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Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 1_9_513-01828

uzatvorenávsúIadesust.§22zákonač.284l20L4Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonaČ.
434l20IO Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č.79l20l3 Z. z. v
platnomznení,vspojenísust.§262a§269ods.2zákonač.513/1991Zb,ObchodnýzákonníkvzneníneskorŠÍchpredpisov
(d'alej aj ako Zmluva)

1- Zmluvné strany

1,1, Pos§rtovateť

názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová L4, 8I1,08 Bratis]ava-Staré Mesto

Ičo: 424t8933
konajúc prostredníctvom: prof. PhDr, Peter Michalovič, PhD., predseda Rady

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,, riaditel FPU
zriadený: zákonom ě,284|2OI4Z.z.oFonde napodporuumenia
E-mail: ludmila.dragulova@fpu.sk
bežný účet - IBAN: SKSB BlB0 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256
variabilný symbol: 1951301828

(dblej aj ako Poskytovatel'alebo FPU)

1.2 Prtjímatel finančných prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knlžnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlísko: Ul. 17. novembra 1258, 022 0t Čadca
IČo/dátum narodenia: 36145068

DIC: 2027435625
IC DPH:

Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditel
E-mail: mudrikova@kniznica-cadca,sk

číslo účtu - IBAN: SK4B BlB0 0000 0070 0048 1360

(dalej aj ako Pňjímatel)

(Poskytovateř a Prijímatel d'alej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.1 Pos}qrtovateťposkytuje finančné prostriedky na základe zákona ě.254l20t4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona Č. 4341201,0 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona Č.79l2OI3 Z. z. v znelí neskorších predpisov (dhlej aj ako Zókon o FPU) a podl'a interných
predpisov Pos]cytovatelh, ktonfoni sú najmá Štatút eoskytovatelh w č.2l2oL5 zo dňa ].4.01.2016 (dhlej aj ako Štatút),
Zásady poskytovania finanČných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č,12l20I5 podla aktuálneho znenia
(d'alej aj ako Zásady) a Štrut<túia podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2o19 (dhlej aj ako štruktúra
podpornej činnosti) a v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve číslo 4/2o19 na predkladanie žiadostí (dhlej aj

ako Výzva).
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2.2

2.3

4.2

4.4

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou sa Poskytovate)J zavázuje poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom

Knihulko - 7. ročník letného tábora malých knihorryríkov, a to vo qiŠke a za podmienok stanovených najmá v

tejto Zmluve, voYýzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisoch, v interných
predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podpornej činnosti). PrijímateL sa zavázuje
Poskytovatelbm poskytnuté finančné prostriedky použiť v súlade s účelom poskytnutia finančných prostriedkov,
rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zm]uvou , Yýzvoll,, Zákonom o FPU, Štatútom, Zásadami, Štruktúrou
podpornej činnosti ako aj inými všeobecne záváznými právnymi predpísmi a inými internými predpismí Poskytovatelh,
Prijímatel sa zároveň zavázuje Poskrytovatelbvi hodnoverne preukázať použitie poslqltnutých f,rnančných prostriedkov v
súlade s účelom ich poskytnutia a v súlade s inými podmienkami lyp\ivajúcimi z obsahu tejto Zmluvy a/alebo v súlade

s podmíenkami vyplliruajúcimi zYýz:,ry, zo Zákona o FPU, z iných súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisov

a z interných predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej Činnosti).

+ Účet a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a pouŽitie

sa vzťahujú ustanovenia zákona č.52312004Z. z. o rozpočtorlich pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorlý,ch zákonov v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako Zákon o rozpočtových pravidlách) a píslušné
ustanovenia zákona č, 358/2015 Z. z. o úprave niektoných vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o štátnej pomoci) (d'alej aj ako Zókon o ŠP).

PrijímateL predložil Poskytovatelbvi na základe Výzv1 úplnú písomnú žiadosť číslo 19-513-o1B28 o poslq,tnutie
finančných prostriedkov (dblej aj ako Žiadosť). Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dalej aj ako Hodnotenie)
odporučila poslrytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(d'alej aj ako Projekt). RiaditelFPU na základe Hodnotenia rozhodol o poslqtnutí finančných prostriedkov dňa

l3.02.2019,

Základným účelom tejto Zmluvyje poskytnutie finančných prostriedkov Pos]tytovatelbm Prijímatelbvi na realizácia
komunitných akttvít.

Zmluvné strany sa dohodli na závázných vecných výstupoch z Projektu (dhlej aj ako Závázné výstupý, ktoré sú
špecífikované v prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Obsah a rozsah Závázných vecných lnýstupov možno na zák]ade dohody

Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto Zmluve.

Poslqltovatel poskytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi finančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej qfŠke 1

500,00 EUR na Úhradu bežných qidavkov.

Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimá]na pomoc (popoc de minimis) podlh Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v zner..i dodatku Č. 2, ktorá bola

zverejnená v obchodnom vestníku č. 243t2ot7 vydanom día 2l.L2.2OI7 pod G000045. MinimáIna pomoc, ktorá sa

poskytujenazákladetejtozmluvy,jevsúladesnariadenímKomisie(EÚ)č.740712073z18.decembra2013o
uplatňovaní článkov 107 a 10B Zmluql o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (UV EÚ L 152,24,1,2.201,3,
s.1),

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovatel sa zavázuje poskytnúť finančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankoqi ÚČet uvedený v
záhlaví tejto Zmluvy najskór v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podlh
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podlh

osobitého predpisu.

Finančné prostriedky poskytnuté podl'a tejto Zmluvy sú účelovo viazané na úhradu všetkých alebo len niektor5ich

bežných qidavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpoČte nák]adov

Projektu. Rozpočet je prílohou č. 2 k tejto Zmluve (dhlej aj ako Rozpočet projektd. FinanČné prostriedlcy poslrytnuté

na zák]ade tejto Zmluvy nesmú byť použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záváznými právnymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytovatela,

41

4.3

5.1

52
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54

55

5,3

5.6

5.7

Prijímatelsa zavázuje podielať sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
určeného podth pdslušných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podlh rozpoČtu Projektu v sume

najmenej 80,25 EUR.

Prijímatet prljíma íinančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluly bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmienok vypllivajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov

Poskytovatelh.

Prijímatelje oprávnený použiť finančné prostriedky poskytnuté na zá]dade tejto Zmluvy na úhradu konkrétneho
qidavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktoráje pň rozpočtovej skupine tohto nákladu/v]rdavku uvedená v Rozpočte
projektu. Prijímatelje oprávnený použiť a vničtovať qýdavky/náklady v rámcijednotlivých skupín rozpočtoqfch
položiek uvedených v prílohe č. 2 k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu mÓŽe Prljímatel uskutoČniť presuny

finančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových položiek uvedených v tejto Zmluve maximáIne do výŠlcy 20 %

finančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtoqý,ch položiek bez toho, aby musel Žiadať o zmenu
podmienok pos§tnutia dotácie. Prijímatel'níe je povinný použiť všetky finančné prostriedky pos]cytnuté na zák]ade

tejto Zmluvy.

Prijímatel'je povinný použiť finančné prostríedky qilučne na qídavky súvisiace s realizáciou Projektu (dáIej len

oprávnené výdavký. FPU bude ako oprávnené ddavky podlh predchádzajúcej vety akceptovať aj qfdav}ry Prijímatel'a,

ktoré Prijímatel vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskór

o1,.o1.2019. Výdavky musia Prijímatelbvi vzniknúť najneskór do 31.12.2o19. Dňom vzniku qÍdavku sa rozumie deň
dodania tovaru alebo poskytnutia siužieb, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania
finančných prostriedkov z účtu Pri,límate]a za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo sluŽby.

oprávnenýmiTlídavkami v zmysle bodu 5.6 tejto zmluvy sa rozumejú výdavky uvedené v pfislušnej qizve, výdavlry bez
priameho vzťahu k realizácii projektu, ani qidavky, ktoré nie sú súčasťou Rozpočtu projektu, nebudú akceptované.

Taktíež nebudú akceptované ako oprávnené všetkyv,ýdavky uvedené v článku 6 bod 6 Zásad.

Výnosy z poskytnulich finančných prostriedkov, ako sú napr. úroky poskytnuté peňažným ústavom, v ktorom má

Prijímatelzriadený účet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajú (dhlej aj ako Výnosy), sú prijmami Štátneho

rozpočtu, ak zákon č, 52312004 Z. z, o rozpočtoqý,ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorly'ch

zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímatelje povinný vŠetky Výnosy po

odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov zaza|oženie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankoqi ÚČet

(pre identifikáciu platby je Prijímatel povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovatelh
pred dátumom konečného a úplného vyričtovania poskytnutých finančných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podl'a

predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1, písm. d) zákon Č. 52312004 Z. z, o
rozpočtoqých pravid]ách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorlich zákonov. O vrátení Výnosov Prijímatel'
upovedomí Poslrytovatelh písomne pred realizáciou prevodu. V pdpade, že Prijímatelbvi qý,nosy nevznikli, je povinný
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyričtovaní poskytnu!ých finanČných
prostriedkov.

Ak Prijímateťnebude realizovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Pos}rytovatela bez zbytoČného odk]adu písomne
informovať, Prijímatelje povinný v lehote podlh Zmluvy ťrnančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vrátiť na bežný účet Poskytovatela uvedený v záh]aví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedky vracia do

31.1,2.2o19, alebo na depozitný účet, ak finančné prostriedky vracia po 01.o1.2o2o. Pre identi$káciu platbyje
Prijímatel povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Výnosy Prljímatel Poskytovatelbvi odvedie
podlb bodu 5,8 tejto Zmluvy, PrijímateLvrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca a§íkolVek nárok.

58

59

5.10 Ak PrijímateL nepoužije celú sumu poskytnutých finančných prostriedkov, je povinný v lehote podl'a Zmluvy všetlry
nepoužité finančné prostried}<y vrátiť na bežný účet Poskytovatela uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné
prostriedky wacia do 3t.12.2ot9, alebo na depozitný účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedlcy
vracia po 01.01.2O2O. Pre identifikáciu platby je Prijímatelpovinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy. O wátení nepoužitých finančných prostriedkov PrijímateL upovedomí Poslrytovatela písomne pred realizáciou
prevodu. Prijímatelvrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca alqy'kolVek nárok.
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5.1 1 PoskytovateL je oprávnený kedykolvek vykonať vecnú a finančnú kontro]u hospodárenia s finančnými prostriedkami
poskytnuqfmi na zák]ade tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností azávázkov Prijímatelh z právneho
vztahu vzniknutého na zák]ade tejto Zmluvy. PrijímateLje povinný umožniť Poskytovatelbvi a ním povereným osobám
vykonanie kontroly podlb predchádzajúcej veLy.Za tým účelomje Prijímatelpovinný Pos}cytovatelbvi poskytnúť
potrebnú súčinnosť, najmá predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v kto4ich podniká alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt, PoskytovateL sa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 5 dní vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-rnailom.
Pri určovaní termínu kontroly sa Pos]qrtovatel zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelbvi
ne sp ósobil neprimerané zdržania v re alizácii Proj ektu.

5.12 Prijímate]'savsúvislostisrealizáciouProjektuzavázujepodlapovahyProjektuprimeranýmavhodnýmspÓsobom
informovať o tom, že Projekt, na ktoqi boli poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podpoňl
Poskytovatel'. Pri propagácii Projektu je Prijímatel povinný postupovať podlh aktuálneho znenia PdruČky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlh Manuálu pre vizuálnu ídentitu FPU, ktoré
Poslrytovatel zverejní na webovom sídle FPU. PrijímateL sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špeciíikovaných v predchádzajúcej vete aktuáInych k momentu vykonávania propagácie. PrijímateL sa tíeŽ zavázuje v

, dostatočnom časovom predstihu, najneskór však 10 dní vopred, informovať Poskytovatelh o termíne realizácie
rlistupov projektu, wátane reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatí súvisiacich s uvedením
Projektu na verejnosti. Na základe vzájomnej dohody je Prijímatel povinný umožniť osobám konajúcim zalv mene
Poskytovatelh účasť na všet\ich podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.1 3 PrljímateL sa zavázuje, že pri všet§ých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s

wnaložením maximáIneho úsilia také opatrenia, ktoqími zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo došIo najmá k
nasledovn}ím negatíl,nym spoločenslqlm javom:

podpore alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód iných,
používaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,

sprístupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistichy'ch materiálov,
hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka, k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osób pre ich pdslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej

skupine, póvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že súbez wznania alebo k vyhráŽaniu sa

ta§imto osobám alebo k obmedzovaniu práv ta§íchto osób,
podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupine osób alebojednot]ivcovi pre ich píslušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Prijímatelsa rovnako zavázuje, že privšet§j,ch podujatiach a aktiviiách súvisiacich s Projektom nebude uskutoČňovať

a/alebo inlim subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizácil názvtl, znaČlry,

programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,

respektíve rea]izovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékolVek úkony
(dhlej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijímatelh podla bodu 5.1,3 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia t titamu
Nežiaducemu konaniu, Prijímatelje povinný bez zbytočného odkladu vykonať také Úkony a prijať také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v d'alšom takom konaní nepokraČovalo.

5,15 Vprípade,žedójdezostranyPrijímatelakporušeniupovinnostípodlhbodov5.13a/alebo5.14tejtoZmluvy,povaŽujú
sa finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. FinanČné
prostriedlcy podth predchádzajúcej vetyje Prijímatel povinný poskytovatelbvi vrátiť na bankov}i ÚČet Pos}qrtovatelh
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia rlý,zly Poskytovatelh Prijímatelbvi na vrátenie
ta(ých frnančných prostriedkov.

5,16 Nesplnenie závázkov a/alebo porušenie povinností vypllývajúcich pre Prijímatelh zo Zmluly a/alebo v súvis]osti so

Zmluvou sa považuje za použitie finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve, s qýnimkou
nesplnenia závázkov alebo porušenia povinností preukázatelhe zapríčinených z dóvodu vyššej moci.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

a)

b)

c)

d)

e)
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6.1 Poskytovatel' sa na zák]ade tejto Zmluvy zavázlje poslcytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky vo qi ške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatelh uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6.2 V prípade zistenia Pos}§tovate]a o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení Pr|jímatelh s poskytnutými
finančnými prostriedkami je Poslcytovateť oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastavit poskytovanie
dhlších finančných prostriedkov Prljímatelbvi.

6.3 Použítíe poskytnuQý,ch finančných prostriedkov poskytnu|ich na základe Zmluvy podlieha ich v}ničtovaniu, ktoré
Prijímatel'predt<ladá v termíne a spósobom určenými v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z finanČného vyúČtovania
poskytnutých finančných prostriedkov a vecného vyhodnotenia reajizovaného projektu (dhlej spolu aj akoVyúčtovanie

), ktoré Prljímatel zrealizuje v registračnom systéme Pos}cytovate]'a. Prljímatel'je povinný VyúČtovaníe podl'a

predchádzajúcej vety Poskytovatelbvi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU resp. v
podobe určenej na elektronické doručovanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy najneskÓr do
termínu: 31.o1.2o2o. KVyúČtovaniu je Prijímatel povinný priložiť aj:

a) Kópie originálnych účtovných dokladov označených číslom Zmluvy (účtovný dok]ad ako preukázatel'qý
záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 43Il20O2 Z. z. o účtovníctve, pričom za obsahovú
správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímatel dotácie) potvrdzujúcich použitie poslcytnutých

finančných prostriedkov a kópie qipisov z účtu označených číslom Zmluvy, na ktorý boli poukázané finančné
prostriedky a z ktorého boli uhrádzané výdavky na projekt s použitím poskytnutých ťrnančných prostriedkov.
Ak je prijímateL dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (dhlej len DPH) a móže si uplatniť
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený r4idavok.

A]ebo

b) správu audítora alebo znaieclcý posudok licencovaného znalca o zhode predloženého íinančného vyričtovania
so zmluvou; správu audítora alebo znaleclgí posudok predloží prijímatelvždy, akje celková suma finančných
prostriedkov poskytnutých podlh zmluly 20 000 EUR a]ebo viac. Správu audítora predkladá Prijímatelv
rozsahu, akoje určené v článku 7 bod 4 Zásad,

c) Ďalšie doklady v zmysle § 22 ods, (9) Zákona o FPU.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov podlh skupín rozpočto,qy'ch položiek s
ohl'adom na Rozpočet projektu. Neoddelitelhou súčasťou Vyúčtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufinancovania
oprávnených qidavkov projektu vo qý,ške určenej v tejto Zmluve, Neoprármené výdavlcy projektu žiadatelnemóže
vyričtovať ako povinné spolufinancovanie. Ak Pňjímatelv zdokladovaní a vyúčtovaní povinného spolufinancovania
projektu uvedie qýdavky, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný priložiť k vyúčtovaniu aj kópiu dok]adu
potwdzujúceho zmluvný vzťah medzi prijímatelbm a touto osobou, na zák]ade ktorého boli tieto výdavky uhradené.
Zároveňje Prijímateťpovinný k vyúčtovaniu zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópií účtovných dok]adov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyričtovaných v,ýdavkov. Prijímatelje povinný vo ťrnančnom vyúčtovaní uviesť
výšku dalšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu,

6,5 Vecné vyhodnotenie projektu Prijímatel vypracuje v prediísane; štruktúre určenej v aktuálnom znení Pdručky pre
vecné vyhodnotenie a lyúčtovanie projektu FPU, ktorú Poskytovatel zverejní na webovom sídle FPU, Vecné
vyhodnotenie musí obsahovať:

a) sprálrr o rea]izácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov, cielbv a v,ýsledkov projektu, ktoré prijímatel uviedol v žiadosti o

poskytnutie finančných prostriedkov,
c) v]astné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.

6.6 K vecnému lyhodnoteniu Projektu je Prijímatel povinný priložiť aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti
Prijímatelh vypllývajýcej mu z čI. 5 bod 5.12 prvá veta tejto Zmluvy v rozsahu určenom v aktuáInom znení Príručky pre
propagáciu FPU a dokumenty pohrrdzujúce Závázné qýstupy z Projektu podl'a príIohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu
urČenom aktuáInym znením Príručky pre vecné vyhodnotenie a v}ričtovanie projektu FPU.

6.7 VyúČtovanie musí byť podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom Prijímatel'a alebo ním na tento účel písomne
splnomocnenou osobou, pňČom toto splnomocnenie musí byť súčasťou predloženého Vyúčtovania.

6.8 Prijímatel' je povinný doruČiť VyúČtovanie Pos]§tovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
sluŽby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portáluverejnej správy.
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69 Ak Prijímatel'nepredloŽÍ VyúČtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto čIánku, Poskytovatel'ho
písomne vyzve, aby predloŽil VyúČtovanie bez zbytočného odk]adu, najneskór však do 1 0 dní od doručenia písomnej
výzw, l* prijímateL nepredloŽÍ Vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
finančných prostriedkov v rozpore s úče]om uvedeným v tejto Zmluve.

Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo v jeho púlohách, oznámi tieto nedostat]<y prostredníctvom
elektronickej poŠty Prijímatelbvi a qlzve ho, aby ich v lehote 5 až 1 5 pracovných dní v závislosti od závažnosti
nedostatku odstránil. Ak PrijímateLnezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje sa táto
skutoČnosť za použitie poskytnulich finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

Prijímatelje povinný vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedlcy, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo účelom uveden1Ím v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyričtovania alebo zistenia ich
neoprávneného použitia a v prípade porušeniu povinností podl'a bodu 5.15 Zmluvy odo dňa v5izvy Poskytovatelh,

Prijímatelje povinný wátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu a v pdpade ak PrijímateLnerealizuje projektvóbec, do

30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nerealizovaní projektu podlh bodu 5.9. Zmluvy.

Prijímatelje povinný zaplatiť Poslrytovatelbvi pokutu vo qiške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej

30 EUR za nepredloženie Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými príiohami a inými dok]admi v zmysle Zmlury
a Zákona o FPU v lehote uvedenej v Zmluve. Akje PrijímateLv omeškaní s predložením Vyúčtovania spoloČne s
povinne predkladanlimi pdlohami a inými dokladmi v zmysle Zmluvy a Zákona o FPU viac ako jeden mesiac, je
povinný zakaždý dhlší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po prvom mesiaci zaplatiť poktrtu 100 EUR. Povinnosť
Prijímatel'a predložiť Poskytovatelbvi Vyúčtovania spoločne s povinne predk]adanými príIohami a inými dokladmi v
zmysle Zmluvy a Zákona o FPU bým nie je dotknutá.

Prijímatelje povinný zaplatit Poslrytovatelbvi pokutu vo výške 0,05 %o zosumy neoprávnerre použit}ch finančných
prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podlh 7.1 Zmluvy. PrijímateLje
povinný zaplatiť Poslrytovatelbvi pokutu vo v,ýŠke 0,05 o/o zo sumy neoprávnene zadržaných irnanČných prostriedkov, a

to zakaždý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podia bodu 7.2 Zmluly.
Povinnost Prijímatelá vrátiť Poslrytovatelbvi íinančné prostňedky, na wátenie lrtoqých vznikol Poslqrtovatelbvi nárok

§ím nieje dotknutá.

V pdpade omeškania Prijímatel'a so zaplatením akéhokolVek peňažného závázku Poslcytovatelbvi je PrljímateL povinný
zaplatiť Pos}<ytovatelbvi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania.

V pdpade, že v dósledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá PrUímatel] vznikne Poskytovatelbvi škoda, je Prijímatel
povinný nahradiťju Poskytovatelbvi v lehote, ktorú určí Pos}rytovatel', a v celom rozsahu tak, ako bude vyČÍslená
Poslcytovatelbm.

Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlá tejto Zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
ponršením povinnosti, pre pfipad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byt uplatňovaná
Poskytovatelbm voči Prijímate]bvi v plnej qiške a to aj v prípade, ak zm]uvná pokuta prevyšuje výŠku Škody.

6.1 1 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prijímatelh wátiť poslrytnuté finančné prostriedky alebo ich
čast, neodk]adne vyzve Prijímatelh, aby v lehote do 10 dní odviedol poskytnuté finančné prostriedky na účet fondu, Ak
Prijímateťv určenej lehote výzvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet fondu neúplnú sumu, považuje sa táto
skutoČnosť za použitie pos}cytnuqých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

6.12 Prijímatelje oprávnený použiť ťrnančné prostriedlry poskytnuté na základe tejto Zmluvy v,.ilučne na účeI uvedený v
tejto Zmluve. V pdpade použitia finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluve je prijímatel povinný
vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podlh zmltrly. Prljímatel'
je oprávnený použiť frnančné prostriedlry len na úhradu oprávnených qý,davkov definovaných v pdslušnej Yýzve, v
Štruktúre podpornej činnosti na pdslušný kalendárny rok, kto4i sa vzťahuje k Výzve, pilpadne v rozhodnutí riaditelá
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva, Za neoprávnené qfdavky sa považujú výdavky definované v Štruktúre
podpornej činnosti k pdslušnej Yýzve a qidavt<y definované v bode 6 článku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

6.10

7.2

7.6

7L

73

74

75

7,]
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8 Zánik zmluvy

B.1 Právne vzťahy medzi Poskytovatelbm a Prijímatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá:

a) akceptáciou riadneho a úplného vyúčtovania Projektu podlá čl, 6 tejto Zmluvy,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovatelh.

B.2 Poskytovatel móže od tejto Zmluvy odstúpiť v pňpade, ak Prijímatel použije finančné prostriedky alebo ich ěasť v
rozpore so Zm]uvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve. Rovnako móže Poskytovatelodstúpiť od tejto

Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluly alebo v prípade zmeny okolností, za ktoných doŠ]o k uzavretiu
Zmluly, a to najmá:

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na zák]ade ktoqich Poskytovatel rozhodol o poslqltnutí
dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) ak Prijímatelbezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatela bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo lyhlásený konkurz, a]ebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

8.3 PoskytovateLje oprávnený od Zmluly odstúpiť v prípade, ak PrijímateL predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktoromje poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovatelldaný projekt vyhodnotí ako
projekt zhodný s Projektom podlh tejto Zmluly, Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podla posúdenia Poskytovatelhje zhodná s Projektom. V prípade odstúpenia podl'a tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatelh od Zmluvy účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poskytnutá dotácia
podla tejto Zmluly, pričom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň posledným dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s

účinkami do budúcnosti.

8.4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od Zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstúpením od Zmlur,ry zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zm]uvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytta plnenie druhá Zm]uvná strana toto plnenie vráti.

B.5 Ak je Prijímatelbm fyzická osoba, jej smrtou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímatel
vykonať osobne. Do práv a povinností Pňjímatel'a zo Zmluvy vstupujú dedičia Prijímatelh.

8.6 Ak obsahom Zmluly je plnenie, ktoré mal zomrelý PrljímateLvykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká, Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poskytovatell voči dedičom. Poskytovatel'má nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Prijímatel zo Zmluly plnil čiastočne, má Poskytovatel nárok
na wátenie časti poslqltnutých finančných prostňedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatela, podla toho ktorá suma je vyššia. Ak Prijímatel zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluly neplnil vóbec, má
Poskytovatel'nárok na vrátenie celej sumy poskytnutých finančných prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp.
čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímatellr. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akéko]vek právo
Prijímatelh (eho dedičov) na akékolVek plnenie Poskytovatelh zo Zmluvy.

8.7 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vypllývajúce, ako aj d'alšierrstanovenia, ktoré
svojou povahou majú platiť aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté,

9 záverečnó ustanovenia

9.1 Poskytovatel si vyhradzuje právo zníŽiť sumu poskytnutých finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpoČte Poslrytovatelh, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, qýlučne však o sumu priamo
vyplývajúcu z viazania r,lidavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpoČtoqich pravidlách. V takomto prípade nezodpovedá Poskytovatel'za vzniknuté náklady Prijímatela ani
nezodpovedá za pdpadnú škodu.

9.2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať qftučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatel'a je Prijímatel povinný informovať
Poskytovatel'a bez zbytoČného odkladu od ich vzniku. O zmenách rozhoduje riaditelFPU, v lehote najneskór 15 dní od
doruČenia Žiadosti o zmenu, pričom svoje rozhodnutieje povinný dať na vedomie Rade FPU,
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Ak finanČné prostriedky pos}<ytnuté na základe tejto Zmluvy použije PňjímateLna dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác a/alebo na poskytnutie sluŽieb v zmysle zákona ó. 343|2Oí.S Z. z. o vereJnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nlektorých zákonov, je PrijímateL povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvn:imi stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
pfislušných ustanovení zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniamí zákona ě.2II|2O00 Z. z. povinnému zverejneniu.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z kto4y'ch jeden dostane Prijímatel a jeden Poslcytovatel'.

Zmluvné strany sa v sú]ade s § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dhlej len
Obchodný zákonník) dohodli; že ich závázkový vztah vzniknut}i touto Zmluvou sa spravuje Obchodnlým zákonníkom.
Prijímatel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s pdslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi interqimi predpismi Poskytovatelá, ktoré upravujú všetky vzťahy v,ýslovne upravené ako aj
qf,slovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímateíqfslovne súhlasí s obsahom všet\ých súvisiacich interných predpisov
Poskytovatelh a zavázuje sa plniťvšetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajÚ.

Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto pdlohy:

a) Pdloha č. I:Závázné výstupy a obsah projektu
b) Pdloha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podlh tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovú adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a na doruČovanie
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne si
písomne oznamovať všetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odkladu. V pdpade porušenia povinnosti podlh predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane za pdpadnú škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujú, že si navzájom v pfipade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nelyhnutnú
súčinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať. Zmluvné strany sa
zavázujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkovvypl,.ývajúcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóležité otázky, ktoré by
mohli v závažlej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a bým ovplyrmiť dosiahnutie Účelu Zmluvy.

95

96

9.7

9.8

99
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Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že si Zm]uvu preČÍtali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujú, že
Prostredníctvom tejto 7mluvyjg v5iadrená ich skutoČná, vážna. slobodná vólh, v ktorej niet omylu, Zmluvné strany
vYhlasujÚ, Že tuto Zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne neqihodných podmienok. Na potvrdenie lyššie uvedeného
Zmluvné strany 7mluvu vlashoručne podpíšu,

16.04.2019

prtJlmatel

predseda Rady FPU
za poslcytovatela

-
FPU
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Nazov podujatia
(nemusí byť totožný s
názvom celého projektu)

Kníhulko - 7. ročník letného tábora malých kníhovníkov

začiatok a koniec
podujatia (uviesť v tvare
mesiac /rok)

20J.9 - august 2019

Trvanie (počet dnÍ) S-dňové podujatie na prelome mesiacovjúI a august 2019

Miesto podujatia
(mesto, obec - nie
konkrétne miesto
konania)

Čadca, Žilins§i kraj: Lipt. Mikuláš, Žilina, Oravs§f Podzámok, Zuberec

Druh aktivít a ich
minimálny poČet
(koncerťy, vystúpenia,
predstavenia, eventy a
pod. podl'a charakteru
ql,stupov) v rámci
trlavného podujatia

exkurzie do knižníc 4, vzdelávacie podujatia 2, zážitkové čítania 4, tvorivé dielne 4

- 20 účastníkov letného tábora malých krrihovníkov
- externý pracovník (pedagóg) - zrealizuje tvorivé dielne a tiež bude sprevádzať deti na
exkurziách ako dozor
- 4 odborní pracovníci knižníc - realizácia exkurzií: Liptovská knižnica GFB v Lipt. MikuláŠi,
Itajská knižnica v Žiline, Obecná knižnica v Zuberci, Úsek akvizície v Kysuckej knižnici v Čadci
- lektor Kysuckého múzea v Čadci

Odhadovaný počet
divákov / poslucháčov /
návštewíkov

1 qistava vy,tvarných prác, Denníky Knihulkov

ĎaIšie realizované
aktivity v rámci
podujatia, píp.
sprievodné podujatia,
ak sú súčasťou projektu

§e potrebné ich presne
vymenovať)

Plagát, pozvánka, program, transparent, šiltovky a taškyvyrobené účastníkmi tábora, qýstava

vlistupov l

Iné qistupy a
propagácia projektu
(napr. plagát,
webstránka, sociálne
siete, leták, pozvánka,
katalóg)

Informovanie verejnosti
o podpore z FPU
(žiadatelje povinný
postupovať podlh
Príruč}ry pre propagáciu
FPU zverejnenej na
webovom sídle FPU v
časti ,,Dokumenty")

Propagácia a informovanosť projektu bude zabezpečovať a zrealizovať v zmysle usmernení
Pdručky k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z FPU, a to

nasledovne; na plagát a pozvánku a iných tlač. dokumentoch sa v hornej Časti umiestní logo FPU
a uvedie ,,Hlavný partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti "Letný tábor malých
knihovníkov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"; deti si zhotovia stojan a

transparent umiestnenia logo FPU a informácie o financovaní projektu - budú pouŽívané prí
notliqich aktivitách projektu; účastníci tábora si vyzdobia šiltovky - nakreslia na ne 1ogo FPU

a názov "Knihulko"; zjednotliqých dní podujatia sa budú robiť reportáže s fotodokumentáciou a

umiestnia sa na Facebook knižnice so všethími náležitosťami publicity.; po ukončení tábora bude
z fotografií a niekto4ích zaujímav5ich výstupov urobená vrýstava v priestoroch KK. Po ukonČení
projektu bude z neho vypracovaná tlačová správa pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web

stránke ŽSX a XX s príslušnými náležitosťami publicity, Na webovom sídle knižnice - postránke
Projekťy podporené FPU bude zverejnená obšírna informácia o tomto projekte ajeho financovanÍ.

Príloha č. 1,z Závázné výstupy a obsah projektu
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Názov podujatia
(nemusí byt totožný s
názvom celého projektu)

Exkurzie do verejných knižníc v rámci projektu Knihulko - 7, ročník letného tábora malých
knihoníkov

začiatok a koniec
podujatia (uviesť v tvare
mesiac /rok)

júl 2019 - august 20l9

Trvanie (počet dní) 4 dni v rámci S-dňového podujatia

Miesto podujatia
(mesto, obec - nie
konkrétne miesto
konania)

Čadca, Liptovslc]' Mikuláš, Žilina, Zuberec

Druh aktivít a ich
minimálny počet
(koncerby, vystúpenia,
predstavenia, eventy a
pod. podlh charakteru
lýstupov) v rámci
h]avného podujatia

4 exkurzie do verejných knižníc: Kysucká knižnica v Čadci - úsek akvizície knižničných
dokumentov, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši,
Itajská knižnica v Žiline, Obecná knižnica v Zuberci

Odhadovaný počet
divákov / poslucháčov /
návštevníkov

- 20 účastníkov Ietného tábora malých knihovníkov
- externý pracovník (pedagóg) - zrealizuje tvorivé die]ne a tiež bude sprevádzať deti na
exkurziách ako dozor
- 4 odborní pracovníci knižníc - rea]izácia exkurzií: Liptovská knižnica GFB v Lipt. Mikuláši,
IGajská knižnica v Žiline, Obecná knižnica v Zuberci, Úsek akvizície v Kysuckej knižnici v Čadci

Ďa]šie rea]izované
aktivity v rámci
podujatía, pdp.
sprievodné podujatia, ak
sú súčasťou projektu §e
potrebné ich presne
vymenovať)

Denníky Knihulkov - v rámci tvorivého písania spracovanie zážitkov z exkurzií do knižníc.
Fotodokumentácia a denníky zverejnené na záverečnej vlistave spolu s qý,tvarnými a literárnymi
prácami.

Iné l"ýstupy a
propagácia projektu
(napr. p}agát,

webstránka, sociálne
siete, ]eták, pozvánka,
katalóg)

Program celkový, Denné programy, www.kniznica-cadca.sk - podstránka Projekty podporené
FPU, Facebook, transparent, šiltovky

Informovanie verejnosti
o podpore z FPU
(žiadatelje povinný
postupovať podlh
PríručIry pre propagáciu
FPU zverejnenej na
webovom sídie Fpu v
Časti ,,Dokumenty")

Propagácía a informovanosť o aktivitách projektu bude zabezpečovaná a zrealizovaná v zmysie
usmernení PdruČky k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z FPU, a to

nasledovne: na plagáte s pozvánkou a iných tlač. dokumentoch sa v hornej časti umiestni logo
FPU a uvedie ,,Hlavný partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti ,,Letný tábor malých
knihovníkov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"; na tieb podujatia bude
zhotovený transparent - umiestnenia naň 1ogo FPU a informácie o financovaní projektu; účastníci
tábora si vyzdobia šiltovky - nakreslia na ne logo FPU a názov ,,Knihulko"; zjednotliqich exkurzií
sa budú robiť reportáže s fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook knižnice so všethími
náleŽitosťami publicity; po ukončení tábora bude z fotografií a niekto4ích zaujímavlich qistupov
urobená výstava v priestoroch KK, Po ukončení projektu bude z neho vyTracovaná tlačová správa
pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke ŽSr a rX s pdslušnými náležitosťami
publicity. Na webovom sídle knižnice - postránke Projekty podporené FPU bude zverejnená
obšírna informácia o tomto projekte a jeho financovaní.

Názov podujatia
(nemusí byť totožný s
názvom celého projektu)

Vzdelávacie aktivity v rámci projektu Knihulko - 7. ročník letného tábora malých knihovníkov

začiatok a koniec
podujatia (uviesť v tvare
mesiac /rok)

úl 2019 - august 2019
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Trvanie (počet dní) 2 dni počas S-dňového podujatia na prelome mesiacovjúI a august 2019

Miesto podujatia
(mesto, obec - nie
konkrétne miesto
konania)

čadca

Druh aktivít a ich
minimálny počet
(koncerťy, Wstúpenia,
predstavenia, eventy a
pod. podlh charakteru
vlistupov) v rámci
hlavného podujatia

Povesti, história, skutočnosť - vzdelávacie podujatie v Kysuckom múzeu v Čadci,
Vedomostné hry v letnej čitárni Kysuckej knižnice v Čadci - vzdelávacie podujatie s využitím
encyklopedickej literatúry zrealizujú pracovrríci KK.

Odhadovaný počet
divákov / poslucháčov /
návštevníkov

20 účastníkov letného tábora malých knihovníkov
externý pracovník (pedagóg) - zrealizuje tvorivé dielne a tiež bude sprevádzať deti na exkurziách
ako dozor
lektor Kysuckého múzea v Čadci

Ďalšie rea]izované
aktivity v rámci
podujatia, pdp.
sprievodné podujatia,
ak sú súčasťou projektu

fie potrebné ich presne
vymenovať)

Denníky Knihulkov - v rámci tvorivého písania spracovanie zážItkov z podujatí;

Fotodokumentácia a denníky zverejnené na záverečnej vlí,stave spolu s výtvarnýmí a ]iterárnymi
prácamt.

Iné qfstupy a

propagácia projektu
(napr. plagát,
webstránka, sociálne
siete, ]eták, pozvánka,
katalóg)

Program celkoqý,, Denné programy, www,kniznica-cadca.sk - podstránka Projekty podporené
FPU, Facebook, propagačný transparent a stojan, šiltovky

Informovanie verejnosti
o podpore z FPU
(žiadatelje povinný
postupovať podlh
Príručkry pre propagáciu
FPU zverejnenej na
webovom sídle FPU v
časti ,,Dokumenty")

Propagácia a informovanosť o aktivitách projektu bude zabezpečovaná a zrealizovaná v zmysle

usmernení Pdruóky k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z FPU, a to

nasledovne: na plagáte s pozvánkou a iných t]ač. dokumentoch sa v hornej časti umiestni logo

FPU a uvedie "Hlavný partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti "Letný tábor malých
knihovníkov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"; na tieto podujatia bude
zhotovený transparent a stojan - umiestnenia naň ]ogo FPU a informácie o irnancovaní projektu;

účastníci tábora si lyzdobia šiltovky - nakreslia na ne 1ogo FPU a názov ,,Knihulko"; z
jednotliqich exkurzií sa budú robiť repgrtáže s fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook
knižnice so všetl§;mi náležitosťami publicity; po ukončení tábora bude z fotografií a niekto4Ích
zaujímaqich v5istupov urobená v5istava v priestoroch kk. po ukončení projektu bucle z neho

lypracovaná tlačová správa pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke ŽSK a KK s

prístušnými náležitosťami publicity. Na webovom sídle knižnice - postránke Projekty podporené
FPU bude zverejnená obšírna informácia o tomto projekte ajeho frnancovanÍJ

Názov podujatia
(nemusí byť totožný s
názvom celého projektu)

Tvorivé dielne v rámci projektu Knihu]ko - 7. ročník ]etného tábora malých knihovníkov

júl 2019 - august 2019
začiatok a koniec
podujatia (uviesť v tvare
mesiac /rok)

nie (počet dní) 2 dni počas S-dňového podujatia na prelome mesiacovjúI a august 2019

Miesto podujatia
(mesto, obec - nie
kónkrétne miesto
konania)
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Druh aktivít a ich
minimáIny počet
(koncerty, vystúpenia,
predstavenia, eventy a
pod. podla charakteru
výstupov) v rámci
hlavného podujatia

2 tvorivé dielne s názvom Denník Knihulka - Lvorivé písanie a ilustrovanie
2 rlýtvarné tvoňvé die]ne - Mój najkrajší zážitok z cesty do rozprávok a povesti

Odhadovaný počet
divákov / poslucháčov /
návštevníkov

20 účastníkov letného tábora malých knihovníkov
externý pracovník (pedagóg) - zrealizuje ťvorivé dielne

ĎaIšie realizované
aktivity v rámci
podujatia, pdp,
sprievodné podujatia, ak
sú súčasťou projektu (e
potrebné ich presne
lymenovať)

1 qistava qitvarných prác, Denníky Knihulkov

Iné qistupy a
propagácia projektu
(napr. pIagát,
webstránka, sociálne
siete, ]eták, pozvánka.
kataIóg)

Program celkoqý, Denné programy, www.kniznica-cadca.sk - podstránka Projekty podporené
FPU, Facebook, propagačný stojan, šiltovkv

Informovanie verejno sti
o podpore z FPU
(žiadateIje povinný
postupovať podla
Príručky pre propagáciu
FPU zverejnenej na
webovom sídle FPU v
časti ,,Dokumenty")

Propagácia a informovanosť o aktivitách projektu bude zabezpečovaná a zrealizovaná v zmysle
usmernení PňruČIry k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z FPU, a to
nasledovne: na plagáte s pozvánkou a iných tlač, dokumentoch sa v hornej Časti umiestni logo
FPU a uvedie ,,Hlavný partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti ,,Letný tábor malých
knihovníkov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"; na tieto podujatia bude
zhotovený stojan - umiestnenia naň ]ogo FPU a informácie o financovaní projektu; účastníci
tábora si wzdobia šiltovky - nakreslia na ne logo FPU a názov ,,Knihulko"; z jednotlivých exkurzií
sa budú robiť reportáže s fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook lgrižnice so všetls.ími
náIežitosťami publicity; po ukončení tábora bude z fotografií a niekto4fch zaujímaqých v.ý,stupov

urobená qýstava v priestoroch KK, Po ukončení projektu bude z neho vypracovaná tlačová správa
pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke ŽSr a rr s pdsluŠnými ná]ežitosťami
publicity, Na webovom sídle knižnice - postránke Projekty podporené FPU bude zverejnená
obšírna informácia o tomto projekte a jeho financovaní.

Názov podujatia
(nemusí byť totožný s
názvom celého projektu)

Zážítkové čítania na tvare miesta v rámci projektu Knihulko - 7, ročník letného tábora malých
knihovníkov

začiatok a koniec
podujatia (uviesť v tvare
mesiac /rok)

iúl 2019 - august 201,9

Trvanie (počet dní) 4 dni počas S-dňového podujatia na prelome mesiacovjúl a august 2019

Miesto podujatia
(mesto, obec - nie
konkrétne miesto
konania)

Čadca, Liptovs§i Mikuláš, Žilina, Oravské Podhradie

Druh aktivít a ich
minimálny počet
(koncerty, vystúpenia,
predstavenia, eventy a
pod. podlh charakteru
v}istupov) v rámci
h}avného podujatia

Zážítkové čítanie z povesti Liptova: Stratené dieťa a iné - Liptovs§i MikuláŠ,
Zážítkové čítanie z povesti Horného Považia: Kliatba kožušníkovej vdovy a iné - Žilina,
ZáŽítkové ČÍtanie z oravsltých povesti: ZvolárYajzer z Oravy a iné - Oravské Podhradie,
Zážltkové čítanie - Pdbehy detí z Kysúc stvárnené v knihách - Čadca, Šeíkov okruh
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Odhadovaný počet
divákov / poslucháčov /
návštevníkov

- 20 účastníkov letného tábora malých knihovníkov
- 2 odborní pracovníci Kysuckej knižnice v Čadcí z úseku práce s deťmi a mládežou, externý
pracovník (pedagóg)

Ďalšie rea]izované
aktivity v rámci
podujatia, príp.
sprievodné podujatia, ak
sú súčasťou projektu fie
potrebné ich presne
vymenovať)

Denníky Knihu]kov - v rámci tvorivého písania spracovanie zážítkov z cíest za poznaním.
Fotodokumentácia a denníky zverejnené na záverečnej v5ístave spolu s v5i,tvarnými a literárnymí
prácami.

Iné qfstupy a
propagácia projektu
(napr. plagát,
webstránka, sociá]ne
siete, 1eták, pozvánka,
kataIóg)

Program celkový, Denné programy, rwwv,kníznica-cadca.sk - podstránka Projekty podporené
FPU, Facebook, transparent, šiltovky

Informovanie verejnosti
o podpore z FPU
(žiadatelje povinný
postupovať podlh
Príručky pre propagáciu
FPU zverejnenej na
webovom sídle FPU v
časti ,,Dokumenty")

Propagácia a informovanosť o aktivitách projektu bude zabezpečovaná a zreajizovaná v zmysle
usmernení Príručlry k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z FPU, a to
nasledovne: na plagáte s pozvánkou a iných tlač. dokumentoch sa v hornej Časti umiestni 1ogo

FPU a uvedie "Hlavný partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti "Letný tábor malých
knihovníkov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"i na tieto podujatia bude
zhotovený transparent - umiestnenia naň 1ogo FPU a informácie o financovaní projektu; účastníci
tábora si lyzdobia šiltovky - nakreslia na ne logo FPU a názov "Knihulko"; zjednotlivých exkurzií
sa budú robiť reporláže s fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook knižnice so všetlqi'mi
náIežitosťami publicity; po ukončení tábora bude z fotografií a niektor}ch zaujímalých v5istupov
urobená v5istava v priestoroch kk. po ukončení projektu bude z neho."ypracovaná tlačová správa
pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke ŽSr a Xr s príslušnými náIežitosťami
publicity, Na webovom sídle knižnice - postránke Projekty podporené FPU bude zverejnená
obšírna informácia o tomto projekte a jeho financovaní,

\
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Pfiloha č. 2: Rozpočet projektu

2,1 Kalkulácia nákladov

lskupina rozpočtov5ích položiek Autorské honoráre, personáIne náklady a služby pňamo súvisiace s realizácíou projektu
zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre, Personálne náklady, Práce a služby vykonané na faktúru a
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu, ako boli definované ako oprávnené qidavky vo výzve.
2Skupina rozpočtoqý,ch položiek Cestovné a prepravné náklady zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Náklady na
prepravu technilry, Cestovné náklady, Strava a občerstvenie, Stravné, Ubytovanie a Poistenie umeleclrych diel, ako boli
definované ako oprávnené qidavlcy vo qizve.
3skupina rozpočtových položiek Nájmy pňestorov a techniL<y zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom i prenájom
exteriérov na realizáciu projektu, Nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom technilry na
rea]izáciu projektu, ako boli definované ako oprávnené qidavkyvo výzve.
4skupina rozpočtov5í,ch položiek Moteňálové nóklady a obstaranie hmotného majetku v intencióch bežných výdavkov zahfňa
kumulatívne rozpočtové podskupiny MateriáIové náklady nelyhnutne potrebné na realizáciu projektu a Obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežných ql,davkov, ako bo]i definované ako oprávnené výdavky vovýzve.
sskupina rozpočtových položiek Propagácia a polygrafické náklady zahfňa kumulatívrre rozpočtové podskupiny Polygrafické
náklady súvísiace s výrobou neperiodiclqich publikácií, Polygrafické náklady súvisiace s qírobou periodiclrých a

neperiodiclqích pubiikácií, polygrafrcké náklady súvisiace s r.lírobou periodic\ých publikácií, výroba zvukového a
multimediáIneho nosiča a Propagačné materiáIy a publicita, ako boli definované ako oprávnené výdavkyvo qýzve.
6Skupina rozpočtových položiek Účastnícke a čIenské poplatky zahřňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatlcy a Poplatky za ČIenstvo v medzinárodných organízáciách, ako boli definované ako oprávnené qidavkyvo qy'zve.

2,2 Predpokladané výnosy

2.3 Spolufinancovanie

Autorské honoráre, personálne náklady a služby
priamo súvisiace s realizáciou projektu

Cestovné a prepravné náklady

Propagácia a polygrafické náklady 215,00 € 110,00 €

MateriáIové náklady a obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežných ty'davkov

Verejné zdroje SR
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