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PRÍLOHA Č.1 - PONUKA NA POSKYTNUTIE GRANTU
1
1.1
1.1.1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
Identifikácia Prijímateľa:
Obchodné meno Prijímateľa:

applicant_name
seat_street seat_descriptive_number/seat_orientation_number

1.1.2

Adresa sídla:
seat_postal_code seat_city

1.2

Údaje kontaktnej osoby:

1.2.1

Meno a priezvisko:

cp_first_name cp_last_name

1.2.2

E-mail kontaktnej osoby:

cp_email

1.3

Identifikácia Projektu:

1.3.1

Názov Projektu:

project_title

1.3.2

Číslo Projektu:

project_code

1.3.3

Názov Programovej oblasti:

programme_title

1.3.4

Dátum vydania rozhodnutia
o schválení Projektu:

project_decision_issued_on

1.3.5

Deň začatia realizácie Projektu:

project_implementation_start_date

1.3.6

Plánovaný termín ukončenia
Projektu:

project_implementation_completion_date

1.3.7

Výstup projektu:

programme_outcome

1.3.8

Výsledky projektu:

programme_output1
programme_output2
programme_output3
programme_output4

1.3.9

Komponent/opatrenie:

component_measure

1.4

Identifikácia Partnera

Bod

Obchodné meno Partnera

1.4.1

partner1_name (ďalej len ako
„Partner1“)

IČO alebo ekvivalent

Partnerská
dohoda
uzavretá dňa

Dodatok č.,
uzavretý dňa

partner1_ID
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1.4.2

partner2_name (ďalej len ako
„Partner2“)

partner2_ID

1.4.3

partner3_name (ďalej len ako
„Partner3“)

partner3_ID

1.4.4

partner4_name (ďalej len ako
„Partner4“)

partner4_ID

1.5
1.5.1

2
2.1

Ponuka na poskytnutie grantu

Dokumenty
Táto Ponuka na poskytnutie grantu je vypracovaná podľa údajov poskytnutých Prijímateľom vo verzii
č. application_version Žiadosti o projekt vedenej pod spisovým číslom registration_file_number
a nasl., ako aj na základe všetkých Prijímateľom dodatočne poskytnutých informácií.
FINANCOVANIE PROJEKTU
Súhrnné údaje

2.1.1

Celkové oprávnené výdavky Projektu nepresiahnu total_eligible_expenditure_total eur a sú tvorené
súčtom:
a)
Priamych výdavkov podľa bodu 2.6 tohto článku,
b)
Príspevku v naturáliách podľa ods. 2.1.5 tohto bodu, ak relevantné,
c)
Nepriamych nákladov podľa ods. 2.1.6 tohto bodu, ak relevantné,
d)
Rezervy podľa ods. 2.1.7 tohto bodu, ak relevantné.

2.1.2
2.1.3
2.1.4

Projektový grant nepresiahne grant_requested_total eur.
Miera Projektového grantu nepresiahne project_grant_rate %.
Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov v peňažnej forme nepresiahne cash_cofinancing_total
eur.
Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov vo forme Príspevku v naturáliách nepresiahne
in_kind_total eur.
Nepriame náklady Projektu nepresiahnu indirect_costs_total eur.
Rezerva vytvorená v rámci Projektu predstavuje sumu reserve_total eur.
Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu
a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%.

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

2.2
2.2.1
2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Oprávnenosť výdavkov
Výdavky nesmú byť realizované pred dátumom uvedeným v ods. 1.3.5 tejto Ponuky na poskytnutie
grantu.
Ak Nariadenie neustanovuje inak, výdavky musia byť zrealizované do jedného roka od dátumu
uvedeného v ods. 1.3.6 tejto Ponuky na poskytnutie grantu alebo do 30.4.2024, podľa toho, ktorý
z týchto dátumov nastane skôr. Tento dátum zároveň predstavuje konečný termín oprávnenosti
výdavkov.
Rozdelenie Celkových oprávnených výdavkov
Celkové oprávnené výdavky Prijímateľa nepresiahnu total_eligible_expenditure_applicant eur.
Celkové oprávnené výdavky Partnera1 nepresiahnu total_eligible_expenditure_partner1 eur.
Celkové oprávnené výdavky Partnera2 nepresiahnu total_eligible_expenditure_partner2 eur.
Celkové oprávnené výdavky Partnera3 nepresiahnu total_eligible_expenditure_partner3 eur.
Celkové oprávnené výdavky Partnera4 nepresiahnu total_eligible_expenditure_partner4 eur.
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Rozdelenie Projektového grantu
Projektový grant Prijímateľa nepresiahne grant_requested_applicant eur.
Projektový grant Partnera1 nepresiahne grant_requested_partner1 eur.
Projektový grant Partnera2 nepresiahne grant_requested_partner2 eur.
Projektový grant Partnera3 nepresiahne grant_requested_partner3 eur.
Projektový grant Partnera4 nepresiahne grant_requested_partner4 eur.
Rozdelenie Spolufinancovania
Prijímateľ je povinný spolufinancovať Projekt v peňažnej forme vo výške cash_cofinancing_applicant
eur a vo výške in_kind_applicant eur vo forme Príspevku v naturáliách.
Partner1 je povinný spolufinancovať Projekt v peňažnej forme vo výške cash_cofinancing_partner1
eur a vo výške in_kind_partner1 eur vo forme Príspevku v naturáliách.
Partner2 je povinný spolufinancovať Projekt v peňažnej forme vo výške cash_cofinancing_partner2
eur a vo výške in_kind_partner2 eur vo forme príspevkov v naturáliách.
Partner3 je povinný spolufinancovať Projekt v peňažnej forme vo výške cash_cofinancing_partner3
eur a vo výške in_kind_partner3 eur vo forme Príspevku v naturáliách.
Partner4 je povinný spolufinancovať Projekt v peňažnej forme vo výške cash_cofinancing_partner4
eur a vo výške in_kind_partner4 eur vo forme Príspevku v naturáliách.
Zmeny v rozdelení Spolufinancovania sú oprávnené za predpokladu, že dôjde k vzájomnej dohode
Prijímateľa a Partnerov (ďalej len ako „Subjekty“) a že sú dodržané ustanovenia ods. 2.1.4 a 2.1.5
tohto článku.
Rozdelenie Priamych výdavkov
Priame výdavky predstavujú všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré je možné priamo priradiť
k určitej Aktivite.
Indikatívne rozdelenie Priamych výdavkov podľa Aktivít a podľa Subjektov je uvedené v eurách
v Tabuľke č. 1.
Subjekty sú oprávnené prekročiť limity Aktivít presunom finančných prostriedkov z iných Aktivít.
Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov Aktivít o viac ako 15 % z Celkových
oprávnených priamych výdavkov Projektu.
Odlišne od ods. 2.6.3 tohto bodu, výdavky na aktivitu Riadenie projektu nesmú presiahnuť celkovú
sumu uvedenú v Tabuľke č.1 pre túto aktivitu.
Presuny Priamych výdavkov medzi jednotlivými Subjektmi sú oprávnené za predpokladu, že dôjde
k vzájomnej dohode medzi týmito Subjektmi a že sú dodržané ustanovenia bodov 2.3 a 2.4 tohto
článku.

Tabuľka č. 1
Aktivita/Subjekt
Riadenie projektu
Activity1_name

Prijímateľ

Partner1

Partner2

Partner3

Partner4

Spolu

project_ma project_ma project_ma project_ma project_ma project_ma
nagement_ nagement_ nagement_ nagement_ nagement_ nagement_
applicant
partner1
partner2
partner3
partner4
total
activity1_a activity1_p activity1_p activity1_p activity1_p activity1_to
pplicant
artner1
artner2
artner3
artner4
tal

Activity2_name

activity2_a
pplicant

activity2_p
artner1

activity2_p
artner2

activity2_p
artner3

activity2_p activity2_to
artner4
tal

Activity3_name

activity3_a
pplicant

activity3_p
artner1

activity3_p
artner2

activity3_p
artner3

activity3_p activity3_to
artner4
tal

Activity4_name

activity4_a
pplicant

activity4_p
artner1

activity4_p
artner2

activity4_p
artner3

activity4_p activity4_to
artner4
tal

3

Skratka programu:
programme_abbreviation
Číslo Projektu:
project_code_repeat

Číslo Zmluvy: contract_number

Ponuka na poskytnutie grantu
Príloha č. 1 k Projektovej zmluve

Activity5_name

activity5_a
pplicant

activity5_p
artner1

activity5_p
artner2

activity5_p
artner3

activity5_p activity5_to
artner4
tal

Activity6_name

activity6_a
pplicant

activity6_p
artner1

activity6_p
artner2

activity6_p
artner3

activity6_p activity6_to
artner4
tal

Activity7_name

activity7_a
pplicant

activity7_p
artner1

activity7_p
artner2

activity7_p
artner3

activity7_p activity7_to
artner4
tal

Activity8_name

activity8_a
pplicant

activity8_p
artner1

activity8_p
artner2

activity8_p
artner3

activity8_p activity8_to
artner4
tal

Spolu

direct_cost direct_cost
s_applicant s_partner1

direct_cost direct_cost
s_partner2 s_partner3

direct_cost direct_cost
s_partner4
s_total

2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7

2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7

3
3.1
3.1.1

Rozdelenie a spôsob výpočtu Nepriamych nákladov
Nepriame náklady Prijímateľa budú vypočítané v zmysle čl. indirect_costs_method_applicant
Nariadenia a nepresiahnu indirect_costs_applicant eur.
Nepriame náklady Partnera1 budú vypočítané v zmysle čl. indirect_costs_method_partner1
Nariadenia a nepresiahnu indirect_costs_partner1 eur.
Nepriame náklady Partnera2 budú vypočítané v zmysle čl. indirect_costs_method_partner2
Nariadenia a nepresiahnu indirect_costs_partner2 eur.
Nepriame náklady Partnera3 budú vypočítané v zmysle čl. indirect_costs_method_partner3
Nariadenia a nepresiahnu indirect_costs_partner3 eur.
Nepriame náklady Partnera4 budú vypočítané v zmysle čl. indirect_costs_method_partner4
Nariadenia a nepresiahnu indirect_costs_partner4 eur.
Maximálna výška Nepriamych nákladov Partnera a spôsob výpočtu budú tiež určené v Partnerskej
dohode.
Presuny Nepriamych nákladov medzi jednotlivými Subjektmi sú oprávnené za predpokladu, že dôjde
k vzájomnej dohode medzi týmito Subjektmi a že sú dodržané ustanovenia bodov 2.3 a 2.4 tohto
článku.
Rozdelenie Rezervy
Indikatívna výška Rezervy na výdavky Prijímateľa predstavuje reserve_applicant eur.
Indikatívna výška Rezervy na výdavky Partnera1 predstavuje reserve_partner1 eur.
Indikatívna výška Rezervy na výdavky Partnera2 predstavuje reserve_partner2 eur.
Indikatívna výška Rezervy na výdavky Partnera3 predstavuje reserve_partner3 eur.
Indikatívna výška Rezervy na výdavky Partnera4 predstavuje reserve_partner4 eur.
Rezerva môže byť použitá len so súhlasom Správcu programu a musí byť použitá v prospech Výstupu
projektu a Výsledkov projektu.
Presuny finančných prostriedkov Rezervy medzi jednotlivými Subjektmi sú oprávnené za predpokladu,
že dôjde k vzájomnej dohode medzi týmito Subjektmi a že sú dodržané ustanovenia bodov 2.3 a 2.4
tohto článku.

INDIKÁTORY PROJEKTU
Štandardné indikátory projektu
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty štandardných indikátorov Projektu
klasifikovaných v Tabuľke č. 2 ako záväzné indikátory budú dosiahnuté do schválenia Záverečnej
správy o projekte.
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Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že aktuálne hodnoty štandardných indikátorov Projektu
klasifikovaných v Tabuľke č. 2 ako hlásené indikátory budú oznamované Správcovi programu v rámci
Priebežných správ o projekte.

Tabuľka č. 2
Bod

Názov indikátora

a)

standard_indicator1

b)

standard_indicator2

c)

standard_indicator3

d)

standard_indicator4

e)

standard_indicator5

f)

standard_indicator6

g)

standard_indicator7

h)

standard_indicator8

i)

standard_indicator9

j)

standard_indicator10

k)

standard_indicator11

l)

standard_indicator12

m)

standard_indicator13

n)

standard_indicator14

3.2

Bilaterálne indikátory projektu

3.2.1
3.2.2

Typ indikátora
standard_indi
cator_type1
standard_indi
cator_type2
standard_indi
cator_type3
standard_indi
cator_type4
standard_indi
cator_type5
standard_indi
cator_type6
standard_indi
cator_type7
standard_indi
cator_type8
standard_indi
cator_type9
standard_indi
cator_type10
standard_indi
cator_type11
standard_indi
cator_type12
standard_indi
cator_type13
standard_indi
cator_type14

Cieľová
hodnota
standard_indica
tor_target1
standard_indica
tor_target2
standard_indica
tor_target3
standard_indica
tor_target4
standard_indica
tor_target5
standard_indica
tor_target6
standard_indica
tor_target7
standard_indica
tor_target8
standard_indica
tor_target9
standard_indica
tor_target10
standard_indica
tor_target11
standard_indica
tor_target12
standard_indica
tor_target13
standard_indica
tor_target14

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty bilaterálnych indikátorov Projektu klasifikovaných
v Tabuľke č. 3 ako záväzné indikátory budú dosiahnuté do schválenia Záverečnej správy o projekte.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že aktuálne hodnoty bilaterálnych indikátorov Projektu
klasifikovaných v Tabuľke č. 3 ako hlásené indikátory budú oznamované Správcovi programu v rámci
Priebežných správ o projekte.

Tabuľka č. 3
Bod

Názov indikátora

a)

bilateral_indicator1

b)

bilateral_indicator2

Typ
bilateral_indic
ator_type1
bilateral_indic
ator_type2

Cieľová
hodnota
bilateral_indica
tor_target1
bilateral_indica
tor_target2
5
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bilateral_indic
ator_type3
bilateral_indic
ator_type4
bilateral_indic
ator_type5
bilateral_indic
ator_type6
bilateral_indic
ator_type7

bilateral_indica
tor_target3
bilateral_indica
tor_target4
bilateral_indica
tor_target5
bilateral_indica
tor_target6
bilateral_indica
tor_target7

Prijímateľ je povinný sledovať indikátory publicity uvedené v Tabuľke č. 4.
Správca programu je oprávnený požadovať, aby Prijímateľ vyvinul maximálne úsilie o dosiahnutie
cieľových hodnôt uvedených v Tabuľke č. 4.
Správca programu je oprávnený podmieniť vyplatenie nasledujúcej zálohovej platby alebo záverečnej
platby splnením podmienky podľa ods.3.3.2 tohto článku zo strany Prijímateľa.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že budú zverejnené informácie o útvaroch zodpovedných za
realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, vrátane kontaktnej osoby.

Tabuľka č. 4
Bod

Názov indikátora

a)

publicity_indicator1

b)

publicity_indicator2

c)

publicity_indicator3

d)

publicity_indicator4

e)

publicity_indicator5

f)

publicity_indicator6

g)

publicity_indicator7

3.4

Špecifické projektové indikátory

3.4.1

Cieľová
hodnota
publicity_indica
tor_target1
publicity_indica
tor_target2
publicity_indica
tor_target3
publicity_indica
tor_target4
publicity_indica
tor_target5
publicity_indica
tor_target6
publicity_indica
tor_target7

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty špecifických projektových indikátorov uvedené
v Tabuľke č. 5 budú dosiahnuté do schválenia Záverečnej správy o projekte.

Tabuľka č. 5
Bod

Názov indikátora

a)

project_specific_indicator1

b)

project_specific_indicator2

Cieľová
hodnota
project_specific
_indicator_targ
et1
project_specific
_indicator_targ
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et2

c)

project_specific_indicator3

d)

project_specific_indicator4

e)

project_specific_indicator5

f)

project_specific_indicator6

g)

project_specific_indicator7

4
4.1
4.1.1

FINANCOVANIE, PREDKLADANIE SPRÁV A MÍĽNIKY
Maximálne výšky platieb
Správca programu poskytne platby Prijímateľovi systémom zálohových platieb maximálne do
percentuálnej výšky uvedenej v Tabuľke č.6. Táto percentuálna výška predstavuje podiel výšky platby
na Projektovom grante.

Tabuľka č. 6
Trvanie
implementácie
projektu
advances_project_i
mplementation_dur
ation

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.3
4.3.1
4.4

project_specific
_indicator_targ
et3
project_specific
_indicator_targ
et4
project_specific
_indicator_targ
et5
project_specific
_indicator_targ
et6
project_specific
_indicator_targ
et7

Zálohová
platba

Prvá
priebežná
platba

Druhá
priebežná
platba

Tretia
priebežná
platba

Štvrtá
priebežná
platba

Záverečná
platba

advance_pe
rcentage

interim_per
centage1

interim_per
centage2

interim_per
centage3

interim_per
centage4

final_perce
ntage

Zálohová platba
Správca programu poskytne Prijímateľovi Zálohovú platbu vo výške advance_total eur.
Prijímateľ prevedie Partnerovi1 zo Zálohovej platby sumu vo výške advance_partner1
v Partnerskej dohode dohodnuté inak.
Prijímateľ prevedie Partnerovi2 zo Zálohovej platby sumu vo výške advance_partner2
v Partnerskej dohode dohodnuté inak.
Prijímateľ prevedie Partnerovi3 zo Zálohovej platby sumu vo výške advance_partner3
v Partnerskej dohode dohodnuté inak.
Prijímateľ prevedie Partnerovi4 zo Zálohovej platby sumu vo výške advance_partner4
v Partnerskej dohode dohodnuté inak.

eur, ak nie je
eur, ak nie je
eur, ak nie je
eur, ak nie je

Zádržné
retention_system.
Harmonogram predkladania správ o projekte
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Prijímateľ je povinný predložiť Priebežnú správu o projekte do pätnástich (15) pracovných dní od
uplynutia každého Reportovacieho obdobia.
Prvým Reportovacím období je obdobie štyroch (4) mesiacov od prvého dňa mesiaca, v ktorom
nadobudla účinnosť Projektová zmluva. Všetky ďalšie Reportovacie obdobia sú rovnako
štvormesačné, ak nedôjde k ich zlúčeniu. Výdavky vynaložené pred nadobudnutím účinnosti
Projektovej zmluvy sa zahrnú do prvého mesiaca prvého Reportovacieho obdobia.
K zlúčeniu Reportovacích období môže dôjsť najmä v prípade, ak úplná Priebežná správa o projekte
nebola doručená v stanovenom termíne, ak Priebežná správa o projekte bola zamietnutá alebo jej
schvaľovanie bolo pozastavené a v iných obdobných prípadoch.
Priebežná správa o projekte za obdobie zahrnujúce december kalendárneho roka predstavuje
Výročnú správu o projekte.
Záverečnú správu o projekte predloží Prijímateľ do tridsiatich (30) pracovných dní od uplynutia
príslušného reportovacieho obdobia.
Míľniky
Prijímateľ je povinný realizovať Projekt v súlade s Míľnikmi identifikovanými v Žiadosti o projekt.
Správca programu je oprávnený považovať za nečinnosť Prijímateľa aj situáciu, ak v rámci Projektu
nebol dosiahnutý Míľnik identifikovaný v Žiadosti o projekt ako zásadný, a to ani do troch mesiacov
od plánovaného ukončenia jeho realizácie.
Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca programu poskytne Prijímateľovi primeranú
lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, Projekt bude
ukončený a Prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého Projektového
grantu.

OSOBITNÉ PODMIENKY A UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU
Zoznam vyňatého vybavenia
Vyňaté vybavenie je vybavenie, ktoré je povolené zahrnúť do oprávnených výdavkov v celkovej
vstupnej cene.
Zoznam vyňatého vybavenie je uvedený v Tabuľke č. 7.
Ak je v Tabuľke č.7 uvedené, že na určité vybavenie sa nevzťahujú podmienky udržateľnosti projektu,
má sa za to, že zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie používanie tohto vybavenia by vzhľadom na
celkové ciele Projektu neslúžilo žiadnemu prospešnému ekonomickému účelu.

Tabuľka č.7
Názov vybavenia

Počet
kusov

Podmienka
udržateľnosti sa na
vybavenie:
Vzťahuje / Nevzťahuje
Vzťahuje / Nevzťahuje
Vzťahuje / Nevzťahuje
Vzťahuje / Nevzťahuje
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Vzťahuje / Nevzťahuje
Vzťahuje / Nevzťahuje

5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

5.4
5.4.1
5.5
5.5.1
5.5.2

5.5.3

5.6
5.6.1
5.6.2

6
6.1
6.1.1

6.1.2

Zabezpečenie
Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s článkom 14 Projektovej zmluvy, ak ho Správca programu
k takémuto postupu písomne vyzve.
Odkladacie podmienky Zálohovej platby
Napr. Doručenie uznesenia VÚC, obecného zastupiteľstva, preukázanie zabezpečenia, povolenia,
akreditácie a pod., ak je to relevantné....
Odkladacie podmienky Záverečnej platby
Napr. kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie o udelení akreditácie a pod.
Ďalšie osobitné podmienky
Prijímateľ zabezpečí...
S cieľom posilniť synergiu medzi jednotlivými projektmi je Prijímateľ povinný vypracovať stručný opis
každého vzdelávacieho materiálu, ktorý bude pred začiatkom prác na tvorbe vzdelávacieho materiálu
predložený na posúdenie Správcovi programu. Správca programu je oprávnený je oprávnený posúdiť
jeho potenciálny prínos a prijať príslušné opatrenia.
S cieľom odstrániť možnú duplicitu vo financovaní je Prijímateľ povinný predložiť Správcovi programu
každý vypracovaný vzdelávací materiál v editovateľnom formáte, ktorý Správcovi programu umožní
vykonať porovnanie jeho autenticity a originality.
Doba udržateľnosti projektu
Doba udržateľnosti projektu je stanovená na obdobie project_sustainability_period od schválenia
Záverečnej správy o projekte.
Počas celej Doby udržateľnosti projektu je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty
indikátorov klasifikovaných v bodoch 3.1. a 3.2. tejto Ponuky na poskytnutie grantu ako záväzné
indikátory a cieľové hodnoty indikátorov uvedených v bode 3.4 tejto Ponuky na poskytnutie grantu
budú v zásade v nezmenšenom rozsahu zachované, resp. napĺňané.
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Osobitné ustanovenia
Prijímateľ je oprávnený predložiť Správcovi programu na kontrolu dokumentáciu podľa Pravidiel
implementácie pred vyhlásením verejného obstarávania, ak predpokladaná hodnota zákazky
presiahne 20 000 eur. Správca programu oznámi v primeranej časovej lehote Prijímateľovi, či kontrolu
pred vyhlásením verejného obstarávania vykoná.
Prijímateľ je povinný predložiť Správcovi programu dokumentáciu verejného obstarávania podľa
Pravidiel implementácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom vždy, ak predpokladaná
hodnota zákazky presiahne 5 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne 20 000 eur,
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Správca programu v primeranej časovej lehote Prijímateľovi oznámi, či kontrolu verejného
obstarávania vykoná.
Prijímateľ je povinný predložiť Správcovi programu dokumentáciu verejného obstarávania podľa
Pravidiel implementácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom vždy, ak predpokladaná
hodnota zákazky presiahne 20 000 eur. Správca programu v primeranej časovej lehote Prijímateľovi
oznámi, či zmluvu možno uzavrieť.
Prijímateľ je povinný predložiť Správcovi programu návrh dodatku k zmluve pred jeho uzavretím vždy,
ak predpokladaná hodnota zákazky presiahne 5 000 eur a ak má uzavretím dodatku dôjsť k podstatnej
zmene zmluvy. Ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne 20 000 eur, Správca programu
v primeranej časovej lehote Prijímateľovi oznámi, či kontrolu návrhu dodatku k zmluve vykoná.
Predmetom kontroly zo strany Správcu programu nie je verejné obstarávanie ani kontrola uzavretých
zmlúv ani dodatkov za predpokladu, že suma Deklarovaných výdavkov vynaložených na základe tohto
verejného obstarávania počas celej Doby realizácie Projektu nepresiahne 20 000 eur ani 25% hodnoty
zákazky.
Na zmluvy a ich prípadné dodatky uzatvárané prostredníctvom Elektronického kontraktačného
systému sa predchádzajúce ustanovenia uplatnia primerane.

ROZPOČET PROJEKTU
Rozpočet projektu je uvedený v Tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8 – Rozpočet projektu
budget_table_GOL
Rozpočtová položka

Jednotka

Množstvo

Náklady na
jednotku

Celková
suma

Aktivita

Realizuje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ŠTÁTNA POMOC

8.1.1

8.1.2
8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8
8.1.9
8.1.10

8.1.11

8.1.12

Prijímateľ berie na vedomie, že Projektový grant Prijímateľa poskytnutý podľa tejto Zmluvy
predstavuje štátnu pomoc/pomoc de minimis poskytovanú na základe zákona č. 358/2015 Z. z.
o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej pomoci“) a v súlade so
<vložiť názov schémy> č. <vložiť číslo schémy> (ďalej len „Schéma štátnej pomoci“/ „Schéma pomoci
de minimis“).
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu, ktorá spôsobí, že financovanie
Projektu nebude v súlade so Schémou štátnej pomoci/Schémou pomoci de minimis.
Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Správcovi programu zmenu akýchkoľvek skutočností
rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity pomoci podľa Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci de
minimis a oprávnenosti jej poskytnutia.
Prijímateľ vyhlasuje, že:
a) je podnik v zmysle článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku
činnosť a spĺňa definíciu malého a stredného podniku (ďalej len „MSP“) 1,
b) investícia zostane zachovaná v regióne prijímajúcom pomoc najmenej počas piatich (5) rokov, po
ukončení celej investície, ak nie je vo výzve stanovená iná lehota,
c) nie je podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú so
spoločným trhom, ani podnik v ťažkostiach podľa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na
záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach,
d) maximálna výška prijatej pomoci de minimis ako jedinému podniku 2 nepresiahne 200 000 eur
počas predchádzajúcich dvoch (2) fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka3.
Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť celý poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť, ak sa niektoré z
vyhlásení podľa ods. 8.1.4 tohto bodu preukáže ako nepravdivé alebo ak nespĺňa, resp. prestane
spĺňať podmienky poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci
a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci de minimis. Tento postup sa rovnako uplatní aj na
Partnera.
Ak Komisia (EÚ) začne posudzovať, či pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušnou legislatívou EÚ je
Správca programu oprávnený pozastaviť platby Projektového grantu podľa bodu 13.3 VZP až do
doručenia rozhodnutia Komisie (EÚ) v predmetnej veci.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby sa Projekt zrealizoval buď v Košickom alebo Prešovskom
samosprávnom kraji a investícia zostala zachovaná v regióne najmenej počas piatich (5) rokov, po
ukončení Projektu.
Poskytnutie Projektového grantu, resp. jeho časti podľa tejto Projektovej zmluvy sa vo vzťahu k
Prijímateľovi ani k Partnerovi nepovažuje za poskytnutie štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis.
Poskytnutím Projektového grantu nesmie dôjsť k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci.
Prijímateľ je pri prijatí a použití Projektového grantu povinný vykonať všetky úkony smerujúce
k tomu, aby poskytnutím Projektového grantu nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci.
V prípade, ak by poskytnutie Projektového grantu alebo jeho časti bolo poskytnutím neoprávnenej
štátnej pomoci alebo by sa takým ukázalo neskôr, Prijímateľ je povinný vrátiť Projektový grant alebo
jeho časť a prípadnú inú neoprávnenú štátnu pomoc.
V prípade, ak poskytnutie Projektového grantu je poskytnutím štátnej pomoci alebo minimálnej
pomoci podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že dodrží všetky podmienky, za ktorých sa
mu pomoc poskytla, a že vráti poskytnutú pomoc, ak takéto podmienky poruší.
V prípade, ak poskytnutie Projektového grantu nie je poskytnutím štátnej pomoci alebo minimálnej
pomoci podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby čerpania Projektového

1

Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17.6.2014 o vyhlásení
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy č. 1 Všeobecného nariadenia o
skupinových výnimkách (príloha č. 1 Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci de minimis).
2 Definícia jediného podniku je uvedená v čl. 2 ods. 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o
uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis a v čl. E tejto schémy.
3 Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci de minimis sa určuje na základe účtovného obdobia prijímateľa v
zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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grantu nedôjde k zmene skutočností, na základe ktorých by bolo možné posúdiť poskytnutie
Projektového grantu ako poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu. Ak Prijímateľ túto
podmienku poruší, je povinný Projektový grant alebo jej časť vrátiť.
Prijímateľ je povinný na žiadosť Správcu programu predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky
informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci.
V prípade, ak Prijímateľ vykonáva hospodársku aj nehospodársku činnosť, je povinný vykonať všetky
opatrenia smerujúce k tomu, aby nedošlo ku krížovému financovaniu. Najmä je povinný viesť
oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti.
Správca programu je oprávnený priebežne kontrolovať, či boli dodržané podmienky poskytnutia
Projektového grantu podľa tohto článku. V prípade, ak Prijímateľ porušil povinnosti podľa tohto
článku, je povinný vrátiť poskytnutý Projektový grant alebo jej časť ako aj inú oprávnenú štátnu
pomoc.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť úplný a bezodplatný prístup k všetkým výsledkom projektu, vrátane
všetkých vzdelávacích materiálov.
Ak má byť majetok zhodnotený úplne alebo z časti z Projektového grantu prenajatý inej osobe, musí
tak učiniť za trhových podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo možnej štátnej pomoci, resp.
minimálnej pomoci na ďalšej úrovni. Osoba, ktorá bude takýto majetok spravovať alebo prevádzkovať
musí byť vybratá v súlade s pravidlami verejného obstarávania. Tým nie je vylúčená možnosť využívať
interné (vlastné) služby (tzv. in-house services) v súlade s týmito pravidlami.
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