' prostredníctvom Generátora Žiadostí a vyúčtovaní:

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

2) pripravuje a zrsĺela správy o postupe realizácie mikroprojektu prísluŠnému
Eu+ereg+eftĺ/Vuc,

3) pripravuje a aktualizuje harmonogram aktivít v mikroprojekte,

4) vedie koreŠpondencĺu s príslušným cu+e+esiónom/VÚC v oblastĺ realizovaného
mikroprojektu a na poŽiadanie eu+eregiónu/VUC zasiela nevyhnutné informácie
ako aj elektronické verzie dokumentov.

3. Poskytnutie elektronických verzií dokumentov prostredníctvom Generátora Žiadostí a
vyúčtovaní nezbavuje mikroprĺjímatel'a povinnosti uchovávat' ich a doručit' tlačené verzie spolu
s kópiami dokumentov prísluŠnému Eg+e+egĺófi{*/VuC (mikroprijímatel' uchováva originály
dokumentov, na základe ktorých boli vytvorené elektronické/papierové verzie). Mikroprijňatel'
sprístupní originály dokumentov a ich elektronické verzie oprávneným orgánom počas koňtrolnej
návštevyikontroly na m ieste.

4 Podrobný opĺs úloh mikroprijímatel'a v oblasti práce v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní a
lehoty realizácie úloh sú uvedené v,,Generátor Žiadostí a vyúčtovaní _ uŽívatel'ská príručŕa", ktoré sú
dostupné na internetovej stránke eu+eresióFt*/Vuc.

5' Mikroprijímatel', ktorý sa zúčastňuje realizácie mikroprojektu, poveruje na prácu v Generátore
Žiadostí avyúčtovaní osoby oprávnené vykonávat' u,duno mene činnostĺ spolene s realizáciou
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mikroprojektu. Prihlásenie uvedených osôb do Generátora Žiadostí a vyúčtovaní prebieha na základeregistrácie na stránke http://www.e-interreg.eu/beneficjent/rejestracja.

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

! KoreŠpondencĺa medzi mikroprijímatel'om a cu+eresióngm/VUC sa môŽe viest'prostredníctvom
Generátora Žiadostía vyúčtovaní, okrem komunikácie týkajú-cej sa:

1) zmien obsahu zmluvy vyŽadujúcich uzavretie dodatku k zmluve,
2) kontroly namieste,

3) vymáhania pohl'adávok podl'a $ 13.

B' Mikroprijímatel' a Eg+ofe€Één^/UC povaŽu jÚ za právne záväzné rieŠenia prijaté vzmluveuplatňované v oblasti komunikácie a výmeny úáajov v Generátore Žiadostí a vyÚčtovaní, bez
moŽnosti spochybnit' výsledky ich pouŽívania.

9' oprávnené osoby mikroprijímateľa sú povinné pracovat'v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní
v sÚlade s pravidlami uvedenými v Pokynoch k príprave a podávaniu Žiadostí o póskytnutie
finančného príspevku z EFRR prostredníctvom Generátora Žiadosiía vyúčtovaní'
10. Mĺkroprijímatel' bezodkladne h|ási eu+eregiónu/VUC poruchy Generátora Žiadostí a vyúčtovaní,
!l?:^" ^:lľ:Ťlrú alebo zhorŠujú prácu v systéme, v dôslôoxu čoho ni" i" moŽné poslat,
tsu+ofe€H€nu/VU C s p rávy o post u pe r ealizácie m i krop rojektu .

11 Mikroprijímatel' je vŽdy povinný nah1ásit s+',re+egiófi"l^/UC informácie o naruŠení ochranyinformácií, o incidentoch a bezpečnostných hrozbách spo'jených so Spracovaním údajov v GenerátoreŽiadostí a vyúčtovaní' a to najmä v súvislosti s neopráuňeným prístupom k údapm spracovávaným
mikroprijímatel'om v Generátore Žiadostí a vyúčtovaní.

s23
zÁveneČruÉ

USTANOVENIA
1 ' Ak sa niektoréustanoveniazm luvystanúneplatným i, nebudemoŽnéichvykonat'alebobudú Vrozpore so zákonom, zmluva bude zmenená s ciel'om nahradit' alebo odstránit' neplatné,
nevykonatel'né ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sú vrozpore so zákonom' ostatné ustanovenia
zmluvy zostávajÚ v pĺatnosti.

2' V záleŽĺtostiach, ktoré nie sú upravené zmluvou, sa uplatňujú predpisy uvedené v $ 2 ods.4ako ajpríslušné vnÚtroŠtátne predpisyeu+e+egiónu/VUC, ktore nie sú s nimi io.por".
3' Táto zmluva je platná, kým mikroprijímatel'ne splní vŠetky svoje povinnosti, vrátanepovinností spojených so zachovaním udrŽatel;nosti projektu a povinnósti archivácĺe uvedenej v $9ods.17.

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

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

15 Podl'a sídla mikroprijĺmatel'a
16 V prípade slovenského mikroprijímate|'a v sÚlade so zákonom č. 211t2olo Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zmluvanadobÚda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zvere.jnenia na interneto,v;ich stránkach príslušných instltĺ.iĺ
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s24
roReŠporuDENclA

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

s25
RozHoDUJÚce pnÁvo A JURlsDlKclA

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

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

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

s26
PRíLoHY K ZMLUVE

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

1. Plná moc pre osobu zastupujúcu Eu+eregĺen/VUC (ak sa vzt'ahuje);

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

3- Aktuálna Žiadost'o poskytnutie finančného príspevku;

4. Rozsah osobných údajov spracúvaných v súbore: Pľogľam Pol'sko-Slovensko 20í4
-2020

5. Rozsah,'osobných údajov spracovávaných v zbierke: Centrálny systém lKT
podpoľujúci realizáciu operačných pľogľamov.

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

1 7Podl'a sĺdla mikroprij ĺmatel'a
20
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V mene
ctl+ofegŕ{áfi*ruÚc

lng. Erika Jurinová
Meno a priezvisko

Podprs a (at^ rq r

vav g
lľ

op äi
S ./y

ŽlľľĺsxÝ
sAM0sPRÁVNY
KRAJ

predsedníčka Žilinského samospráv1g[g{pja
Funkcia

riaditel'ka Strednej odbornej škoIy

V mene
Mikropľijímatel'a

Mgr. Danka černáková
Meno a priezvisko

obchodu a sluŽieb Marti
Funkcia

,.'

oT'"ľ 7 pis a pečiatka (ak sá vzt'ahuje)

Mĺesto, datum

\J;:"

t

Miesto, dátum

-t'
_,i;

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

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

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

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

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

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

V. Rozsah údajov o členoch personálu projektu, ktoných údaje sa budú spracúvat'v súvislosti s
preskúmanĺm oprávnenosti finančných prostriedkov projektu
1. Meno
2. Priezvisko
3. Krajina
4. Rodné Číslo / osobné identifikačné číslo
5. Forma zapojenia
6. obdobie zapojenĺa do projektu
7. Rozsah pracovných hodín

22
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8. Pracovné hodiny
9. Funkcia

vl. Úaale o účastníkoch akciĺ realizovaných v rámci projektov, ktoných údaje sa budÚ spracúvat,v
súvislosti s preskúmaním oprávnenosti finančných prostriedkov na projekt (vrátane členov
výberových komisií)
't. Meno
2. Priezvisko
3.Názov inštitúcie l organizácie
4. E-mailová adresa
5. Telefón

VI!. Dodávatelia, ktoľí sa uchádzajú o vykonávanle zákaziek alebo vykonávanie zmlúv v rámci
projektu, vrátane zmlúv o veľejnom obstarávanĺ, ktoných údaje sá spracujÚ v súvislosti s
preskúmaním oprávnenosti finančných prostriedkov na pľojekt
1. Meno
2. Prĺezvisko
3. Meno interpreta
4. NlP dodávatel'a / identifĺkačné číslo
5. Adresa sídla: Ulica, číslo budovy, číslo býu, PSČ, mesto, telefón, Fax, e-maĺl
6. Štát
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Prĺloha č. 5 Rozsah osobných údajov spracovávaných v zbierke: Centrálny systém lKTpodporujúci ľeatizáciu operačných prog ľamov.

Rozsah osobných údajov pouŽívatel'ov centrálneho systému lKT, Žiadatel'ov, prijímatel'ov/ partnerov:
l. Používatelia centrálneho systému lKT zo strany inštitúcií zapojených'do realizácie programov:
'1. Meno
2. Priezvĺsko
3. Miesto výkonu práce
4. E-mailová adresa
5. Prihlasovacie údaje/logĺn
ll. Používatelia centľálneho systému lKT zo strany prijímatel'ov/paŕnerov projektov (osoby
opľávnené na prijímanie záväzných rozhodnutí v mene pľijímatel'a/paŕnera ;
1. Meno
2. Priezvisko
3. Telefón
4. E-mailová adresa
5. Štát
6. Rodné číslo / osobné identifikačné číslo

lll. Žiadatelia
1. Názov Žiadatel'a
2. Právnaforma
3. Forma vlastníctva
4. DlČ
5. Štát
6. Adresa: ulica, číslo budovy, Číslo bytu, PSČ, mesto, telefón, fax, e_mail, webová stránka

lV. Prijĺmatelia / Partneri
1. Názov prijímatel'a / partnera
2. Právna forma príjemcu i partnera
3. Forma vlastníctva
4' DlČ
5. lČo
6. Adľesa sídla: ulica, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, mesto, telefÓn, fax, e-mail, webová stránka
7. stát
a. Číslo účtu prijímatel'a/ partnera
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Inteneg

X lnterreg .,
P!.-sK Polska-Slowacja Y lnterreg

PL-sK Pol'sko-Slovensko
EÚd'Ú Hndlŕ. fu@u Ŕ@Mh4o

Žiadosť o poslĺytnutie finančného pľíspevku pľe mikroprojekt z
pľostľiedkov Euľópskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Intemeg V-A Pol'sko - Slovensko 2Ot4 -2O2O.

Wniosek o dofinansowanie mikľoprolektu ze šrodków Europejskiego Funduszu RozwoJu Regionalnego
Pľogram Inteľreg V-A Polska . Slowacja 2ol4 - 2o2o,

Čísto mikľopľojektu l Numeľ mlliľoprojektu: INT/EB/ZAI3^/I.INO265

Dátum a hodina prijatia žiadosti Euroľegiónom/l/UC l nami
godzina rľplynigcia vmiosku do Euľoregionu/VU€:

pečiatka l pieczqé,

Verzia zo dňa 22-o9-2o2o - kontrolné číslo 1132442996 1/23



Názov mikroprojektu /
Tytul mikľoprojektu

,,Edukačné aktivity zamerané na ýrobu a dekorovanie tradičných a moderných
regionálnych pokľmov a nápojov v euroregióne Beslrydy."

Pľioľitná os l oš prĺorytetowa Rozvoj cezhraničného a celožívotného vzde]ávanĺa

Špecificlqý cieľ/ cet
szczególowy Zlepšenie kvality cezhraničného pľofes|jného a odborného vzdelávania

Kód ĺnteľvencie l roo
inteľwencji

117. Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celožĺvotnému vzdelávaniu pre všetky
vekové skupiny v ľámci foľmálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania,
zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora
flexĺbilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri ýbere povolania
a potvrdzovaním nadobuďnutých zručností

Typ mikľoprojektu / ľyp
mikľoprojektu indivĺduálny / indywĺdualny

Inteľreg

Vedúcĺ partnor _ žiadateľ
/ Partner wiod4cy -

wnioskodawca
Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

obďobie ľealizácie mikľopľojektu l okľes reďizacji mikroprojektu

01,-2027 - 06-202L

Počet ostatných partnerov (bez VP) l Lĺczĺa
pozostalych partnerów (bez PW)

t Kľajina pôvodu f Kľaj pochodzenia
PL I

SK 0

oprármenó výdavlĺy / wyaatn kwalifikowalne

Partneri /
Paftnerzy

Európsky fond
regionálneho rozvoja
I Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Národné spolufinancovanie /štátna
pomoc f WspólÍinansowanĺe krajowe

Spolu /
Razem

Podiel
paľtnera /
Udzial paľtnera

Prostriedlĺy zo
štátneho ľozpočtu /
Srodki z budŽetu paristwa

Viastný vklad /
\4klad wlasny

Stľedná
odborná ško]a
obchodu a
služieb Martin

33 737,86 € 3 969,16 € 1 9B4,58 €

39 69i,60 € 100,00%
BSVo 1.}Vo 5o/o

Spolu / Razem 33 737,86 € 3 969,L6 € 1 984,58 € 39 691,60
€ tooo/,

Celková hodnota mikľopľojektu l wartosó cďkowita mikropľojektu 39 691,60
€ 100%

Verzia zo dňa 22-09-202o - kontrolné číslo 1132442996



Vedúci paľtner - žiadateľ / Partner wlodqcy - vĺnloskodawca

Základné informácie f Podsr'awowe informacje

Názov žiadatela / Nazwa
wnioskodawcy Stredná odborná škoIa obchodu a služieb Martin

Typ žĺadatelä / Kategoľĺa
wnĺoskodawcy

Základné školy (vrátane umelec\ich) a stredné školy, učilĺštia zriadené
subjektmi uveden3ími v bode L,2a - c

Štatutárny zástupca žiadatelh l
Repľezentacja prawna wnioskodawcy

Mgr. Danka Černáková
riaditelka školy

Krajĺna l rľa.1 Slovensko

Kľaj l Wo.1ewództwo Žilĺnsdý kraj

Okres / Powiat Martin

obec PSČ l Miejscowošó kod
pocztowy Martĺn 036 B0

Ulica, číslo domu / Ulica, numer
domu

Stavbáľska 11

ICo / nľcoN 001 585s1

DIC / ľĺp 2020603035

DPH l poaatek vRľ
Je žiadateľ p]atcom DPH? ĺ czv
wnioskodawca jest platnikiem podatku VAT?

Môže Žiadateľrea]izáciou
mikľoprojektu získať naspäť qýdavlĺy
vynaložená na DPH? l Czy wnioskodawca
ľealizujqc powyŽszy mikroprojekt moŽe odzyskaó
poniesiony koszt podatku VAT?

Nie / ľĺe Nie / ľie

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy 0911 913 019

E-mailová adresa / Adres e-mail p.hulo@seznam.cz

Www stľánka l Stľona www www.zssmt.sk

Doteľajšie skúsenosti žiadatelh
s ľealĺzácĺou pľojektov Wátane
proj ektov financovaných
z pľostriedkov EU /
Dotychczasowe došwĺadczenie
wnioskodawcy w ľeďizacji pľojektów,
w Bľn frnansowanych ze šrodków UE

_ Erasmus*Španielsko, Apríl 201B,
- Erasmus{Pol'sko,
- Pľogram ce]oživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci _ Partnerstvá,
August 2013 -Júi 2013, ýška programu 21 000 EUR,
- Projekt progľamu celoživotného vzdelávania - COMENIUS ŠKOLSKŕCH
PARTNERSTIEV, August 2012 -JnI2014, rryíška projektu 21 000 EUR'
- Program cezhraničnej spolupráce Interreg V_A Polsko - Slovensko
201'4-2020, Január 2020 - November 2020, ýška projektu 29 997,24EÍJR.

Inteľľeg

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imig i nazwĺsko PhDr. Peter Hulb, PhD

Telefón / Telefon 0911 913 019

E-mailová adresa / Adres e-mail zssmt@zssmt.sk
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Partner mikropľojektu L / Parlner mikĺoproJeklu L

Základné infoľmácie / Podstawowe infoľmacje

Názov partnera 1' / Nazwa pannera
1

Zespól Szkol Gastľonomicznych i Handlowych Technikum nr B

Kategória paľtneľa 1 l Kategoria
partnera 1

Inštitúcie odborného vzdelávania

Štatutárny zástupca paľtnera 1
/ Repľezentacja prawna Partnera 1

Mgľ' Jolanta Wiklo
riaditelka školy

Kľajina / rľa.1 Polsko

Kľaj / Województwo Sliezske

okľes / Powĺat Bielsko-Biala

obec PSČ l Miejscowošó kod
pocztowy Bielsko-Biala 43-300

Ulica, číslo domu l Uľca, numer
domu ul. Stanislawa Wyspianskiego 5

IČo / nncoN 072332074

DIC / ľtp 9372686990

DPH i Podarek VAr
Je partner 1 platcom DPH? / czv
paľtner 1 jest platnikÍem podatku VAT?

Može parLner 1 realizáciou
mikroprojektu získať naspäť ýdavlry
vynaložené na DPH? / Czy partner 1

realizuj4c powyŽszy milĺľoprojekt moŽe odzyskaó
poniesĺony koszt podatku VAT?

Ano / ľat< Nie / ľie

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy +48 33 81.2 44 29

Fax / pax +48 33 812 4429

E-mailová adresa / Adľes e_mail zsgĺh@op.pl

Www stránka / Strona www www.gastronom.edu.pl

Doteľajšie skúsenosti partnera
1 s mikroprojektu realizáciou
projektov vľátarÍe projektov
financovaných z prostľiedkov
EU / noľyctrczasowe došwiadczenie
partnera 1 mikľoprojektu w realizacji
projektów' w ťym finansowanych ze
šrodków UE

Predchádzajúce skúsenosti mikro_pľojektového partneľa pri ľealizácii
projektov, vrátane projektov financovaných z fondov EU:
- Comenius, Erasmus plus Akcia KAl a KA2, cca 20 000 EUR,
- Pľogram cezhranĺčnej spolupráce Interreg V_A Polsko - Slovensko
2014-2020

Interreg

Kontaktná osoba / osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imiq i nazwisko Lidia Szarek

Telefón f Te]efon +48 33 BI2 4429

Fax / ľ'ax +48 33 81,2 4429

E-mailová adľesa l Adres e_mail zsgih@op.pl
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Kvalita cezhraničného paľtnerstva / juLuĺĺ parlnerstwa tľanŠgranlcznego

Spoločná pľíprava mikľoprojektu / wspótne pzygotowanie mikľoprojektu Áno / ľ"ľ

Spoločná príprava začala prebiehať po vyhláseníwzw prostredníctvom e-maiiov, telefonicky a osobne.
Stretnutĺe sa konalo na Slovensku v budove školy v Martine, kde sme si navzájom predstavili nápady a návrhy
na realizáciu mikroprojektu' V priebehu jednania sme zosúladili zhodné ciele vhodné pre realizáciu
cezhraničnej spolupráce pľe naplnenie zámeru zíntenzívnenia rozvoja cezhranĺčného a celoživotného
vzdeIávania.
V prípravnej fáze sa uskutočnilo jedno stretnutie. Po určených zámeroch a cielbch mikropľojektu, jeho
umiestnenia a úioh bola určená pracovná skupina pre pľípravu mÍkroprojekĹu. Pracovná skupina na spoločných
stretnutiach postupne prĺpravovala všetky náIežitosti mikroprojektu potrebné na podanie žĺadosti'
Cezhraničná spolupráca v rámci nášho mikroprojektu je velmi dôIežitá pre budúci dopad a udľžaielhosť
cezhraničných vzťahov.
Na pľopagáciu pľojektu použijeme prezentačné materiály, ktoré sú súčasťou vydavkov projektu (napr. peľá,
USB, tašky s potlačou a tričká s potlačou).

Spoločná realizácia mikropľojektu / Wspólna realizacJa mikľoprojektu Ano / ľaľ

Partnerĺ oboch škôI sa budú počas realizácie mÍkľoprojektu stretávať pľavidelne. Budú si vymieňať informácie
o priebehu mikroprojektu a pr|jímania nevyhnutných opatrení a ľozhodnutí v súvis]osti s implementovanýĺni
úlohami. Za účelom riešenia vyskytnutých pľoblémov budú parineri pod vedením projektového manažérá
pľiebežne organizovať pľacovné stretnutia, kontaktovať sa e_mailom alebo telefonicky. Stredná odborná škola
obchodu a služieb Martin, ako vedúci partner bude zodpovedať za ce]kové riadenie mikroprojektu a projektoqý
partner bude zodpovedný za organizáciu úloh daným vedúcim partnerom pre zabezpečenie spoločne
reaiizovaných aktivít. Táto organizácia práce predstavuje optimálne riešenie garantujúce reáIne dosiahnutie
plánovaných cielbv.

Spoločný peľsonál mikľopľojektu / Wspólny peľsonel mikroprojektu Ano / ľalĺ

Pľojektoqý manažér u vedúceho partnera bude zodpoveďný za odbornú stránku mikroprojektu, a taktĺež bude
osoba zodpovedná za rozpočet. obidve tieto osoby sú vlastnými zamestnancami vedúceho partneľa po dobu
trvania mikroprojektu a po dobu jeho trvalej udržatelhosti. U cezhraničného partneľa mikľoprojektu bude
projektoqý manažér, ktor1ý bude v spolupráci s projektoqým tímom vedúceho partnera zabezpečovať spoločné
akťivĺty. Spoločný projektorr5í personáI bude medzi sebou úzko spolupľacovať či v príprave mikľoprojektu alebo
s am otnej ľe alĺzácii j e dnotliv5ŕch aktivít mikroproj ektu.

Spoločné financovanie mikroprojektu. / Wspólne finansowanie mikroprojektu Nie / ľĺe

Interreg

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine má bohatú históriu. Jej korene siahajú až do
roku 1918. Snád'najviac V pamäti Verejnosti utkvel názov Stredné odborné učilište služieb Martin -

Jahodníky, pod kto4Ím škola fungovala v rokoch 1986 až 2003 a od roku 2003 aždo roku 2008
ako Združená stľedná škola obchodu a služieb' od 1.januára 2009 nesie názov Stredná odborná
škola obchodu a služĺeb so sídlom Stavbárska 1]., Martin. V súčasnosti patrí medzi najväčšie školy
v okrese a ponúka Svojim študentom možnosti všestranného rozvoja' Vízie a hodnoty škoiy
v oblasti qýchovy a vzdelávania sa snažia napĺňať pedagogickí zamestnanci teoretického
i praktického vyučovania. Cielbm je vychovať zručných odborníkov, ktorí majú kladný vztah
k svojej profesii. Víziou školy je úsilie byť poprednou a vyhl'adávanou školou S nezastupitelhou
pozíciou v našom regióne, ktorá poskytuje kvalitnú odbornú prípravu a kvalitné služby, je dobr1ým
partnerom pre žiakov, rodičov i podnikatelské subjekty' Škola sa snaží reagovať na potreby žiakov,
ich rodičov, regiónu a trhu.

Projekt vznikol ako súčasť strategického rozvoja školy. Prioritou školy je efektívne vzdelávanie
a odborná príprava v oblasti regionálneho pohostinstva. Škola sa snaží o rozvoj aktívnych foriem

POPIS MIKROPROJEKTU / oprs MrKRopRoJEKru

odôvodnenie milĺľopľoj ektu 1 Uzasadnienie mikľopľojektu
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učenia, hodnotenia vzdelávacieho pľocesu a qýsledkov vzdelávania a v nie poslednej rade
o medzinárodnú spolupľácu, ktorá prĺspieva k modernizácii qýuky a výmene know_how.

Zamestnanci školy s partnerskou školou v Bialsko Bialej majú záujem pokračovať v započatých
aktivitách, ktoré boli viac zamerané na informačné technológie v pohostinstve, či v hotelierstve
a na nové trendy vo rĺyrobe národných a medzĺnárodných pokrmov a nápojov' Tentokrát ich chcú
zamerať na ýrobu tľadičných a moderných regionálnych pokrmov, nápojov a na regionálne
jedinečnosti. Aktivity tak prispôsobujú aktuálnym trendom na tľhu cestovného ruchu, ktoré sú
charakteristické najmä zýšeným dopytom po regionálnych produktoch, špecialitách
a regionálnych j edinečností.

Špecifický cieľ č.1 :

Zorganizovať pľe účastníkov stretnutia workshopy v špecÍficlqých pohostinských zariadeniach
(kolibách, reštauráciách v ludovom štýle,vinárňach), vdhka ktoým získajú nové poznatky
a zručnosti v oblasti prípravy a dekorovania regionáInych tradičných a moderných pokrmov
a nápojov.
Zabezpečiť prehliadky pamiatok l'udovej architektúry, mateľiálnej a duchovnej kultúry
v jednotliqých regiónoch Žilĺnského kraja.
oboznámenie sa s jednotlirr5ŕmi prvkami regionáinej kultúry prispeje k sebauvedomovaniu si
osobnej identity účastníkov prehliadok, k uvedomovaniu toho, k akej skupine l'udí patria, ako ťažko
si táto skupina vytvárala vlastnú kultúru, aké potrebné je chrániť ju, ctĺť a vyuŽívať v pľospech
rozvoja cestovného ľuchu.
Plnením tohto cielä dôjde k zvýšeniu poznania tradičných a moderných regionálnych pokrmov a k
odstráneniu dispaľít na odbornej úrovni špecializovaných odborníkov na slovenskej i polskej

Veruia zo dňa 22-o9-2o2o - kontrolné číslo 11'32442996 Ä l 12

Hlavný cieľmikropľojektu a spôsob, alcým pľispieva k ľealizácii špecifického cielh
programu / cel ogólny mikroprojektu oľaz sposób w jaki pľrycz5mia sig do ľealizacji celu szczególowego pľogľamu

Hlavným cielbm mikropľojektu je prostredníctvom vymedzených edukačných aktivít posilniť
povedomie žiakov, učitelbv a následne všet(ých obyvatelbv euroregiónu Beskydy o ich vlastnej
kultúrnej identite, sile, vlastných jedinečnostĺach a schopnostiach za účelom zabezpečenĺa
kultúrnej rozmanitostĺ a sociálnej súdržnosti na danom izemípotrebných pre jeho trvalo
udržatelhý rozvoj.
Uvedený ciel' sa dosiahne:
- vyvzdelaním žiakov a učitelbv v oblasti prípravy tradičných a moderných regionálnych pokrmov
a nápojov v euroregióne Beskydy, ktoľí budú prostľedníctvom svojich dälších aktivít a médií
odovzdávať a šíriť získané znalosti a zručnosti medzi žiakov a širokú odbornú i laickú verejnosť,
- prepojením teórie a praxe v oblasti prípravy pokrmov a nápojov, ku ktorému dôjde priamo
v pohostins\ých zariadeniach nachádzajúcich sa v jednotliqých regiónoch Žilinského krqja a v
priestoroch školy, kde budú priz1ývaní profesionálni kucháľi špecializujúci sa na prípravu
tľadičných a moderných regionáInych pokrmov a nápojov,
- zapojením žiakov z ostatných študr3ných a učebných odborov So zameraním na cukrárstvo,
grafiku tlačových médií a informačno-komunikačné technológie, ktoré sa študqú v Strednej
odbornej škole obchodu a služieb v Martine'

Hlavný ciel'bude splnený postupným plnením špecific\ých cielbv

Špecifické ciele mikropľojektu (max.3) a spôsob, alĺým pľispejú k ľealizácii hlavného
cielh mikroprojektu / Cele szczególowe mikroprojektu (max'3) oraz sposób, w jaki przyczyniajq sig do reďizacji celu
ogólnego mikroprojektu



Interreg
strane

Špecifický ciel'č. 2
Z workshopov a prehliadok vytvoriť dvojjazyčné elektronické audiovizuálne študl3né materiály,
ktoré budú slúžiť na vzdelávacĺe a propagačnó účely'
V partnerských školách porovnať obsahy učebných osnov pre odborný predmet Technológia
prípravy pokrmov. Diskutovať o ich inováciách na obidvoch stľanách - polskej i slovenskej, napr.
o redukovaní zastaralých tém a ich nahľadzovaní noqými témami zameranými na prípľavu
regionálnych tradičných a trendoqfch pokrmov a nápojov.
Implementácia tohto ciel'a pľispeje k udržatelhému rozvoju regionálneho školstva - k aktivizácii
rozvoja odborných znalostí a zručností učitelbv a žiakov, k záujmu o inakosť pracovných postupov,
ap.

Specifický ciel'č. 3
Vytvoriť v e-podobe a umiestniť na webovom mieste školy odbornú publikáciu zameranú na
prípravu tradičných regÍonálnych pokrmov a nápojov, ktorú bude možné dopĺňať noqými
informácĺami q; po implementácii projektu. Realizáciou ciela dôjde k dlhodobej udržatelhosti
projektu, k podpore zachovávaniajedinečných kultúrnych zvykov a tľadícií.

Cielbvé skupiny a vplyv mikľoprojektu na cielbvé skupiny / c*py docelowe i ĺvpľyw mikroprojektu na
gľupy docelowe

-'vzdelávacie zariadenia ponúkajúce odborné a celoživotné vzdelávanie a ich žiacilštudenti

- Žiacilštudenti a učitelia
Na základe hlavnej tematiky projektu ,,Edukačné aktivity zamerané na rr5ŕrobu a dekorovanie
tradičných a moderných regionálnych pokrmov a nápojov v euroregióne Beskydy." , primárnou
cielbvou skupinou sú žiaci a učitelia oboch škôl. Výber žiakov, ktorí budú zapojení do projektu sa
v obidvoch školách uskutoční demokratic\ŕm spôsobom, tj' prĺhlásiť sa môŽu žiacizo všetkých
s pľojektom spojených odborov existujúcich na školách' V prípade zýšeného záujmu sa budú
preferovať Žĺaci s lepším prospechom a slušným správaním.

- obyvatelia euroregiónu Beskydy
Sekundárnou cielbvou skupinou projektu sú obyvatelia euľoregiónu Beskydy, ktoých povedomie
o ich vlastnej kultúrnej identite, sile, vlastných jedinečnostiach a schopnostiach za účelom
zabezpečenia kultúrnej rozmanitosti a sociálnej súdržnostĺ, bude realĺzáciou jednotliqých aktivít
projektu posilnené.

Ulohy mikroprojektu / Zadania mÍkroproJektu

Názov úlohy / Nazwa zadania
Workshopy v špecific{ých pohostínských zariadeniach jednotliqich
regiónov Žilĺnského kraja a komparácia učebných osnov predmäfu
Technológia prípľavy pokrmov na poiskej a slovenskej strane.

Partneľi mikropľojekiu zapojení do
realizácie úlohy / Partneľzy mikľoprojektu
zaangaŽowani w realizacjq zadania

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martĺn - Financujúci partner
ZespóI Szkol Gastronomĺcznych i Handlowych Technikum nr B

Termín ľealizácie / Termín realizacji 202L-01 - 2021.03

Miesto realizácie / Mĺe;sce realizacji
Špecifické pohostinské zaľĺadenia v regiónoch Považĺe, Kysuce, oľava,
Turiec a Liptov.
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Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných }valitatívnych
a kvantitatívnych paľametľov
(vrátane propagácie úlohy) / opis
zadania ze wskazanĺem nĺezbqdnych
paľametrów jakošciowych ĺ ilošciowych (w tym
promocja zadania)

odboľné woľkshopy sa budú uskutočňovať vo vy'bľanýclr špecĺficlqých
pohosťinslqÍch zaríadeniach (v kolibách a salašoch) v jednotlir4ých
regiónoch Zilinského kraja, vybraných na zák]ade prieskumu tľhu.
Zúčastnia sa ĺch šiesti žiaci a dvaja učitelia zo Zespolu Szkol
gastronomicznych i handlowych v Bialsko Bialej a ôsmi žiaci a dvaja
učitelia zo Strednej odbornej školy obchoďu a služieb v Maľtĺne.
Workshopy sa budú organizovať v dopoludňajších hodinách po dobu
piatich dní, každý deň v inom regióne Žilĺnského kraja _ na Považí,
Liptove, oľave, Kysuciach a v Tuľci. Ich účastníci budú v každom
podnĺku prĺvítaní manažérom, ktory v úvode pre nich zabezpečí
prehliadku priestorov podniku, jeho dispozičného riešenia, zariadenia,
či vybavenĺa. Workshopy budú viesť profesionálni kuchári z vybraných
zariadení špecializujúci sa na prípravu tradičných regionálnych
pokľmov a nápojov....

Pokračovanie popisu Útony č.t _ viď Príloha č.1

V tejto aktivite sa bude pokračovať aj na dľuhom stretnutí. Ich
ýstupom bude spracovaný návrh zmien uč.osnov.
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Kategóľia výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartošó

jednostki

Celkom
ogólem

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

Pľepľava mikrobusom B pols(ých
účastníkov na woľkshop. Trasa:
Bielsko-Biala-Martin( Slovensko)
a späť. Celková cenaje vrátane
stojného

520,00 km 0,B0 € 416,00 €

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

Ubytovanie (B osôb x 4 noci) -

Standard 8,00 os 157,50 € 1 260,00 €

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

Zabezpečenie stravy a občerstvenia
pre 1B osôb workshopu (obedy pľe
všet\Ích 1BxSxB )

18,00 os 40,00 € 720,00 €

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

Preprava mikrobusom medzĺ
regiónmĺ : Turíec-Liptov-Kysuce-
orava-Hoľné Považie

600,00 km 0,B0 € 480,00 €

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

Surovĺny použité na prezentáciu
(hydina, zverina, jatočné mäso,
zelenina ovocie, koreniny, smotana,
káva, mlieko, nealkoholické nápoje,
sirupy, vajcia, minerálne vody)

1,00 komplet 500,00 € 500,00 €

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

Vstupy do kultúrnych a športoqých
ustanovizní (popoludňajší program):
Múzeum Slovenskej dediny - Vstupné:
6 Euľ + odborný lektor cca 30 Eur
Demänovská jaskyňa - Vstupné: 6 Euľ
+ odborný lektoľ cca 30 Eur
Slovensky oľloj - Vstupné: 10 Eur
oľavs\í hrad - Vstupné: 5 Eur { 10
Eur spľievodca - ANJ/SJL
Cičmany - Vstupné: 4 Eurá * 15 Eur
lektor pre skupinu v cudzom jazyku

1,00 komplet 643,00 € 643,00 €

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

odmena regĺonálnym kuchárom
z vybraných zariadení 5,00 os 200,00 € 1 000,00 €

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

Zabezpečenĺe stravy - večere iba pre
účastníkov úlohy z Polska (8 x 5 x B)

8,00 os 40,00 € 320,00 €

Inteľľeg

Verzia zo dňa 22-o9-2o2o - kontrolné číslo 1132442996 q/23



Intemeg

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Mohilný telefón s príslušenstvom:
(obal, klopoqý mikrofón, stabilizátor,
redukcia, statív pre mobilné telefóny
a fotoaparáty)
Minimálne parametre: 5.B", Procesor
B-jadroqý, Interná pamäť 12B GB,
RAM 6 GB, zadný fotoapaľát 12 Mpx,
predný fotoaparát 10 Mpx, optická
stabilizácia, 4fchle nabíjanie 15W

1,00 szt 650,00 € 650,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Notebook - strih videa:
Minimálne parametľe: Notebook
s Intel Core i7, 15.6" IPS antireflexný
1.920 x 1080, RAM 16cB DDR4,
NVIDIA GeForce cTX 1650 4cB, SSD
1000G8 (ekvivalent)

1,00 szt 1 100,00 € 1 100,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Tlačiareň:
Minimálne parametre:
multifunkčná, A4, tlačiareň, skeneľ,
kopírka, 33 strán za minútu
čiernobielo, 20 strán za minútu
farebne, 4800 x 1 200dpi, LCD,
automatický podávač (ADF), duplex,
AirPrint, USB 2.0, LAN, WiFi

1,00 szt 350,00 € 350,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Progľam na strih videa:
Tvoľba uputávok a dalších pomocných
šablón z knižnice. K videu môžete
pridávať text pomocou callouts
Zoomovanie, viastné motívy úvodných
videí, Nahrávanie na Google Drĺve,
YouTube, renderovanie
v následujúcich formátoch: WMV, AVI,
MP4 a MOV

1,00 szt 250,00 € 250,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Tablety s príslušenstvom - obaly:
Minimálne parametre:
Tablet - displej 7 " 1.024 x 600 IPS,
MediaTek MTB32t 1.3 GHz, RAM
1 GB, interná pamäť 16 GB, pamäťová
karta až 128 GB, WiFi' Bluetooth,
GPS, webkamera 2 Mpx * 2 Mpx
Tablety budú žiakom - účastníkom
workshopom iba zapožičané. Po
ľealizácii pľojekiu budu dlhodobo
využívané v škole na podobne účely.
(ekvivalent)

12,00 szt 95,00 € 1 140,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenĺe

Digitálny fotoaparát s pľíslušenstvoml
(púzdro k fotoaparátu, pamäťová
karta),
Minimálne parametre:
22,3mmx1" 4, 9mm CMOS, Počet
efektívnych pixelov pribl. 24,10
megapixela, Celkoqý počet pixelov
pribl.25,80 megapixela, Pomer strán
3 :2, Nízkopásmoqý fi]teľ, Zabudovaný
fixný, Integrovaný systém čistenia
EoS, Typ faľebného filtra, Primárna
farba

1,00 szt 1 100,00 € 1 100,00 €
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Inteľreg

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Exteľný monitor pre úpravu videí
Minimálne parametre:
LCD monitor Full HD 1920x1080,
displej IPS, 16:9, odozva Sms,
obnovovacĺa frekvencia 75Hz

1,00 szt 100,00 € 100,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartošó calkowita zadania 10 029,00 €

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

Programovó ukazovatele výstupu / wskažniki produktu programu

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana d]a zadalria

Zdroj informácií o dosĺahnutí
ukazovatelä:.,, ,

Zróďo informacji o osi4gniqciu wskaŽnika

4.3 Počet spoločných mĺestnych
aktivít na podporu zamestnanosti
a spoločných školení
- Realizácia prvého workshopu

1,00 liczba Foto-dokumentácia a prezenčná
Iistina

Co44. Počet účastníkov spoločných
mĺestnych aktivít na podpoľu
zamestnanosti a spoločných školení
(ukazovatel'EK)
- Počet účastníkov

18,00 os
Foto-dokumentácia a pľezenčná
listina

Individuálne ukazovatele / wskažniki wlasne

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana d]a zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovatel'a

Žród}o informacji o osiqgniqciu wskaŽnika

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

1,00 líczba

Vypracovanie návrhu na inováciu
učebných osnov pre odborný
predmet technológia prípravy
pokrmov, Počet stľán 2

Informačný článok 1,00 szt
Informácia na webovej stránke,
printscreen

Názov úlohy / Nazwa zadania
Workshopy v Stľednej odbornej škole obchodu a služieb tematicky
zameľané na prípravu moderných regionálnych pokľmov a nápojov a
ýroba odbornej publikácie v e_podobe

Partneri mikroproj ektu zapojení do
ľealizácie úlohy / Partnerzy mikropľojektu
zaangaŽowani w realizacjg zadanĺa

Stredná odborná škola obchodu a služieb Maľtin _ Financujúci paľtner
Zespól Szkol Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr B

Termín ľealizácie 1 Termin realizacji 2021,-04 - 2021-06

Miesto rea]izácie / Mie.;sce reaiizacji Stredná odborná škola obchodu a služieb MarLin
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Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalĺtatívnych
a kvantitatívnych parametľov
(vrátane propagácĺe úlohy) l opis
zadania ze wskazaniem niezbqdnych
parametľów jakošcĺowych ĺ ilošcĺowych (w tym
promocja zadania)

Ukážky pľíprav moderných ľegionálnych pokrmov a nápojov budú
realizovať počas štyroch dní formou workshopov vyškolení odborníci
v špeciálnych učebniach Strednej odbornej školy obchodu a služieb
v Maľtine. Pôjde o trendové pokrmy a nápoje pripravované pomocou
noqých špeciáInych technických zariadení - sous vide, pacojet,
profesionáIneho kávovaru a špeciáIneho kávovaru na selfieccíno,
ĺndukčného vaľiča, panvíc na indukciu, sady hľncov na indukciu,
termomixu a sád šálok s podšálkami na cappuccĺno a ristreto kávu
(Bližší popis - Vid'rozpočet úlohy). Pre prípravu ť1ŕchto trendoqých
pokrmov a nápojov sme sa rozhodli preto, pretože máme záujem učiť
žiakov noqým moderným veciam a bez uvedených špeciálnych
zariadení to nejde. Zaľiadenia sa nebudú využívať len po dobu trvania
projektu, ale budú využívané niekolko rokov pojeho skončení, denne
pri qiiučbe žiakov študi1ných odboľov hotelová akadémÍa, čašníh
kuchár a učebných odboľov čašník a kuchár.
Woľkshopy budú oľganizované tak, že nqiskôr budú ich účastníci (žÍaci
a učitelia) oboznámení s používaním noqých techniclqých zaľiadení,
s možnosťami ich využívania v moderných pohostĺnských
zariadeniach. . . .

Pokračovanĺe popisu Úloľry č.2 _ vĺd'Príloha č.1

Interreg
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Kategória výdavkov
Kategoľia ĺvydatlĺów

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opis wydatku

Početflednotka
Liczba / Jednostka

Jeĺlnotková
hodnota
Wartošó

jednostki

Celkom
ogólem

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

Preprava mÍkrobusom B polských
účastníkov na woľkshop. Trasa:
Bielsko-Biala-Martin( Slovensko)
a Späť. Celková cenaje vľátane
stojného

520,00 km 0,80 € 416,00 €

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

Ubytovanie (B osôb x 3 nocĺ) _
Standard 8,00 os IIB,75 € 950,00 €

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

Zabezpečenie stľavy - obedy pľe 1B
osôb(1Bx4xB) 18,00 os 32,00 € 576,00 €

Výdavky na externých
expertov a r1ídav}ry na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
ĺ koszty uslug
zewngtrznych

odmena dvom špecialistom z Polska
za moderné pokrmy a dvom
špecialistom zo Slovenska za moderné
nápoje

2,00 os 300,00 € 600,00 €

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

Suľoviny použité na prezentáciu
(hydina, Zverina, jatočné mäso,
zelenina ovocie, koreniny, smotana,
káva, mlieko, nealkoholické nápoje,
sirupy, vajcia, mineľáIne vody)

i,00 komplet 400,00 € 400,00 €

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

Vstupy do kultúrnych a športorryÍch
ustanovizní (popoludňajší program):
Velká Fatra (gaderská dolina -

pren{jom kolobežkyje 15 Euľiosoba
* malé občerstvenie vo qýške 10
Eur/osoba.
Historické centrum mesta Martin
* maié občerstvenie vo qýške 10
Eur/osoba
Escape room - cĺelbm bude podpoľĺť
tímové myslenie, logické a kritické
myslenie, schopnosť kooperácie,
všímavosť a komunikáciu - Vstupné:
90 Eur/10-i2 hráčov

1,00 komplet 720,00 € 720,00 €

Výdavky na externých
expertov a r1ŕdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtrznych

Preprava autobusom: Trasa - Martin -

Gaderská dolina a späť
36,00 km 1,60 € 57.60 €

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

Ubytovanie a strava dvom
zahraničným špecialistom na ]. noc -

Standard
2,00 os 60,00 € 120,00 €

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

Výroba odboľnej publikácie
v e]ektronĺckej podobe :

Počet strán 22, Formát Ä4
1,00 komplet 450,00 € 450,00 €

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

Výroba filmov - elektr.
audiovizuáInych študĺjných materiáiov
. Dlžka filmu 10 minút pre každý
región (5 regíónov = 50 minút)
+ dälšie sťretnutĺe _ všetky tri dni
15-20 minút

1,00 komplet 450,00 € 450,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a qýdavky na
externé služb / Koszťy
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewngtľznych

Zabezpečenie stľavy - večere pre
B účastníkov z Pol'ska (B x 4 x B)

8,00 os 32,00 € 256,00 €

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

odmena dvom špecialistom zo
Slovenska za moderné nápoje 2,00 os 250,00 € 500,00 €

Výdavky na exteľných
expertov a rryÍdavlry na
externé služb / Koszťy
ekspeľtów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewngtľznych

Preklad odbornej publikácie' Počet
noľmostrán 22 1,00 komplet 300,00 € 300,00 €

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

odmena špecialistoviitlmočníkovi za
tlmočenie filmu v pol'skom jazyku
(Dlžka fiimu 10 minút pre každý
ľegión (5 regiónov = 50 mĺnút)
+ dälšie stretnutie - všetky tri dni
15-20 minút)

1,00 os 1 000,00 € 1 000,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Profesionálny kávovar zameraný na
trendové kávy.
Minimálne parametre: Kávovar
poloautomatický dvojpákorryŕ,
poloautomatic\ý, dvojp ákoqý-
e]ektromechanické ovládanie-
4 nastavitelhé dávlľy na každú páku-
zabudovaný: kapučinátor, qfilod
hoľucej vody a pary, medený bojler'
Učastníci sa budú najskôr vycvičovať
v nastavovaní mlynčeka a v príprave
kva]itného expresa, ktoré je základom
všet\ŕch trendoqých špeciáInych káv -

malinovej, bazovej, uhorkovej, ap.

1,00 szt 2 350,00 € 2 350,00 €

Interreg
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Výďavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

Selfieccino printer,
Minimálne paľametre:
Po1ohovatelhý disp1ay, okamžité
a qýchle pripojenie na Wi Fi,
nastavitelhosť rôznych priemeľov
šálok, hľnčekov, take away pohárov,
LCD so softwérom,
kovové telo s práškoqým nástrekom,
tlačidlo on/ofĹ okamžité zapnutie
a pripravenosť tlačiť obrázlĺy, mazanie
galérie fotiek (ochrana, aby súkromné
fotky neostávali v zaľiadení).
Pľíprava tejto kávy patrí v súčastnosti
medzi top gastronomické trendy
v pohostins\ích zariadeniach. Týmto
zaľiadením je možné pripravovať
špeciáIne cappuccino s fotografiou
hosťa na mliečnej pene.

1,00 szt 2 500,00 € 2 500,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposazenie

Sada prístľojov na sous vide -

špeciálne zariadenie (vakuovačka,
vaľič, termostat, časovač),
prostredníctvom ktorého sa
pripravujú pokrmy vo vákuu pomalým
varením pri nízkej teplote tľvajúcim
niekolko hodín. Ta\ýto spôsob
prípravy pokrmov im dodá lahodnú
nezabudnutelhú chuť. Je absolútnym
trendom v špeciálnych reštauráciách,
ktoré vyhlhdávajú gurmáni po celom
svete.

1,00 komplet 1 800,00 € 1 B00,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatkĺ na wyposaŽenie

Paco jet Mixér- technický prístroj,
pomocou ktorého sa pripravujú
pokrmy z hlboko mrazených surovín
(ovocia, zeleniny, ryb, ap ).Tak budú
mať žiaci možnosť vidieť a vycvičiť'sa
v príprave zmrzlín, sorbetov, polievok,
omáčok, pien, dezertov, ap.).
Minimálne parametre:
Kuchyns\ý robot PACOJET zachováva
čerstvosť potravín, je praktic{ý, šetľí
čas a qýchlo sa čistí. ovláda sa
pomocou grafického TFT dotykového
displeja, rozšírené programové
vybavenie t 3 ks pacotizačných
pohárov (2+1)

1,00 szt 4 800,00 € 4 800,00 €

Výdavky na vybavenĺe
/ Wydatki na wyposazenie

Indukčný varič _ Minimá]ne
paľametre: počet platničiek 2 ks,
termostat, ochrana proti prehriatiu,
ýchle nahriatie, automatické
vypnutie, protišmykové nohy, svetelný
indikátor prevádzky a LCD displej
Potrebný ku aktivite, kde sa využrje
sous vide, pomocou ktorého sa
pripraví pokrm pomalým varením.
Potom je potrebné ho ešte prudko
opiecť, aby sa dosiahla chrumkavosť
pokrmu. Práve na totoje potľebný
indukčný vaľič.

1,00 szt 95,00 € 95,00 €

Interreg
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Názov úlohy / Nu'*a zadania
Riadenĺe a propagácia mikroprojektu _ Stredná odborná škola obchodu
a služieb Martin

Miesto rea]ĺzácie / Mie;s"" ľealizacji Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

Výdavky na vybavenĺe
/ Wydatki na wyposaŽenie

Panvice na ĺndukciu - 2 kusy (1x25
Eur) 2,00 szt 25,00 € 50,00 €

Výdavky na vybavenĺe
/ Wydatki na wyposaŽenĺe Sada hrncov na indukciu 1,00 komplet 200,00 € 200,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

4 sady šálok s podšálkami na
cappuccino ( 4x 25 Eur) 1,00 komplet 100,00 € 100,00 €

Výdavky na vybavenie
/ Wydatki na wyposaŽenie

4 sady šálok s podšálkami na kávu
ristreto (4x 25 Eur) 1,00 komplet 100,00 € 100,00 €

Výdavky na vybavenĺe
/ Wydatki na wyposaŽenie

Termomix - kuchynsky robot
Minimálne parametrel
Nehrdzavejúca ocel', Veko, Misa na
miešanie, Miska z nerezovej ocele,
Miešací hák, AC (striedaqý prud).
Pľístroj potrebný na zdravé varenie
surovín, kto4ý je neodmyslitelhým
doplnkom sous vide.

1,00 szt 300,00 € 300,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartošó calkowita zadania 19 090,60 €

Výdavky vynaložené mimo opľávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wspaľcia 0,00 €

Progľamové ukazovatele výstupu / wsľazniki pľoduktu programrr

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pľe úlohu
Wartošó planowana d]a zadania

Zdroj infoľmácií o dosiahnutí
ukazovatelä

Žródlo infoľmacji o osi4gnĺqciu wskaŽnika

4.3 Počet spoločných miestnych
aktĺvít na podporu zamestnanosli
a spo1očných školení
- Realizácia druhého workshopu

1,00 liczba Foto-dokumentácia a prezenčná
listina

Co44. Počet účastníkov spoločných
miestnych aktivít na podporu
zamestnanosti a spoločných školení
(ukazovatel'EK)
- Počet účastníkov

18,00 os
Foto_dokumentácia a pľezenčná
listina

Individuálne ukazovatele / Wskažniki wlasne

Ukazovateľ
WskaŽnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartošó planowana dla zadania

Zdroj informácĺí o dosiahnutí
ukazovatela

Žróďo informacji o osi4gniqciu wskaŽnika

Infoľmačný č]ánok 1,00 szt Informácia na webovej stránke,
printscreen

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

1,00 szt odborná publikácia v e-podobe,
v ľozsahu 22 strán a vo foľmáte A4.
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Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
( vľátane propagácie mikľoprojektu):
/ opis zatlanĺa ze wskazaniem niezbqdnych
parametrów jakošciowych i ilošciowych (w tym
promocj a mikroproj ektu)

Vedúci partner mĺkro-projektu :

Projektoqý manažéľ - zodpovedá za riaďenie a implementáciu projektu
ako celku, a taktiež zodpovedá za realizáciu jednotliqých aktivít.
Finančný manažér - zodpovedá za finančné riadenie projektu.
Stretnutia budú slúžiť na qímenu informácií o pľiebehu projektu
a prljímania nevyhnutných opatrení a rozhodnutí v súvislosti
s implementovanými úlohamĺ ako aj na prijímanie noqých a r1ŕmenu
existujúcĺch informácií k dan11iľn problematikám. Pre plynulý tok
informácií a priebežné rozhodovanie sa budú partneri kontaktovať e_
mailom a telefonicky.
Hlavn1ýľn propa gačným mate riálom bude vyľvorenĺe o dbornej
publikácie v elektronickej podobe (Uloha 2) zameranej na regionálne
zvyky a tradície súvisiace s prípravou tradičných pokrmov a ich
tradičnou a netradičnou úpravou na tanieri ľesp. inom špecifickom
inventári. Pub]ikácia sa bude systematicky dopĺňať o nové pokrmy
a nápoje zjednotliqých regiónov a tak zabezpečíjej dlhodobú
udľžatelhosť.
Povinná publicita pľojektu bude zabezpečená na všetk5Ích
propagačných mateľiáloch naplánovaných v rámci realízovaných aktivít
tak, aby bolo možné zdôrazniť tak, že realizácĺa projektu bo]a možná
vdäka podpore z Európskej únie. Povinná publĺcita taktiež zabezpečí
zdôraznenie, že projekt sa ľealizuje so zahraničn1ŕm paľtnerom
a cielbvé skupiny budú informované o prínosoch cezhraničnej
spolupráce. Informácie o projekte a o zrealizovaní aktivít budú
verejnosti poskytované pravidelne na webor4ŕch stránkach partnerov.

Inteľreg
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Kategória výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis ýdavku
Nazwa i opis wydatku

Početflednotka
Liczba / Jednostka

Jednĺltková
hodnota
Waľtošó

jednostki

Celkom
ogólem

Personálne qýdavky
/ Koszt peľSonelu

Personálne qýdavky budú zložené
z personáInych qýdavkov projektového
tímu žiadatelä (proj ektorr5Í manažéľ
zodpovedá za riadenie
a implementáciu projektu ako celku,
a taktiežje zodpovedný za realĺzáciu
jednotliqých aktĺvít, finančný manažér
je zodpovedný za finančné riadenie
projektu).

0,00 0,00 € 6 453,92 €

Kanceláľske
a administratívne
qýdavky / Wydatki
biurowe i administracyjne

Kanceláľske a administľatívľre
qýdavky spojené s projektom 0,00 0,00 € 968,0B €

Výdavl1y na externých
expertov a rryÍdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
ĺ koszty uslug
zewnqtrznych

Roll-up banner -

Minimálne parametre:
(Rozmer: B5x20Ocm, hlĺníková
konštrukcia s pochrómovanými
bočnými stranami, potlač:
polypropylénoý matný film) slúžiaci
na propagáciu a rek]amu
realizovaného projektu

1,00 szt 150,00 € 150'00 €

Výdavky na exteľných
expertov a ir5ídavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych
i koszty uslug
zewnqtľznych

Propagačný mateľiáI cca 200 ks (perá,
USB, tašky s potlačou, tričká
s potlačou) - publicita projektu

1,00 komplet 3 000'00 € 3 000,00 €

Inteľreg

Celková hodnota úlohy / Wartošó calkowita zadania i0 572,00 €

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

RozPoČET PROJEKTU / nuoŽnr PRoJEKTU

Kategória qýdavkov l Kategoria wydatków
Stľedná odborná škola
obchodu a služieb Martin

I 2

Výdavky na externých expertov a qýdavky na exteľné s]užb / Koszty
ekspertów zewnqtrznych i koszty usiug zewnqtrznych 15 284,60 €

Výdavky na vybavenie i Wydatki na wyposaŽeníe i6 985,00 €

Peľsonálne vyďavky / Koszt personelu 6 453,92 €

Kancelárske a administratívne qýdavky / Wydatki biurowe i adminĺstracyjne 968,0B €

Spolu / Ruzem 39 691,60 €

MIKROPROJEKT SPOLU / nĺznpĺ MIKRoPRoJEKT 39 691,60 €
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Financovanie / f inansowanic

Európslcy fond regionálneho rozvoj a
Europejski Fundusz Roz\,voju Regionalnego

Štátny rozpočet
BudŽet Paírstwa

Mastný vklad
lV1ĺlad wlasny

Spolu
Razem

Vecný vklad
Wk}ad ľzeczowy

33 737,86 € 3 969,16 € 1 9B4,58 € 39 691,60 € 0,00 €

Peľcento financovania jednotlivých partnerov I%l / procent Íinansowania poszczególnych paľtneľów [o/o|

Stredná odboľná škola obchodu a služieb Maľtin

85,00% 10,00% 5,00% 1.00o/o

Interreg

HARMONOGRAM AKTIVÍT / HĺnľĺoľocRAM DzIAĹflÝ

Ulohy I zadania Miesto ľealizácie / Miejsce realizacji Realizačná jednotka /
Jednostka ľealizujEca

Polľok l Póhocze 1 (01-2021 - 06-2021)

Workshopy
v špecifických
pohostinslqých
zaľiadeniach
jednotliqich
regiónov ŽĺIĺnského
kľaja a komparácia
učebných osnov
predmetu
Technológia
prípravy pokrmov
na polskej
a slovenskej strane,

Špecifické pohostinské zariadenia v regiónoch
Považie, Kysuce, oľava, Turiec a Liptov.

- Stredná odborná škola
obchodu a služĺeb Martin
- Zespó] Szkol
Gastronomicznych
i Handlowych Technikum nr B

Workshopy
v Strednej odbornej
škole obchodu
a služieb tematicky
zamerané na
pľípravu
modeľných
regionáInych
pokrmov a nápojov
a ýroba odbornej
publikácie v e-
podobe

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

- Stredná odborná škola
obchodu a služieb MarLĺn
- Zespól Szkol
Gastronomícznych
i Handlowych Technikum nr B

Riadenĺe a
pľopagácia
mikroprojektu
(Stredná odborná
škola obchodu
a služieb Martin)

Stredná odborná škola obchodu a služieb Maľtin
--' Stredná odborná škola
obchodu a služieb Mariĺn -
Financujúci partner
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PRoJEKTovE UKAZOVATEIE / wsxľŽľĺml PRoJEKTowE

Pľogľamové ukazovatele výstupu / wsLuznikĺ pľoduktu pŤogramu

Názvy jednotliých ukazovatelbv
Nazwy poszczególnych wskažników

fednotka
Jednostka

Záverečná hodnota
Waľtošó koúcowa

4.3 Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných
ško]ení liczba 2,00

- Realízácia pľvého workshopu lĺczba 1,00

_ Realizácia druhého workshopu Iiczba 1,00

Co44. Počet účastníkov spoločných miestnych aktivít na podporu
zamestnanosti a spoločných školení (ukazovateľ EK) OS 36,00

- Počet účastníkov OS 18,00

- Počet účastníkov os 1 8,00

Indivĺďuálne ukazovatele / Wskažniki *lusne

Názvy jednotlivych ukazovatelbv
Nazwy poszczególnych wskaŽników

fednotka
Jednostka

Závercčná hodnota
Waľtošó koúcowa

Pub]ĺkácia (napr. kniha, album, pľíručka, sprievodca, slovník, spevník, zborník
z konferencie, brožúra, katalóg, leták, mapa, film, CD s hudbou, prezentácia) liczba 2,00

Informačný čIánok szt 2,00

Interľeg

Pre udržanie mikroprojektu bude potrebné zo strany žiadatelä presne vymedziť účasť jednotliých
paľtnerov, zodpovednosť, funkcie, zabezpečiťjasné a transparentné rozdelenĺe úloh vo Vnútri
parneľstva, ale i Smerom Von k cielbqfm skupinám, prÚemcom, používatelbm poskytovaných
služieb, budovať stáIe mateľiálne a finančné zabezpečenie pokračovania aktivít pro.|ektu
a spolupracovať s organizáciami podobného charakteru na Slovensku.
K tomu prispeje aj vytvorenie dvojjazyčných elektronických audio vizuálnych materiálov, ktoré

Cezhraničný dopad / Wpty*t ar,sgraniczny

Cezhraničný dopad mikroprojektu sa prejaví vo zvýšení kvality učebných procesov na oboch
stranách hranice a vo formovaní absolventov schopných umiestniť sa na trhu práce
V cezhraničnom regióne charakteristickom SVojimi špecifikami:
Cezhraničný dopad bude hlavne v tejto oblasti:
- Vyrovnanie znalostí a praktic\ých skúseností v oblasti zqýšenia úrovne kvality odborného
vzdelávania v obidvoch stredných školách so zameľaním na oblasť prípravy tradičných
a moderných regionálnych pokrmov a nápojov v euľoregĺóne Beskydy.
Dôvodom potreby cezhraničného projektuje využitie potenciálu polského, čo vyústi do vyrovnania
rozdielov a odovzdávania skúseností medzi oboma stranami. Nemenej dôležitým cezhľanĺčným
efektom bude nadviazanie kontaktov medzi školami, ale hlavne učitelmi a žiakmi škôl. Týmto
zároveň vytvoríme základ aj pre dlhodobú udržatelhosť myšlienky mikroprojektu.
V neposlednom rade náš mikroprojekt predpokladá inĺciovanie dalších spoločných aktivít
partneľov mikroprojektu či už vzdelávacích alebo v iných oblastiach, nakolko záujmy oboch
partnerov sú podobné až identické.

Udľžatelhosť mikroproj ektu / ľrwalošó mikroprojektu
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Inteľreg
budú slúžiť na vzdelávacie a propagačné účely.
Prehĺbenie spolupráce oboch parĽnerov pomocou mikroprojektu bude taktiež gaľanciou trvalej
udľžatelhosti projektu a rozvíjanĺa aktivít v tejto oblasti, či už na zák]ade d?rlších projektov alebo
vlastných zdrojov.
obe strany budú aj nadalej hl'adať nové podnety pre rozvoj svojich činností a prĺpravovať žiadosti
o dotácie.

Horizontálne princíPy l zasaay horyzontalne

Horizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wsparcĺa

Stručné odôvodnenie
Kľótkie uzasadnienie

princíp ľovnosti
príležitostí žien
a mužov
/ Równouprawnienie plci

Pozitívny /
Pozytywny

Pľojektje v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov
a žien.
Výsledlry mikroprojektu budú dostupné ako pre mužov tak aj pre ženy.
Tento mikľopľojekt nekladie žĺadne obmedzenia z ohlädu na pohlavĺe a to
ako vo fáze prípravy mikropľojektu (v pracovnej skupine sú muži a ženy),
tak aj vo fáze implementácie a následnom využití qýsledkov a v dobe
udržatelhosti. V pľípade podujatí organizovaných v rámci mikroprojektu
níe sú žiadne rozdiely medzi mužmi a ženami, l'udia oboch pohlaví sa na
nich môžu rovnako podieläť. obchod a služby ako aktivita nepozná
rozdelenie pohlavia, preto mikroprojekt bude mať neutrálny vplyv na
stratégie vzťahqúce sa k rodovej rovnostĺ.

Horizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Dľuh
podpory
Typ wsparcia

Stručné odôvodnenie
Kľótkie uzasadnieníe

rovnaké príležitosti
a nediskriminácia
/ Równošó szans
i niedyskryminacja

Pozitívny /
PozytywnV

Rovnosť a nediskriminácia patľia medzi najzákladnejšie zásady a práva
zakotvené v medzinárodných predpisoch o l'uds\ých právach. Kedže sú
prepojené s l'udskou dôstojnosťou, predstavujú ,,základný kameň'' všetkých
I'uds\ých pľáv.
Počas všetkých fáz implementácie mikroprojektu budeme postupovať
v súIade s politikou rovnakých pľíležitostí a predchádzania diskriminácií.
Mikroprojekt smeruje k vzájomnému spoznávaniu a pochopeniu, úcte
k rozdieinym tradíciám a vzájomnému spolunažívaniu.
Výsledky projektu budú bez obmedzenia (bezplatne) dostupné všetlqým
žiakom a učite]bm školy a všetkym školám, ktoré sa zaoberajú danou
tematĺkou.

Horizontálne
princípy
Zasady hoľyzontalne

Druh
podpory
Typ wsparcia

Stľučné odôvodnenie
Kľótkie uzasadnienie

Udržatelhý rozvoj
/ ZrównowaŽony rozwój

Pozitívny /
Pozytywny

Realizácia mikroprojektu a jeho vzdelávacích aktivíi rýznamnou mierou
prispejú k rozšírenĺu znalostí a prakticlqých zručností účastníkov
workshopov.
Hlavný cieľmikroprojektu sa zhoduje s definovanou prioľĺtou, kedže
mikroprojekt je zameraný práve na vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie
a získanie praktĺc}qých zručností v oblastĺ regionálnych pohostinských
služieb.
Z hl'adiska špecifického cielä dôjde k podpore zýšenia kvality
a profesionality v oblasti regionálnych pohostinslqích služieb.
Po ukončení projektu bude klúčoqým zámerom mikroprojektu spolupráca
a dälšie rozvfianie projektoqých qýstupov. Tieto budú využívané aj po
ukončení implementácie mikĺoprojektu.
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vYH LÁs ENIA VE DUCE Ho PARTNERA l oŠwrĺocznNlA PARTNERA WIoD4cEGo

Vyhlásenie o zabránení dvojitého financovania mikropľojektu z fondov EU.
ošwiadczenie o braku podwóJnego fiuansowania mikľoprojektu ze šrodków UE'

Vyhlasujem, že počas realizácie mikroprojektu nebude mikľoprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí
financovaná z iných štľuktuľáInych fondov EU'
ošwiadczam, iŽ podczas realizacji mikroprojektjako calošó, ani Žadnajego czqšó, nie bqdzie wspierany ze šrodków innego programu pomocy
UE-

Mikľopľojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
Mikropľojekt bgdzie ľealizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówleú publicznych'

Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákazíek.
ošwiadczam, Že mikroprojekt bgdzie reallzowany zgodnie z zasadami udzÍelania zamówieí publicznych.

Vyhlásenie o pľipľavenosti mikľopľojektu na jeho ľealizáciu v súlade s legislatívou EU a s náľodnou
legislatívou.
ošwiadczenie o gotowošci mikropľojektu do ľealizacji ijego zgodnošci z prawodawstwem UE i kľajowym'

Vyhlasujem, že tento mikľopľojekt je pripravený na realizáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia
(ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EU a s národnou legislatívou všetkých zapojených partneľov.
ošwiadczam, iŽ mikroprojektjest przygotowany do realizacji, posiada stosowne dokumenty ĺ pozwolenĺa (ešli dotyczy) zgodnie
z prawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangaŽowanych partneľów.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na przetwatzanie i publikowanie danych osobowych.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a vjej prílohách na účely
Spojené s ľea]izáciou mikroprojektu.
WyraŽam zgodq na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawaľ|ych w przedk}adanym wniosku i zal4cznikach, do celów zwiqzanych
z realizacjE projektu parasolowego.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so spľístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim
hodnotenie operačných progľamov.
ošwiadczenie dotycz4ce zgody na udostqpnienie wniosku podmiotom dokonuj4cym ewaluacji programów opeľacyjnych.

Súhlasím so spľíStupňovaním údajov obsiahnutých v pľojektovej žiadosti subjektom vykonávajúcĺm evaluácĺu
operačných progľamov za podmienky, že iieto subjekty zaistia ochranu ĺnformácií a tajomstiev v nej
obsiahnutých'
WyraŽam zgodg na udostqpnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonuj4cym ewaluacji pľogramów operacyjnych pod
warunkjem zapewnienia przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdivých infoľmáciĺ alebo podávanie nepľavdiých vyhlásení
odpowiedzialnošó karna za podanie falszyrvych informacji lub zloŽenie falsrywycb ošwiadczeri'

Som sĺ vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdiqých údajov alebo podanie nepľavdii4ích vyhlásení
Jestem šwiadomy odpowiedzialnošci karnej za podanie falszyvlych danych lub zIoŽenle falszywych ošwiadczeň.

Inteľreg

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

oficiálna pečiatka žiadatelä / ofĺcjatna pieczgó
vľnioskodawcy

?ĺŕ4
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pečĺatka l pleczeó,
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Interreg

PRÍtoHY / zarqczľĺmr

Príloha t za}Eczrnk Bolo pľiložené? l czy do}qczono?

Paľtneľska dohoda medzi par|nermi ýkajúca sa realizácie mikropľojektu (v
súlade so vzorom)
Porozumienie partnerskie pomigdzy partneľami w sprawĺe realizacji mikropľojektu (zgodnie ze
wzoľem)

Áno / ľuľ

Súvaha za pľedchádzajúci ľok
Bilans za ubiegľy rok Nie / ľĺe

Výkaz ziskov a strát za pľedchádzajúci rok
Rachunek zyskóW i strat za ubiegľy rok Nie / ľĺe

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

Ano / ľat

Štatút/stanovy
Statut Áno / ľuL

Vyhlásenĺe o DPH a nedoplatkochvoči veľejnoprávnym inštitúciám (tj. že
n9majú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky)
ošwiadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiqzaniami publiczno-prawnymi

Áno / ľ"ľ

Vyhlásenie ýkajúce sa štatnej pomoci pre mikroprojekt
ošwiadczenie dotyczqce pomocy publicznej w mikroprojekcie Ano / ľaľ

Vyhlásenie o poverení ľea]izácie mikroprojektu inej jednotke
ošwradczenie o powierzeniu realizacji mikropľojektu innej jednostce Nie / Nie

Vyhlás enie o ľe alizá cii ukazovatelä rr5isledku
ošwiadczenie o ľealizacji wskaŽnika rezultatu Ano / ľaľ

opis vplyvu mĺkropľojektu na životné pľostredie
opis wpiywu mikľoprojektu na šrodowisko Áno / ľuľ

Stručný opis prípravy vjazyku cezhraničného partnera
Skľócony opis przygotowany w jqzyku partnera zagranicznego Ano / ľat

Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované polskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou
mikropľojektu.
Inne niezbgdne zat4czone dokumenty wymagane prawem po]skim/slowackim iub specyfĺkq mikropľojektu

PríIoha č.1 _ Podrobný popis

Verzia zo dňa 22-o9-2o2o - kontrolné číslo 1L32442996


