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Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 1_9_ 1,57 -oo7 t4

uzatvorenávsír]adesust.§22zákonač.2841201,4Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonač.
43412010 Z. z, o posky,tovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva krrltťrry Slovenskej republiky v znení zákona č,79l20I3 Z. z, v
platnomznenÍ, vspojenís ].lst. § 262 a § 269 ods.2 zákonač 513/1991 Zb. Obchodnýzákonníkvzneníneskorších predpisov
(dlllej aj ako Zmluva)

1_ Zmluvné strany

1,.1, Poskytovatel'

názov: Fond na podporu umenia
síd]o: Cukrová 14, 8t1 08 Bratislava-Staré Mesto
IČo: 42418933

konajúc prostredníctvom: prof PhDr. Peter Michalovič, PhD., predseda Rady

Mgr Jozef Kovalčik, PhD., riaclitel'FPU
zriadený: zákonom č.2841201,4 Z z o Fonde na podporu umenia
E-mail: ]enka c]rlebova@ťptr sk
bežný účet - IBAN: SKSB BlB0 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 BlB0 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 1915700714

(dhlej aj ako Poskytovotel'alebo FPU)

1.2 Prijímatel' finančných prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko; Kysucká knižnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: U]. 17. rrovembra 125B, 022 01 Cadca
IČo/dátum narodenia; 36145068

DIC: 2021,435625

IČ DpH,

Štatutárny orgán: PhDr. Jalrka Bírová, riaditel'
E-mail: muclrikova@klríznica-cadca.sk

číslo účtu - IBAN: SK48 BlB0 0000 0070 0048 1360

(d'alej aj ako Pňjímatel')

(Poskytovatel' a Prijímatel' d'alej aj ako Znr l u vn é stra n y)

2 Úvodné ustanovenia

Z.I Poskytovatel'poskytuje finančné prostríedky na zák]ade zákona č. 28412014 Z. z. o Foncte na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona Č, 43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona Č.79lZ0I3 Z. z. v znení neskorších predpisov (dirlej aj ako Zákon o FPI]) a podl'a interných
predpisov Poskytovatel'a, ktory;,mi sir najmá Štatirt Poskytovatel'a VP č,2lZU5 zo dňa 14.01.2016 (dalej aj ako štatúil,
Zásady poskytovania finanČných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č, L2|2OI5 podlh aktuálneho znenia
(dirlej aj ako Zásady) a Štrtrktúra poclpornej činnosti Fondtr na podporu umenia na rok 2019 (dirlej aj ako šnuktúra
podpornej Činnosťi) a v sÚIade s podmienkami stanovenýnri vo Výzve číslo 2/2o1,9 na predkladanie žiadostí (d?rlej aj
ako Výzvo).,

Zmluva o poskytnutí linarrčných prostriedkov č 19-157-00714 Strana 1 z 11



22 Finančné prostliedky poskytnllté rra zák]ade tejto ZnllLlrl.sú r,erejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a pouŽitie
savzťahujúLlstanoveniazákona č 52312004Z z orozpočtovýchpravíclláchverejnej správyaozmeneadoplnení
niektoql,ch zákorrov v znení neskorších predpisov (dalej a3 ako Zákon o rozpočtových providlóch) a prísluŠné
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave rriektorých vzťahovv ob]asti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o

zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o štátrrej pomoci) (dálej aj ako Zákon o ŠP).

Prijímatel'predložil Poskytovate]bvi na základe Výzvy úplnťr písomnír žiadosť číslo 19-157-00714 o poskytnutie

finančných prostriedkov (d'alej aj ako Žiadosť). Oclborná komisia FPU vo svojom hoclnotení (dhlej aj ako Hodnoťenie)
odporučila poskytnírť Prijímatelbvi finančné prostrieclky na pocll)oru projektr,r podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(dalej aj ako P],ojekf). Riaditel'FPU na základe Hoclnoterria rozlrodol o poskytnutí finančných prostriedkov dňa

14.12,2olB.

3 Predmet zmluvy

3,1 Touto Zmluvotr sa Poskytovatel'zavázr.rje poskytrlťrť P1,1írrratelbvi finančné prostriedky rra realizáciu Projektu s názvom

Jašíkove Kysuce 2O19 - 51,. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov, a to vo výŠke a za

podmienok starrt.rvených trajmá r,tejto Zmluve, vo Výzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne závázných
právnych predpisoch, v interrrých predpisoclr FPU (rlajnlá v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podpornej Činnosti).

Prijímatel'sa zavázuje PoskytovaLelbm poskytllr.Ltó finarrčné prostriedky použiť v súlade s účelom poskytnutia
finančných prostriedkov, rešpekttrjúc najmá poclnlienky sianovené totlto Zmluvou, Výzvotr, Zákonom o FPU, Štatútom,
Zásadami, Štnrktúrou podpornej činnosti ako aj inými všeobecne záváznými právnymi predpismi a inými internými
predpismi Poskytovatelh. Prijímatel'sa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnoverne preukázať použitie pos§,tnutých
finančných prostriedkov v súIade s účelon-r ich 1loskytntttia a v sťt]ade s inými podmienkami vypll]wajúcimi z obsahu
tejto Zmluly a/alebo v sírlade s podmietrkaml vypljwajťrcinri zYýzl,ry, zo Zákona o FPU, z iných súvisiacich všeobecne
závázných právnych predpisor. a z itlterlrých preclpisov FPU (najlná zo Zásad, zo Štatírtu a zo Štruktúry podpornej

činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

4.2

Základným účelorn tejto Znrluq,je poskytntltie firratrčných prostriedkov Poskytovatelbm Prijírnatelbvi na realizácia
súťaže v oblasti literatúry a ltnižnej kultúry

Zmluvné stran),sa dohoctli na zár,ázných vecrrýclr výsttlpoch z Projekttr (dhlej aj ako Zóviizné výstupy), ktoré sÍr

špecifikované l, 1lrílohe č. 1 k tejto Zmlrrve O]lsah a rozslrh Závázných vecných vlistupov možno na základe dohody
Zmluvných strárr meniť dodatkon k tejto ZmlLrve

Poskytovatel'poskytuje zo svojhil rozpoč[rr Prr.iillratelbvi fjrralrčrré prostriedkyvo forme dotácie v celkovej v}Ške 3
BO0,0O EUR na úhradu bežrrýcll v5l,davkov,

Finančné prostriedky sa poskyttrjťr ako minimáIna pomoc (pQmoc de minimis) podl'a Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Sloverrskej reptrb}ike prostreciníctvonr Fondtt na podporu umenia v znení dodatku č. 2, ktorá bola
zverejnená v O]lclrodrrom vestníktt č 2431201,7 lydatron t|řn27 1,2.201,7 pod G000045. Minimálna pomoc, ktorá sa
poskytuje na zák]ade tejto zmlu\ry, je v sťrlacle s nariaclertítl Komisíe lEÚ) č.1407l2013 z 1B. decembra 2013 o

uplatňovaní člállkor, 107 a 10B Zrlllurry c.r fungovaní Eur-ópskej únie na pomoc de míninris (W EU L352,24.72.2OL3,
s.1 ).

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

Pos]<ytovatel'sa zavázuje poskytnúť flnalróné pl-ostriedlty Prijírnatelbvi bezhotovostne na bankovli účet uvedený v
záhlaví tejto Znrlury rrajskór v deri nasledujťrci po dli zvet,ejtrenia tejto Zmluly v Centr,álnom registri zmlúv podla
osobitého predpisu, rrajneskór- do 30 dlri odo dr'ra zvelejnetlia tejto Zmluvy v Cenlrá]ncrnr registri zmlúv podl'a

osobitého preclpisu.

Finančné prostr,íedky poskytntrté podlá tejto Znrluvy sú ričelovo viazané na ilhradu všetkých alebo len niektoqich
bežných ql,davkov, ktoré s(rvisia s realizácior.r projektlr, ktoré sťr podrobne špecilrkované v rozpočte nák]adov
Projektu. Rozpočet je prÍlolrotr ť: 2 1r te.jto Ztlrlilve (d'alej aj akc; Rozpočet projektu). Finančné prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zmluly nesmú Jlyť použité v roz})ole s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záváznými právnymi
predpismi ani v t,ozpore s itrtet,nyrni pleclprsnri Poskytclvatelh,
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53 PrijímateJJsa zavázuje podiel'ať sa na ťinančnom zabezpečení l,ealizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
urČeného podl'a prísluŠných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podla rozpočtu Projektu v sume
najmenej 209,55 EUR

5.4 Prijímatel'prijírna finanČné prostriedky poskytnuté na zák]ade tejto Zmluly bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmienok vypllýwajúcich z tejto Zmluly, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných preclpisov
Pos]§tovatelá,

5,6

Plijímatel'je oplávnený použiť firlančné pr-ostriedky poslq,tnuté na základe tejto Zmluly na úhradu konkrétneho
r{,davku/nákladu, avšak najvlac v sulne, ktoráje pli rozpočtovej skupine tohto nákladu/výdavku uvedená v Rozpočte
projektu. Prijímatel'je oprávnený použiť a lyúčtovať výdavky/náklady v rámcijednotliqich skupín rozpočtových
po]oŽiek uvedených v prÍIohe Č. 2 k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu móže Prijímatel'uskutočniť presuny
finančných prostriedkov medzí skupinami rozpočtoqich položiek uvedených v tejto zmluve maximálne do lýšky 20 %

ťrnanČných prostriedkov priclelených na clanú skupinu rozpočtoých položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok posk},tnutia dotácie. Prijímatel'nie je povinný použiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na zák]ade
tejto Zmluvy.

Prijímatel'je povinný pouŽiť finančué prostriedky výIrrčne na výdavky súvisiace s realizáciou Projektu (dhlej len
oprávnené výdavky), FPU bude ako oprávnené výdavky podIá predchádzajúcej vety akceptovať aj qidavky Prijímatela,
ktoré Prijímatel'qlnaloŽil pred uzavletím Zmluql, ak boli r,rynaložerré na úhradu l{.davkov, ktoré vznikli najskór
O1,01.2O19, Výdavky musia Prijímatelbvi vzniknúť najneskór, do 31.t 2.2019. Dňom vzniku v}ídavku sa rozumie deň
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom rl.r.ičtovania, Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania
finanČných prostriedkov z účtu Prijímatelá za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

Oprávnenými v!,davkarni v zmysle bodu 5.6 tejto Zmlu.,,y sa rozumejít qidavky uvedené v príslušnej v5ízve. Výdavky bez
priameho vzťahu k rea]izácii pr-ojektrr, ani výdavky, ktoré nie sír súčasťou Rozpočtu projektu, nebudú akceptované.
TaktieŽ nebudú akceptované ako oprávnené všetky výdavky uvedené v článku 6 bod 6 Zásad.

Výnosy z poskytnutých finančrrých prostriedkov, ako sú napr úroky poskytnuté peňažným ústavom, v ktorom má
PrijímateL zliaderrý ÚČet, na ktorotrl sa firrančné prostriedky nachádzajú (d'alej aj ako Výnosý, sú prúmami štátneho
rozpoČtu, ak zákon Č.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoryich
zákonov v znení neskorŠích zákonov alebo osobitný zákon neustanolrrjú inak. Prijímatel'je povinný všetky Výnosy po
odrátaní popiatkov za veclenie Účtr.r (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankoqý účet
(pre identilrkácirr platby j e Prijímatel' povinný porržiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovatelh
pred dátumom koneČného a Írplného vyírčtovania poskytnutých f,rnančných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podlá
predchádzajúcej vety je poruŠením finar-rčnej diŠciplínyv zmysle § 31 ods. 1 písm. d) zákon č. 52312004Z.z. o

rozpočtoql,ch pravidlách verejrrej spráry a o zmene a doplnení niektoril.ch zákonov. O vrátení Výnosov Prijímatel'
upovedomí Poskytovatel'a pisornne precl realizáciou prevodu. V prípade, že Prljímatelbvi lýnosy nevznik]i, je povinný
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu fornou čestného lyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých finančných
prostriedkov,

Ak Prijímatel'nebtrcle realizovať Projekt, je povinný Ó té;tott<utočnosti Poskytovatelá bez zby,točného odkladu písomne
informovať. Prijímatel' je povinný v lehote podl'a Zmltrvy finaněné prostriedky poskytnrrté mu na základe tejto Zmluql v
plnom rozsahu vrátiť na beŽný ílčet Poskytovatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedky vracia do
31,.l2,2Ol9, alebo na depozitný ťrčet, ak finančné prostriedky vracia po o1.o1,2o2o. Pre identifikáciu platby je
Prijímatel'povinný porrŽiť variabilrrý symbol uveclelrý v záhlaví tejto Zmluly. Výnosy Prijímatel'Posk}tovatelbvi odvedie
podlá bodu 5,B tejto Zmluvy Prijimatel'vrátením nepoužitých finarrčných prostriedkov tra ne stráca akýkolVek nárok,

5.7

5.10 Ak Prijímatel'nepouŽije celú sunlu poskytnutých finančných prostriedkov, je povinný v lehote podlh Zmluvy všetky
nepouŽíté finanČné prostriedky vrátiť na bežný írčet Poskytovatela uvedený v záh]aví tejto Zmluly, ak finančné
Prostriedky vracia do 31.12.2O19, alebo na depozitný írčet trvedený v záhlaví tejto Zmlrrvy, ak finančné prostriedky
Vracia Po 01.01.202O. Pre identifikácirr platby je Prrjímatel'povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy. O vrátení nepouŽitých finančnýclr prostriedkov Prijímatel'upovedomí Poskytovatellr písomne precl realizáciou
Prevodu. PrijímateI'vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkolVek nárok.
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5.11 Poskytovatel'je oprávnený ked5,koIVek wkonať vecnťt a f Lnalrčnťt kontrolu hospodárenia s f,InanČn]Ími prostriedkami
poskytnutými na základe tejto Zrrrlur,y ako aj kontr-oltL tloclr,žiavar-ria povinností a závázkov Prijímatel'a z právneho

vzťahu vzniknutého tra základe te,jto Zmlurry. Pr-rjimate}' je povir.trý umožniť Poskytovatelbvi a ním povereným osobám

vykonanie kontroly podlá preclclráclzajúoej vety Za iýll účelom.;e Prijímatel'povinný Poskl,tovatelbvi poskl'tnúť

potrebnú súčinrrosť, najmá predložiť doklady a údaje z ťrčtorarej clokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp,

priestorov, v ktorýclr podniká alebo qlkonáva inír činnosť alebo lealizuje projekt. poskytovatel'sa zavázuje oznámiť

Prijímatelbvi termín kontroly nalrnenej 5 dní voprecl, a to 1-rísonrne prostrednictvom poŠtovej zásielky alebo e-mailom.

Pri určovaní termínu kontroly sa Poskytovatel'zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Príjímatelbvi
nespósobil neprimerané zclrŽania v realízácii Projektu

5.12 Prijímatelsa v súvislosti s realizáciorr Projektu zavázttje pocll'a povahy Projektu primeraným a vhodným spósobom

informovať o tom, že Projekt, na ktorý boli poskytrrLrté finančné prostriedky na základe tejto Zmlu',y, podPoril

Poslqrtovatel'. Pri propagácii Projektu je Prijírnatel'povinný postttpovať podl'a aktuálneho znenia PríruČky k ProPagáCii
a informovaní o získaní podpor1 z verejnýclr zclrojov FPt] a podlh Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré

Poskfiovatel zverejní na webovcltli sídle FPU Prijírnatel'sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov

špeciíikovanýc}r v preclcháclzajilOej vete akttrálrryclr k nonlen|u lykonávania propagácie. PrijímateJlsa tieŽ zavázuje v

dostatočnom časovom predstihtl, rrajneskól,však 10 chrí voprecl, informovať Poskl.tovatel'a o termíne realizácie
výstupov projektu, vrátane reprezentaónýc}r, propagačnýcir a/aIebo spoločenských poclujatí súvisiacich s uvedením

Projektu na verejnosti. Na záklacle vzájomnej clohody je Prijímatel povinný umoŽnit osobám konajúcim zalv mene

Poskytovatelh írčasť na všetkých pocltrjatiach sťLl,isiacich s Projektom.

5,13 Prijímatel'sa zavázttje, že pli všetkých podtLjatiaclr a aktivitách sťrvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s

vyna]ožením maxinráIneho ťrsilja také opatrellia, ktorýrrri zamcclzí tomu, aby mohlo dójsť alebo doŠIo najmá k

nas]edovným negatívnym spoločellskýnl j avorlr :

a) poclpore alebo propagácii slrupín osób ale]lo hntrtí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbor,r inej ťažkej trjmy snrerttjít k llotláčanirr základných práv a slobÓd iných,

b) polržívaniu zástav, oclztrakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré

násilírn, hrozbott násilia alebo hrozbott inej ťažkej trjmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,

c) sprísttlpňovaniu, r,tvádzanitr do obehtl, ponítkanitt, predávaniu alebo inému spósobu rOzŠirovania

extrérnistických nl atefiálo\.,
d) harrobetlirr niektor,ého nárocla, jelro jazyka, k harrobeniu niektorej rasy alebo étnicke; skupiny, k hanobeniu

jeclnotlivca alebo sl<upirry osób pre iclr pr,íslr_ršrrosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etníckej

skupine, póvodu roclu, ple ich rráboženské vyzrranie alebo preto, že sú bez qrznania alebo k vyhrážaniu sa

takýnrto osobám alebo k obtrreclzovahiu práv takýclrto osób,

e) poclnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupine osób alebo jednotlivcovi pre ich prísluŠnosť k niektorej

rase, národu, nároclnosti, farbe pleti, etl-rickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboŽenské \Yznanie.

Prijímatel'sa rovtrako zaváztrje, že pri všetkých poclqatiach a a]{tivitách sÍrvisiacich s Projektom nebude uskutoČňovať

a/alebo iným strbjektom nertmožtti trskr,r[očtiovať politickťr agitáciu. podporr.r alebo popr"rlarizácirr názvu, znaČky,

programu ale];o lresiel politickoj straDy, po]i[ického llrtrlia aIebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,

respektíve realizovať na tento ťtčel alebo v sťLvislosti s týnr akékolVek írkony
(dalej aj ako Nežiaduce konanie)

5.14 Ak aj napriek splleniu povinnosti Prijírriatelh pocllh boctu 5 13 Zmlulry dójde bez jeho zavinenia k takému

Nežiaducemu konaniu, Prijímatel'je povirrný bez zbytočného odkladu vykonať také Úkony a prijať ta*é opatrenia, aby

Nežiaducemrr konaniu o]<amžite zanreclzil a zabezpečil, aby sa v dálšom takom konaní nepokraČovalo.

5.15 V prípacle, že clójde zo strany Plr.línlatel'a k 1:orttšetriu povinnosti podlh bodov 5.13 a/alebo 5.14 tejto Zmluly, povaŽujú

sa finančné prostriedky posk5l11.,16 rra záli.Iade tejto Zrlrllrrry za potržité v rozpore s touto Zmluvou. FinanČné
prostriedky pocllh preclcháclzajťicej vety je Prijíllratel' povitlný poskytovatelbvi vrátiť na bankolý ÚČet Poskytovatela
uvedený v zálr]aví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia {izvy Poskytovatelá Prijímatelbvi na wátenie
takých finančných prostriedkov

5.16 Nesplnenie závázkov a/alebo portršettie povinností vyplývajírcich pre Prijímatela zo Zmllt,"y a/alebo v súvis]osti so
Zmluvou sa považtrje za použitie finančných prostrieclkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve, s výnimkou

nesplnenia závázkov alebo porttšenia povitlností 1;retrkázatelile zapríčinených z dóvodu vyššej moci.

6 Podmienky poskytnutia a v}.Llčtovania finančných prostriedkov
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6.1 Poskytovatel'sa rra základe tejto Zmlur,y zar,ázr.Lje poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky vo l"ýške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodonr rra ťrčet Prijírrratela trvedený v záhlalr tejto Zmluvy,

6.2 V prípade zistenia Poskytova|eIh o preukázatel'rrých rreclostatkoclr pri hospodárení PrljímateIa s poskytnutými
finanČnými prostriedkanrije Poskytovatel'opráulený až do času odstránenia týchto neclostatkov zastavíť poskytovanie
dalších finančných plostríedkov Prijímate]bvi

6.3 Použitie poskytntrtých finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluly podlieha ich rryričtovanirr, ktoré
Prijímatel'predkladá v tet,mine a spósobom určenými v Zmlttve. Vyúčtovanie pozostáva z finančného rl.r.ičtovania
poskytnlltých finančných pfostriedkov a vecnélro vylrodrrotenia realizovaného projektu (dalej spolu aj ako Vyúčtovaníe
), ktoré Prijinratel'zrealiztrje v registračnom systéme Poskytovatel'a. Prijímatel'je povinný Vyúčtovanie podlá
predchádzajúcej vety Poskytovatelbvi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU resp. v
podobe určenej na elektronické doručovatrie prostredrríctvorn Ústreclného portálu verejnej správy najneskór do
termínu: 3l,.O1.2020. K Vyúčtovaniu je Prijírnatel'povilrný priložiť aj:

a) Kópíe originálnych ťrčtovných dokIadov označených číslorn Zmluvy (účtovný doklad ako preukázatelhý
záznam musí obsahovať náIežitosti v ztnysle § 1 0 zákona č. 43L|Z0O2 Z. z, o účtovníctve, pričom za obsahovú
správtrosť ťrČtovného dokladr.r zodpovedá prijímatel'dotácie) potvrdzujúcich použitie poskytnutých
finančných prostriedkov a kópie výpisov z účtr.r označených číslom Zmluly, na ktory boli poukázané finančné
prostrieclky a z ktoré]ro boli uhrádzané lýdavky na projekt s použitím poskytnutých finančných prostriedkov.
Ak je prijímatel'dotácie registrovanýtn platcom dane z pridanej hodnoty (d'alej len DPH) a móže si uplatniť
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyúčtovani dotácie považovaná za oprávnený výdavok.

A]ebo

b) Správu audítora ale]lo znalecký posuciok licencovaného znalca o zhode predloženého finančného vyúčtovania
so zmluvou; sprál,r,r atrclítora a]ebo zrralecký posudok predloží prijímatel'vždy, ak je celková suma finančných
prostriedkov poskytnutých pocllh zmluql 20 000 EUR a]ebo viac, Správu auclítora predkladá Prijímatel'v
rozsahtt, ako je určené v ólánkrr 7 bod 4 Zásact,

c) Ďalšie doklady v zml,sle § 22 ocls (9) Zákona o FPU.

6.4 Vyúčtovanie mtlsí obsahovať informácirr o potržití firrančrrýclr prostriedkov podl'a skupín rozpočtov1l,ch položiek s
ohládom na Rozpočet projekttr Neoclclelitelirotr súčasťor.r Vyírčtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufinancovania
oprávnených výclavkov projektu vo výške určenej v tejto Zmluve, Neoprávnené výdavky projektu žiadateLnemóže
vničtovať ako povinné spolufinancovanie. Ak Plijirnaiel'v zclok]adovani a rl4ičtovaní povinného spolufinancovania
projektu uvedie ,"1idavky, ktoré uhradila lretia osoba, je povinný priložiť k vplčtovaniu aj kópiu dokladu
potwclzujúceho zmluvný vzťah meclzi prijímatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tieto lf?davky uhradené.
Zároveňje Prijímatel'povinný k vl,rrčtovanirt zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópií účtovných doklaciov
potvrdzrrjúcich vznik a ťrhradtr takto lyťrčtovaných qidavkov, prijímatel'je povinný vo finančnom vyúčtovaní uviesť
vlišku d'alšieho spolttfinancovania projektu zo zdrojov r,rvedených v rozpočte projektu,

6.5 Vecné lyhodnotenie projektu Prljínratel'lypracuje v preclpísanej štruktúre určenej v aktuálnom znení Príručky pre
vecné lyhodnotenie a vyírČtovatrie projektu FPU, ktorú Poskytovatel'zverejní na webovom sídle FPU, Vecné
vyhodnotenie musí obsahovať:

a) správu o realizácii projektu podrobne popisujťlctl všetky etapy realizácie projektu, !
b) infornráciu o na1llnení predpokladov, cielbv a výsleclkov projektu, ktoré prijímatel'uviedol v žiadosti o

poskytntltie fi nančných prostrieclkov.
c) vlastné zlrocltrotenie prítroslt projekttt po jelro realizácii.

6 6 Kvecnému lrylrodnoterriu Projektu je Prrjinratel'povirrrrý priložiť aj clokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti
Prijímatel'a lryplývajúcej trru z ól. 5 bod 5.12 prvá veta tejto Zmlu\y v rozsahu určenonr v aktuáInom znení Príručky pre
propagáciu FPU a dokumenty potvldzujúce Závázné výstupy z Projekťu podlh prílohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu
urČenom aktuálnyrn znenínr Príručky pre vecné lnyhoclnoteníe a,uyúčtovanie projektu FPU.

6.7 VyúČtovanie mllsí byť podpísané Prijímatelbn alebo štalutárnym orgánom Pňjímatel'a alebo ním na tento účel písomne
splnomocnetiott osobou, pričom toto splnonroctrenie nrusí byť sťrčasťou predloženého Vyúčtovania,

6,8 Prijímatel'je povinný dclručiť Vyúčtovanie Poskytovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
sluŽby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej spráry,
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6,9 Ak Prijímatellnepredloží V1,l.rčtovatlie najrreskór- v tet-rnine stallovenon) v bode 6.3 tohto článku, Poskytovatei'ho
písomne,"yzve, aby predložil Vyťrčtovarrie bez zbytočného odklaclrr, najneskór však do 10 dní od doručenia písomnej
qizvy. Ak prijírrratel'nepredloží \'vúčtova;lie ani v ltveclerrej dodatočnej lehote, považtrje sa táto skutočnosť za použitie
finančných pfostfieclkov v rozl)ore s účelonr uvec_letrým v tej|o Ztrriuve

6.10 AkkanceláriazistínedostatkyvoVyúčtovarríalebovjelroprílohách,oznámitietonedostatkyprostredníctvom
elektronickej pošty Prijímatelbvi a vyzve ho, aby ich v leho[e 5 až 15 pracovných dní v závis]osti od závažnosti
nedostatku odstránil. Ak Prijímatel'nezabezpečí odstránenie lredostatkov v stanovenom termíne, povaŽuje sa táto
skutočnosť za použitie posk}.tntltých finančných prostriedltov alebo ich časti, v lozpofe s úče]om uvedeným v tejto
Zmluve.

6.11 Ak kancelária 1lri overovatrí splnellia pocltnretlok použitia firrančných prostriedkov z fonclu zistí také poruŠenie
podmienok uvederrých v Ztnlr.tve, ktor,é zak]adá povitltlosť 1ll,ijínratel'a vrátiť poskytnuté finančné prostriedky alebo ich
časť, neodk]adlle \Tzve Prijímatelh, aby v le}rote do 10 clní odviedol poskytnuté lrnančné prostriedky na ÚČet fondu. Ak
Prijímatel'vurčeDej lehote výzvr.r neuposlúclrtre, alebo odvedie rra účet fondu neúplnú sumu, povaŽuje sa táto
skutočnosť za porržitie posk).tntltý,ch linančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

6.12 Prijímatel'jeollr-ávtrenýpotržiťfitlančrréprostriedkyposkytrruténazákladetejtoZmlulyvlilučnenaúče]uvedenýv
tejto Zmluve. V prípade použitia finallórrýclr 1;rostriedkov v rozpore s ťrče]om uvedeným v zmluve je prijímateťpovinný
vrátiť všetky treollrávnene potrži[é [irrallčrlé 1,;l,ostrieclkv a zrrášať sankcie uplatnené voči nemu podla zmluly. Prijímatel'
je oprávnený použiť finančné plos[r-ieclky letr tla ťthracltt oprár,nenýclr výclavkov definovaných v príslušnej Yýzve, v
štruktúre poclpofnej činrrostL rrrr príslušrrý kirlelrdárn1, 1,ok ktclr,ý sa vzťahuje kvýzve, prípadne v rozhodnutí riaditela
na poclklade ktorej je uzavieranti tátcr Zllltrva Za tleoprtlvtlellé q;,davkry sa považujú vYdavky deilnované v Štruktúre
podpornej čirrllosti k prísiušrrej Výzve a výclavky defínovallé v bocle 6 čIánku 6 Zásad,

7 Vrátenie finančrrých prostriedkov, sankcie

7,I Prijímatel'je 1ltx,lrlllý vrátiť Poskylovatc]bvi furarrčné prostrieclky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo účelorl trvedeným v tej[o Zrllltlve, a |'o do 3O drrí oclo clňa predloženia lyúčtovania alebo zistenia ich
neoprávnenéIro 1loužitia a v príllacle porušeIliu povintrostí pocllh bodu 5.15 Zmluvy oclo clňa vrjzly Poskytovatela.

7.2 Prijímatel'je povirrnývrátiť Posk},tovatt,Ibvi finančné pr-ostrieclky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie
Projektu, a to clo 30 dní odo dňa skor.čenia realizácie Projektu a v prípade ak Prijímatel'nerealizuje projekt vóbec, do

30 dní odo dňa dorr,rčenia oznámenia o nerealizoyaní pr-ojektlr podl'a bodu 5.9. Zmluly.

7.3 PrijímateJJje povinrrý zaplatiť Posk,r,tovatelbvi pokutu vo ýške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej

30 EuR za tlr:]lt,eclloženie vyirčtor arila spoločrre s povinne predkladanými prílohami a inými dokladmi v zmysle zmluvy
a Zákona o Fl)U v loirote tLvedetlc.j v Ztttlttve a]ehn 1l r]n.t^rnórJej ]e\ďe u.čenqi ve \-Yz\,e Pg§k}t€+etelh. Ak je Prijímatel'
v omeškaní s 1;reclložením Vl,ťlčtoiania spoločne s povitlne preclkladanými prílohami a inými dokladmi v zmysle
Zmluvy a Zákona o FPU viac ako jeden nesiac, je povirr:rý 4a každý další ukončený mesiac omeškania nasledujúci po

prvom mesiaci za1lIatiť pol(tlttl 100 [l'il. Pollnnosť Plijírrratela predložiť Poskytovatelbvi Vyúčtovania spoloČne s
povinne predklaclanými príloharni a irrýni dolrlaclmi v zm)Isle zmlrrql a zákona o Fpu tým nie je dotknutá.

7,4 Prijímatel'je povirrrrý Zaplatiť Posky|ovatelbvi pokutu vo v1l,Ške 0,05 o/o zo sumy neoprávnene pouŽitých finanČných
prostriedkov, a tt-r za kažclý cleli tleollrárrrerróho porržitia finančrlých prostriedkov podl'a 7.1 Zmluvy]PrUímatel'je
povinný zapl,rliť 1'Lr:,)i},lovatelbvi 1lc_liiLrLLr vo výške 0,05 % zo sttl,try neoprávnene zadržaných flnančných prostriedkov, a

to za každý clcr"L tlerlllrávneného zacir,žarria fi:lalrčtrých prostrieclkov po uplynutí lehoty pocila bodu 7.2 Zmluvy.
Povinnosť PrijínaLcl'a vrátiť Posliyto.,,atelbvi finančné pfostriecll(y, na vrátenie ktorlich vznikol Poskytovatelbvi nárok
t:ým nie je cloLknLrLá

7,5 V prípade olleškatria Prijilrratel'a so zoplatetrím akéhokolVek peňažného závázku Pos}cytovatelbvi je Prijímatelpovinný
zaplatit Poskytovatelbvi Úroky z oltltlškatlia vo ýške 0.03 oÁ z dlžnej sumy, a to za každý cleň omeškania.

7 6 V prípade, Že l, cló s c c]ku skutočuo s I i, za klo fú zocipove clá Pl,ij írnatel', vznikne Posky.tovatelbvi škoda, j e Prijímatel'
povinný na ll rar li ť j r l i'oskytovatelb l : i ; L,,ho |e. ktorú určí Poskytovatel] a v celom rozsahu tak, ako bude vyčísiená
Poskytovatelbn

7 .7 Zaplatením pctrále, pokrrty a zmJ.ttvltej poktrty podl'a tejto Zmluvy rrie j e dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
porušenim povilrnosti, pre príllacl 1lt,l llšetria ktofej bola tlohodrrtrtá; a náhrada škody móže byť uplatňovaná
Poskytovatelbrlr voór Prijírrratelbvi v 1riIrc1 výške a to aj v 1lr,íllacle, ak zmluvná pokuta pre\yšuje lrišku škody.
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B Zánik zmluvy

8.1 Právne vzťahy medzi Poskrytovatelbrn a Pr-ijimatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá:

a) akceptáciou riaclneho a úplného v},lrčtovania Projekttr podla čl. 6 tejto Zmluvy,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstírpenÍm od Zmluvy zo Strany Poskytovatel'a.

B.2 Posky,tovatel' móže ocl tejto Zrnluvy odstírpiť v prípacle, ak Plij imatel' použij e finančné prostriedky alebo ich časť v
rozpore so Ztnluvou, resp v f ozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve. Rovnako móže Poskytovatel' odstúpiť od tejto
Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmlur,y alebo v prípade zmeny okolností, za ktoryich došlo k uzavretiu
Zmluvy, a to najmá;

a) ak sa prer.rkáŽe, že írdaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktoqi,ch Poskytovatel'rozhodol o poskytnutí
dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) ak Prijímatel'bezdóvodlre pozastaviI realizácirt projektu,
c) ak na majetok Prijímatel'a bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol

návrh na vyhláserrie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

8 3 Posk}tovatel'je oprávnený ocl Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prijímatel'predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktoromje poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovatel'daný projekt lyhoctnotí ako
projekt zhodný s Projektom podlh tejto Zmluly. Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná Časť projektu pocllh posírdenia Poskytovatelhje zhodná s Projektom. V prípade odstúpenia podlh tohto bodu
je odstúpenie Posky,tovatel'a od Zmlur,y írčinné trplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poskltnutá dotácia
podlá tejto Zmlrrql, pričom deň ťrčinnosti odstťrpenia je zároveň posledným dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s

účinkami do budírcnosti.

8.4 Ak nie je ustanclvené inak, odstúpenie oc1 Zllluly je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane, Ak nieje uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy,
Zmluvná strana, ktorej precl oclstúpením ocl Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie vráti.

B 5 Akje Prijímatelbm fyzická osoba, jej smrťott Zmlrrva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímatel'
lykonať osobne Do práv a povinností Prijímatel'a zo Zmlr.rry vstupujú dedičia Prijímatel'a.

B.6 Ak obsahom Zrnlu4l je plnelrie, ktoré rrial zomrelý Prijírrratel'vykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy lykoná Poskytovatel'voči dedičom. Poskytovatel'má nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia krr dňu zániku zmlu4l, a ak prijímatel'zozmluvy plnil čiastočne, má poskytovatef nárok
na vrátenie Časti poskl,tnutých finanČnýcir prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatel'a, pocllh toho ktorá suma je lyššia. Ak Prijímatel' zo Zmluvy ku dňu zániku Zmlur.y neplnil vóbec, má
Poskytovatel'nárok na vrátenie celej sumy poskytnu!ých fi.lrančných prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp,
ČiastoČnom plnení zo Zmlury precháclza na dedičov Prijimatelá. Ku dňu zániku Zmluly zaniká akékolVek právo
Prijímatel'a Qeho dedičov) na akékolvek plnenie Poskytovatelá zo Zmlrrvy.

8.7 Ustanovenia tejto Zmlul,y upravujúce sankcie ako aj povitrtrosti z nich qplývajúce, ako aj dalšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majú platiť aj po zániktr Zmlur.ry, nie sú oclstúpenírn od Zmluly dotknuté.

9 záverečné ustanovenia

9,1 posk}tovatel'si qlhradzuje právo znižiť sumu poskytnutých finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prostríedkov v rozpoČte Poskytovatel'a, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, výlučne však o sumu priamo
vypllývajúcu z viazania výdavkov štátneho rozpočtu Ministefstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpoČtových pravicllách V takomto prípade rrezoclpovedá Poskytovatel'za vzniknuté náklady Prijímatela ani
nezodpoveclá za prípadnú Škoclrr

9.2 Akékolvek zmeny a doplrrenia tejto Zmlur,y je rrrožné r,ykonať ýlučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zrnltrve, uzatvolených po predclrádzajúcej dohode Zmluvných strán, O skutočnostiach
rozhodných pre potrebtr zmeny alebo doplrrenia tejto Znrluqr zo strany Prijímatelá je Prijímatel'povinný informovať
Poskytovatelb bez zbytoČného odkladu ocl ich vzniku. O zmenáclr rozhoduje riaditel' FPU, v lehote najneskór 1 5 dní od
doruČenia Žiadosti o zlTrenu, pričom svoje rozhodnutie.je povinný dať na vedomie Rade FPU.
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Ak finanČné prostrieclky poskltnuté lra zák]ade tejto Zmlu\T/ použije Prijímatefna dodanie tovaru, na uskutoČnenie
stavebných prác a/alebo na poskytrrutie sluŽieb v zmysle zákona č. 343/201,5 Z. z. o vereJnom obstarávani a o
zmeDe a doplrrcní niektorých záli<rttov, je Prijímatel'povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázaého
právneho predpisu.

Táto Zmluva naclobílda platnosť dňonr jej poclpísania oboma Zmluvnými stranami, Táto Zmluva podlieha v zmysle
pdslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskofších predpisov v spojení s
relevantnými Llstanovelliatni zákorra č.2lI12000 Z. z. povinnému zverejneniu,

9.5 Zmluva je vyho[overrii v dvoclr t,ovtro;lisocll, z ktorých jeden clostane PrijímatelJ a jeden PoskyJovatell

Zm]uvné strany sa v sťrlade s § 262 z,iltolra č, 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dálej len

obchodný zákorlttíIi) dohodli, že ich z-ávázkoq? vzťah vznikntltý touto zm]uvou sa spravuje obchodným zákonníkom.
Prijímateťpodpisonr tejto Zmluvy,"ryhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi
ako aj so súvisiacinli internými prcti;lismi Poskytovatela, ktoré upravujú všetky vzťahy výslovne upravené ako aj

výslovne neupravenó v tejto Zmluvc. I'rijírnateLvýslovne sirh]así s obsahom všetkých súvisiacich interných predpisov

Poskytovatela a ztlr. z.Ltje sa plniť r,šrlLky 1lovintrosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajÚ.

Neoddelitelhou sťrčasťou Zrnlulfl sú aj tieto prílohy:

a) P|i]trlla č. 1: Závázné Vi:,LL]py a obsah projektu
b) PriLr_rliir ó, 2: Rozpočet lrLojekttl

9.8 Zásielka podl'a tejto 7llllu,"ry sa trrusi l l()fučovať na e_mailovú adresu, prípadne na adresu sidla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určelui a ltLoré sú uvec|e :r,l v záillaví tejto Zmluly, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a na doruČovanie
zásielok si neurčia l ; e-rnailové at|,,lsl,alello iné korešponclenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne si
písomne oznamova ť r šetky zmelry, tr liajťrce sa adlies oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného od]ilatlLI. \' prípacle poL r.t ,e tlia 1lovinnosti podlh preclchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane za 1lrípaclnťr škocht, ktorájej porušením uveclenej povinnosti vznikla.

9.9 Zmluvné stran}, sa zllvázujťr, že si tli,jotrr v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súčinnosť, ktorú bucLe trrožtré v závi, ,sti od konkrétnycli okolností od nich spravodlivo požadovať. Zmluvné strany sa

zavázujú vzájorrrttt; :.l r, 1lrípade poLl 1 ).rez zbytočlré]ro odklaclu pos§tnúť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov r1,1,iivajúcicl-t ittr z .1rtlltllry, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóležité otázky, ktoré by
mohli v závažrrej ttll lu ovplywtriť plL,,;lrie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zm]uvou alebo právnym
predpisom, a týttt t,r ; Lruniť dosialrrlL 'i,: ťrčeIu Zmluvy,
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Z::];r:á stran1, rl,hlasujú, že

:__:, :::-_i _:. Z:r:.]ur:e s::anr

ljťrteL FPL'
za póskvtor atela
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Názov podujatia (nemrrsi byť totožný s ttázvom
celého projektu)

Jašíkove Kysuce 2019 - 51, ročník Celoslovenskej literárnej súťaže
mladýcli prozaikov

Začiatok a koniec podlúatia (ltviesť v tvaf,. lllesiac
/rok)

apríl - december 2019

Trvanie (počet dní) 2?o

Miesto podujatia (nrestr,r, , ,,l; - nie kotlli, ,L le

miesto konania)
Čadca, Turzovka, región Kysúc

Druh aktivít a ich minirnállly, počet (kotrctlli5,,

vystúpenia, predstavenia, eventy a pocl. pocllá

charakteru v]istupov) r. ráIl,ci lrlavného pi, Irljatia
Literárna súťaž

Odhadovaný počet divákov / poslucháčor, /

návštevníkov
50 účastníkov literárnej súťaže; 200 účastníkov sprievodných podujatí

Ďalšie rea]izované a]iIjvill ,ánTci pocltlj: l, 1lríp
sprievodné podujatia, ak s, lťLčasťolr pro ;itr,r (e
potrebné ich presne wLlti, lilvať)

Slávnostné qlhodnotenie lit. súťaže, Literárny večer pod lampou, 3

besecly so spisovatelmi, 1 beseda s v.ýtvarnikom, ql,stava ilustrácií a
vernisáž, sponrienková slávnosť pri památnej tabuli R. Jašíka v
Turzovke

Iné výstupy a propagírcia ,,,, lel<trr (napr - Llót,

webstránka, sociálne s jcti,. i,llák, pozvárl ,, liatalóg)

Vyhláserrie súťaže, plagát s programom, pozvánky, webstránka,
facebook, zborník lybraných súťažných prác 51. ročníka lit. súťaže,

tlačová správa pre médiá

Informovanie verejnosti 6 1r,lrl1)ore z FPIl 'ilclatel' je
povinný postupovať ])í)(i]h ,lrčl<y pre 1r - ,irrlácitr

FPU zverejnenej tla rvtlllo : sídle FPU ,lsLi

,,Dokumenty")

Fond na podporu umenia bude uvádzaný ako Hlavný partner
projektu na všetkých materiáloch, v médiách a taktiež bude
zverejnená itrformácia o financovaní projektu "podujatie z verejných
zclrojov podporil Fond na podporu umenia".

Pfiloha Č, Lz Závázlré výstul],.,, a obsah projektu
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Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1, Kalkulácia nákladov

1Skupina rozpočtovýclr položiek Atttorské llolloráre, persc.ltlálne náklady a slttžby pňamo sťtvisíace s realizóciou projekttt
zahřňa kumulatívne rozpočtové podsktrpirl}, Aulolské holloráre, Pel,sonálne náklady, Práce a služby vykonané na faktúru a
Slr.ržby priamo sirvisiace s reaiizácior_L 1lrojektr.r, ako bo]j clefitrovanó ako oprávnené rýdavky vo výzve
Zskupina rozpočtor,lich položiek cestovtlé a prepravné náklacly zalrřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Náklady na
prepravu techniky, cestovtré rrákladl,, stt,ava a občerstvetríe, stravné. ubytovanie a poistenie umeleckých diel, ako boli
definované ako oprávnené výclavkiz vo rryzve,
3skupina rozpočtoqich položiek Nájnly priestorov a techniky zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
exteriérov na realizácíu projektu, Nájom / prenájonr interiér,ov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom techniky na
realizácitr projektu, ako boli definované ako oprávnené q?davky vo výzve.
4skupina rozpočtových položiek Materíálové náklody o obstaranie hnlotného majetkll v intenciách bežných výdavkov zahíía
kumulatívne rozpočtové poclsktrpiny MateriáIové náklady ne,"1rhntttne potrebné na realizácitl projektu a obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežných výdavkov, ako boli clefinované ako oprávnené rýdavky vo výzve.
sskupina rozpoČtoqý,clr položiek Propogácía a polygraflcké llóklady zahÉňa kumulatírme rozpočlové podskupiny Polygrafické
náklady sÍtvisiace s výrobou neperioclickýclr publikácií, Polygrafické náklady súvisiace s výroborr periodických a
neperiodických publikáciÍ, Polygl-afioké náklady súvisiace s výrobou periodickýclr publikácií, Výroba zvukového a
nrultimediálneho nosiČa a Propagačné rnateriáIy a publicita, ako ]loli definované ako oprávnené lýdavky vo výzve,
6skupina rozpočto\,Tich položiek Účasttlícke a členské poptatky zahřňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatky a Poplatky za ČIenstvo v meclzinárodných organízáciách, ako boli definované ako oprávnené v5idavky vo vý,zve,

2.2 Predpokladané výnosy

PredPokladané výnos1,

0,00 €

Spolu; 0,00 €

2.3 Spoluflnancovanie
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