
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.21-513_02443

uzatvorenávsúladesust.§22zákonaé,2B4|2OI4Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonaČ.
434t20lo Z. z. o posi<ytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republi}ry v znení zákona Č. 79l20L3 Z. z. v

znení neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (d'alej aj ako Zmluva)

1- Zmluvné strany

1.1 Poslrytovateť

názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 1,4, B1,1,08 Bratislava-Staré Mesto

IČo: 42418933

konajúc prostredníctvom: Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel FPU

zriadený: zákonom č,2B4l20L4 Z. z. o Fonde na podporu umenia

E-mai]: magdalena.kapala@fpu.sk

bežný účet - IBAN: SKSB BlB0 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabiiný symbol: 2L513O2443

(d'alej aj ako Poskytovatel'alebo FPU)

1. 2 Prijímatel' finančnych prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: Ul, ],7. novembra 1258, 02207 Čadca, Slovenská republika

IČo/dátum narodenia: 36145068

DIČ, 2021,435625

Ič lpn,
Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeL

E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

číslo ričtu - IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako Pňjímatel)

(Poskytovatel a Prijímatel dalej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.L Poskytovatel poslqltuje finančné prostried}ry na základe zákona č. 2841201,4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o

zmene a doplnení zákona č. 434t2O7O Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultriry Slovenskej :

republiky v znení zákoná č.79l2OI3 Z. z. v znení neskorších predpisov (dhtej aj ako Zákon o FPU) a podl'a internlich
predpisov Poskytovatelh, ktoqími sri najmá Štatrit Poskytovatelh W č.2l2OL5 podl'a aktuálneho znenia (dalej aj ako

štat , Zásady poskytovania finančnlich prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU Č. 1212015 podl'a

aktuálneho znenia (dhlej aj ako Zásady) a Štruktrira podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2o21 (dhlej

a.| ako Štruktríra podpornej činnosti) a v sri]ade s podmienkami stanovenlimi vo V5Ízve ČÍslo 5/2021 na predkladanie

žiadostí (dhlej aj ako V zva).

2.2 Finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sri verejnlimi prostriedkami a na ich poslrytnutie a pouŽitie

sa vzťahujri ustanovenia zákona č.523t2OO4Z. z. o rozpočtov ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niekto4 ch zákonov v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako Zókon o rozpočtovych pravidlách) a pdsluŠné

. ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o ítptave niektoqfch vzťahov v oblasti Štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o

zmene a doplnení niektorlich zákonov (zákon o štátnej pomoci) (dalej aj ako Zákon o ŠP).
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2.3 Prijímatel predložil Poskytovatelbvi na základe Vlizvy riplnri písomn r žiadosť číslo 21-51,3-02443 o poskytnutie
íinančnlich prostriedkov (dhlej aj ako Žiadosť). Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dalej aj ako Hodnotenie)
odporučila poskytnriť Prijímatelbvi finančné prostriedlry na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(dhlej aj ako Projekt). RiaditelFPU na zák]ade Hodnotenia rozhodol o poskytnutí finančnlfch prostriedkov dňa

23.o4.2o2L.

3 Predmet zmlurry

3.1 Touto Zmluvou sa PoslcytovateL zavázuje poskytnriť Prijímatelbvi finančné prostňedky na realizáciu Projektu s názvom

Knihulko 2021 - Letn ,tábor mal ,ch knihovníkov, a to vo v:rške a za podmienok stanovenly'ch najmá v tejto

Zmluve, voY zve, v Zákone o FPU, v inlich srivisiacich všeobecne závázn ch právnych predpisoch, v intern5Ích

predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Štat te a v Štruktrire podpornej činnosti). Prijímatel sa zavázuje
Poskytovatelbm poskytnuté finančné prostriedky použiť v sírlade s riče]om poskytnutia finanČnlich prostriedkov,
rešpektujric najmá podmienky stanovené touto Zmluvou,Yyzvotl, Zákonom o FPU, Štat ltom, Zásadami, Štruktrirou
podpornej činnosti ako aj inlimi všeobecne závázn mí právnymi predpismi a in mi intern:ími predpismi Posirytovatela.
Prijímatel sa zároveň zavázuje Poslrytovatelbvi hodnoverne preukázať použitie poskytnu{ich finančn ch prostriedkov v
srilade s ričelom ich poslrytnutia a'v s rlade s inly'mi podmienkami vypl5ívaj(rcimi z obsahu tejto Zmluvy a/alebo v srilade
s podmienkami vyp\ivajricimí zYyzlty, zo Zákona o FPU, z in5ích sirvisiacich všeobecne záváznych právnych predpisov
a z internlich predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatritu a zo Štruktriry podpornej činnosti),

4 Účel a spdsob poskytnutia finančnych prostriedkov

\

4.3 Poskytovatelposlrytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi finančné prostriedky vo forme dotácie
v celkovej qiške 2 690,00 EUR na rihradu bežn ch q davkov.

4.4 Finančné prostriedky sa poskytujri ako minimálna pomoc (pomoc de mínimis) podlh Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku Č. 4, ktorá bo]a
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 1,91,12020 vydanom dňa 05,10.2020 pod G000046, Minimálna pomoc, ktorá sa
poskytujenazákladetejtozmluvy,jevsriladesnariadenímKomisie(EU)č. L407l2OI3 z].8,decembra2013o
uplatňovaní čIánkov 107 a 10B Zmluvy o fungovaní Európskej rinie na pomoc de minimis (Ú. v. EU L352,24.12.20L3,
s.1).

5 Práva a povinnosti zmlurrn ch strán

4.I

4.2

5.2

5.4

Základn m ričelom tejto Zmluvy je poslrytnutie finančnl ch prostriedkov Poskytovatelbm Prijímatelbvi na realizácia
vzdelávacích akttvít pre verejnosť.

zmluvné strany sa dohodti na záváznlich vecn3ích v stupoch z projektu (dhlej aj ako závázné v lstupy), ktoré sri
špecifikované v pílohe č. 1 k tejto Zmluve a ktoré Prijímatell predloží Poskytovatelbvi spolu s Vyričtovanlm podlh bodu

6.3. Obsah a rozsah Záváznyct. vecnly'ch q,stupov možno na základe dohody Zmluvnych strán meniť dodatkom k tejto
Zmluve.

Poskytovatel sa zavázuje poskytnriť finančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankoq ,riČet uveden v
záhlaví tejto Zmluvy najskór v deň nasledujrici po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlriv podlh

osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlriv podlh
osobitého predpisu.

Finančné prostriedky poskytnuté podlh tejto Zmluvy sri ričelovo viazané na rihradu všet} ch alebo len niektorl'ch
bežn ,ch q davkov, ktoré srivisia s realizáciou Projektu, ktoré s podrobne špecifikované v rozpoČte nákladov
Projektu. Rozpočetje prílohou č. 2 k tejto Zm]uve (dhlej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedlry poskytnuté
na základe tejto Zmluvy nesm byť použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne závázn mi právnymi
predpismi ani v rozpore s intern3ími predpismi Poskytovatela.

Prijímatelsa zavázt$e podielhť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
určeného podlá príslušn3ích ustanovení Zákona o FPU, Štruktriry podpornej činnosti a podlá rozpočtu Projektu v sume
najmenej 3O1,0O EUR.

Prijímatel pr|jíma finančné prostried}ry poskytnuté na základe tejto Zmluvy bez qihrad v plnom rozsahu a za
podmienokvypllwajricich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázn, ch právnych predpisov a z internl ch predpisov
PoslqrtovateIh.

51

53
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5,5 Prijímatelje oprávnený pouŽiť finančné prostriedlty posk5,tnuté na zák]ade tejto Zmluvy na úhradu konkrétneho
qýdavku/nákladu, avŠak najviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/qidavku uvedená v Rozpočte
projektu. Prijímatel je oprávnený pouŽiť a vyúČtovať qýdavky/náklady v rámci jednotliqfch skupín rozpočtoq.ich
PoloŽiek uvedených v prílohe Č, 2 k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu móže Prijímateluskutočniť presuny
finančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtov5ích položiek uvedených v tejto Zmluve maximálne do yýštry 20 %

finanČných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtoqfch položiek bez toho, aby muse] žiadať o zmenu
podmienok poslqltnutia dotácie. Pr{jímatel nie je povinný použiť všetky finančné prostriedky pos}§ytnuté na zák]ade
tejto Zmluvy,

5,6 Prijímatel'je povinný použiť finančné prostriedky qilučne na qýdavky súvisiace s realizáciou Projektu (d'alej len
opróvnené výdavky). FPU bude ako oprávnené qýdavky podlá predchádzajúcej vety akceptovať aj qidavky Prijímatela,
ktoré PrijímatellvynaloŽil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na úhradu qidavkov, ktoré vznikli najskór
01.01,.2021. Výdavky musía Prijínrateibvi vzniknút najneskór do 3L.L2.2o21 a/alebo do termínu vyričtovania ako je
uvedené v Článku 6.3. Dňom vzniku výdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo pos]rytnutia služieb, ktoré sú
predmetom vyriČtovania. Dňom Úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Prijímatela za úče]om
zaplatenia ceny za tovar a]ebo služby.

5,7 Oprávnenými qý'davkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejú qýdavlry uvedené v Štruktúre podpornej činnosti
pň predmetnom podprograme. Výdavlry bez priameho vzťahu k realízácii projektu, ani qfdavlry, ktoré nie sú súčasťou
RozpoČtu projektu, nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptované všetky neoprávnené qfdavlcy, ktoré sú uvedené
v Zásadách,

5.B Výnosy z poskytnu[Ích finančných prostriedkov, ako sú napr, úroky poslrytnuté peňažným ústavom, v ktorom má
Prijímatel'zriadený ÚČet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajú (dalej aj ako Výnosy), sú prfimami štátneho
rozpoČtu, ak zákon Č.52312004Z. z. o rozpočtových pravidtách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorlfch
zákonov v znení neskorŠÍch zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímatelje povinný všetlry Vlinosy po
odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov zazďroženie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankoqý účet
(pre identifikáciu platby je Prijímatel povinný použiť variabiiný symbo] uvedený v záh]aví tejto Zmluvy) Poskytovatel'a
pred dátumom koneČného a Úplného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov. Neodvedenie ýinosov podla
predchádzajúcej vety je poruŠením finančnej discipiíny v zmysle § 31 ods, 1 písm. d) zákon č.52312004Z. z. o
rozpoČtoqfch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorlich zákonov. O vrátení V;ýnosov Prijímatel
upovedomí Poskytovatelh písomne pred realizáciou prevodu. V pdpade, že Prljímatelbvi qýnosy nevznikli, je povinný
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného lyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých finančných
prostriedkov.

5.9 Ak Prijímatelnebude realizovať Projekt,je povínný o tejto skutočnosti Poskytovatelh bez zbytočného odkladu písomne
informovať. Prijímatelje povinný v lehote podlh Zmluvy finančné prostriedky poskytnuté mu na zák]ade tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vrátiť na beŽný ÚČet Posltytovatela uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu platbyje Prijímatel
povinný pouŽiť variabilný symbol uvedený v záh]aví tejto Zmluly. Výnosy Prijímatel Poskytovatelbvi odvedie podla
bodu 5.8 tejto Zmluvy. Prljímatel vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca algíkolÝek nárok.

5.10 Ak PrijímatelJ nepouŽije celú sumu poskytnu§ich finančných prostriedkov, je povinný v lehote podlh Zmluvy vŠetky
nepouŽité finanČné prostriedky vrátiť na beŽný účet Poslrytovatel'a uvedený v záh]aví tejto Zmluvy, Pre identifikáciu
platby je Prijímatel povinný pouŽit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. o vrátení nepoužiQých íinančných
prostriedkov PrijímatelJupovedomí Poskytovatel'a písomne pred realizáciou prevodu. Prijímatelvrátením nepoužitých
finančných prostriedkov na ne stráca algíkolVek nárok,

5. 1 1 PoskytovateÍje oprávnený kedykolÝek vykonať vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami
Poskytnutými na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímatel'a z právneho
vzťahu vzniknutého na zák]ade tejto Zmluvy. Prijímatelje povinný umožniť Poskytovatelbvi a ním povereným osobám
vykonanie kontroly podlb predchádzajúcej vety, Za tým účelom je Prijímatelpovinný Poskytovatelbvi poskytnúť
Potrebnú súČinnosť, najmá predloŽiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp.
Priestorov, v ktoqých podniká alebo lykonáva inú činnost alebo realizuje Projekt. Poskytovateťsa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mai]om,
Pri urČovaní termínu kontroly sa Pos]qrtovatel zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prdímatelbvi
nespósobil neprimerané zdrŽania v realizácii Projektu. Neposkytnutíe súčinnosti Prijímatelbm v akejkolVek fáze
kontroly dodrŽiavania povinností a závázkov Prijímátel'a sa považuje za použitie poskyhuqích finančných prostriedkov
v rozpore s úče]om uvedeným v Zmluve.
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5.12 Prijímateťsa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podlh povahy Projektu primeraným a vhodn:ím spósobom
informovať o tom, Že Projekt, na ktorli boli poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil
Poskytovatel'. Pri propagácii Projektuje Prijímatelpovinný postupovať podlh aktuáIneho znenia Pdručky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlh Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Poskytovatel zverejní na webovom sídle FPU. Prijímatell sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
Špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V pdpade, ak PrijímateL
nebude inťormovať o poskytnutí finanČných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov z FPU, FPUje oprávnený poŽadovať vrátenie 5 % (slovom páť percent) z poskytnutej sumy finančných
prostriedkov podlh tejto Zmluvy. PrijímateJi sa zavázuje na qizvu FPU podl?l predchádzajúcej vety zaplatiť FPU
požadované finančné prostriedky. Na základe vzájomnej dohodyje Prijímatelpovinný umožniť osobám konajúcim zalv
mene Poskytovatela účasť na všethých podujatiach súvisiacich s Projektom,

5.13 Prijímatelsa zavázuje, že pri všet\fch podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s
vynaložením maximáIneho úsilia také opatrenia, ktorými zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo došIo najmá k
nasledovným negatívnym spoločenslqim 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
extrémistic\ich materiáIov,
hanobeniu niektorého národa, jehojazyka, 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 sú bez vyznania alebo k vyhrážaniu sa
ta§ýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv ta\fchto osób,
podnecovaniu k násiliu a]ebo k nenávisti voči skupine osób alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Prijímateťsa rovnako zavázuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutočňovať
a/alebo iným subjektom neumožní uskutočňovať politickú agítáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať aiebo rozdávať letáky,
respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s §im akékolVek úkony
(dhlej aj ako Nežiaduce konanie).

5,14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijímatelh podla bodu 5,13 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prijímatelje povinný bez zbytočného odkladu vykonať také úkony a prUať také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dhlšom takom konaní nepokračovalo.

5.15 Vpdpade,žedójdezostranyPrijímatelhkporušeniupovinnostípodlabodov5.13a/alebo5,14tejtoZmluvy,považujú
sa finančné prostriedky poslrytnuté na základe tejto Zmiuvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostried}cy podlh predchádzajúcej vety je PrijímateJJ povinný poskytovatelbvi vrátiť na bankov5í účet Poskytovatelh
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia výzvy Poskytovatelh Prijímatelbvi na wátenie
ta§ich finančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov alebo porušenie povinností preukázane zapdčinené z dóvodu vyššej moci FPU nebude považovať
za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.

5.1 7 Prijímateť poskytuje FPU bezodplatný neqihradný súhlas na použitie vecných v5ístupov Projektu (najmá slovesné diela,
fotografické diela, audiovizuálne diela a audiovizuálne a zvukové záznamy) všet\imi známymi spósobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dhtej len Licencia). FPUje oprávnený
poslcytnúť súhlas na pouŽitie vecných qistupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie, FPU je oprávnený využiť
Licenciu qiluČne na ÚČeI, kto4i nie je priamo ani nepriamo obchodný. FPU nie je povinný Licenciu využiť.

6 Podmíenky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 Poskytovatelsa na základe tejto Zmluvy zavázuje poslrytnúť Prijímatelbvi finančné prostried}ryvo výške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostn:ím prevodom na účet Prijímatelá uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6,2 V pdpade zistenia Pos}rytovatel'a o preukázatel'n3ich nedostatkoch pri hospodárení Prijímatela s poskytnu|imi
finanČnými prostriedkami je Pos}rytovateL oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastaviť poskytovanie
dhlších finančných prostriedkov Priiímatelbvi.

a)

b)

c)

d)

e)
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6,5 Vyúčtovanie musí byť podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom Pňjímatelh alebo ním na tento ÚČel písomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byť súčasťou predloženého Vyúčtovania.

6.3

6.4

6.6

6.7

6.B

6.9

Použitie poskytnutlich finančnlich prostriedkov poskytnut ch na zák]ade Zmluvy podlieha ich vyričtovaniu, ktoré
Prijímatel predkladá v termíne a spósobom určen;,mi v Zmjuve, Vyričtovanie pozostáva z finančného vyričtovania
poskytnu!/ch finančnlich prostriedkov a vecného vyhodnotenia rea]izovaného projektu (dhlej spolu aj akoVy(lčtovanie
), ktoré Prijímatel zrealizuje v registračnom systéme Poskytovatel'a. Prijímatel je povinnli Vyričtovanie podl'a

predchádzajricej 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: 01-.03.2022.

Vy rčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančnl,ch prostriedkov podla skupín rozpočtoqich položiek s
ohlhdom na Rozpočet projektu, Neoprávnené v davky projektu žiadateLnemóže v5ničtovať ako povinné
spoluflnancovanie. Pr|jímatelje povinnli vo finančnom vyírčtovaní uviesť qíšku dalšieho spolufinancovania projektu zo

zdrojov uvedenly'ch v rozpočte projektu.

Prijímatelje povinn1/ doručiť Vyričtovanie Pos]tytovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostredníctvom dop,oručenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Ak Pr|jímatel'nepredloží Vyričtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto čIánku, Poskytovatel ho
písomne vyzve, aby predložil Vy čtovanie bez zbytočného odkladu, najneskór však do 10 dní od doručenia písomnej
v zvy. Ak prijímatel nepredloží Vyričtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
íinančnlfch prostriedkov v rozpore s ričelom uvedenl,m v tejto Zmluve,

Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyričtovaní alebo v jeho prílohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom
elektronickej pošty Prijímatelbvi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovnl ch dní v závislosti od závažnosti
nedostatku odstránil. Ak Prijímatel'nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, povaŽuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnutl.ch finančnl ch prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ričelom uveden;im v tejto
Zmluve.

Ak kance]ária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančnlich prostriedkov z fondu zistí také poruŠenie
podmienok uveden3ích v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prijímatelh vrátiť poslg,rtnuté finančné prostriedlcy alebo ich
časť, neodkladne vyzve Prijímatelh, aby v lehote do 10 dní odviedol poskytnuté finančné prostriedky na riČet fondu. Ak
Prijímatelv určenej lehote qizvu neuposlrichne, alebo odvedie na ričet fondu neriplnri sumu, považuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnulich finančnl ch prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ričelom uvedenl m v tejto
Zmluve.

6,10 Prijímatelje oprávnenli použiť finančné prostriedlcy poskytnuté na základe tejto Zmluvy q lučne na ričel uvedeny v
tejto Zmluve, V prípade použitia finančnlich prostriedkov v rozpore s ričelom uveden3ím v zmluve je prijímatel povinnlf
vrátiť všetlšy neoprávnene použité finančné prostriedlry a znášať sankcie uplatnené voči nemu podlh zmluvy, Prijímatel
je oprávnenli použiť finančné prostriedky len na rihradu oprávnenl ch q davkov definovan ch v príslušnej Yyzve, v
Štruktrire podpornej činnosti na pdslušn3i kalendárny rok, ktorli sa vzťahuje k Vlfzve, prípadne v rozhodnutí riaditel'a
na podklade ktorejje uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené q davky sa považujri v davky definované v Štruktírre
podpornej činnosti k pfislušnej Y, zve a q davky definované v bode 5 čIánku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančnych prostriedkov, sankcie

7.I Prijímatetje povinn3i vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo ričelom uveden;im v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia v}ničtovania alebo zistenia ích
neoprávneného použitia a v prípade porušeniu povinností podlh bodov 5.1 1 a 5.1 5 Zmluvy odo dňa qizvy
Poskytovatelh.

7.2 Prijímatelje povinnl,vrátiť 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 projekt vóbec, do

30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nerea]izovaní projektu podl'a bodu 5,9. Zmlu
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7.3

7.4

7,5

7.6

Prijímatelje povinnl zaplatiť Poslrytovatelbvi pokutu vo qy'ške 0,05 % zo sumy neoprávnene použi| ch finančn ch
prostriedkov, a to za kaŽdl deň neoprávneného použitia finančn; ch prostriedkov podlh 7.1 Zmluvy. Prijímatelje
povinnli zaplatiť Poskytovateibvi pokutu vo qiške 0,05 % zo sumy neoprávnene zadržan ch finančn;ich prostriedkov, a

to za každli deň neoprávneného zadržania finančn;ich prostriedkov po uplynutí lehoty podth bodu 7.2 Zmluvy.
Povinnosť Prljímatelh vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostňedlry, na vrátenie kto4 ch vznikol Poslr]rtovatelbvi nárok
t m nieje dotknutá.

V pdpade omeškania Prljímatelh so zaplatením akéhokolVek peňažného závázktl Poskytovatelbvi je Prijímatel povinn
zaplatiť Poskytovatelbvi riroky z omeškania vo qfške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a to zakažd deň omeškania.

V pfipade, že v dósledku skutočnosti, za ktorťr zodpovedá Prijímatel', vznikne Poskytovatelbvi škoda, je Prijímateí
povinnli nahradiť ju Poskytovatelbvi v lehote, ktorri určí Poslcytovatel] a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená
Poskytovatelbm.

Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlh tejto Zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
porušením povinnosti, pre pfipad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byt uplatňovaná
Poskytovatelbm voči Prijímatelbvi vplnej qiške a to aj v prípade, ak zm]uvná pokuta prevyšuje v šku škody.
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8 Zánik zmluvy

B.1 Právne vzťahy medzi Poskytovatelbm a Prijímatelbm založené touto Zmluvou m6žu zaniknúť najmá:

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

8.2 Posltytovatel móže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prijímatel použije íinančné prostriedlry alebo ich časť v
rozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s úče]om uvedeným v tejto Zmluve, Rovnako móže Poskytovatel odstúpiť od tejto
Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny okolností, za ktorly'ch došIo k uzavretiu
Zmluvy, a to najmá:

a) ak sa preukáže, Že údaje v žiadosti a dok]adoch, na zák]ade ktorlých Poskytovatel rozhodol o poskytnutí
dotácie boIi nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) ak Prijímatel'bezdóvodne pozastavil rea]izáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatela bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bo]

náwh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

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

účinkamí do budúcnosti.

8.4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od Zmluq, je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho aoručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy,
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy pos}rytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie vráti.

B.5 Ak je Pňjímatelbm fyzická osoba, jej smrtou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Pr{jímatel
vykonať osobne. Do práv a povinností Prijímatela zo Zmluvy vstupujú dedičia Prijímatelh.

8.6 Ak obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré ma] zomrelý Prijímatelvykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká, Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poskytovatel voči dedičom. Poskytovatelmá nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Prijímatel zo Zmluvy plnil čiastočne, má Poskytovatel nárok
na wátenie časti poskytnutých finančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatela, podla toho ktorá suma je lyššia. Ak Prijímatel zo Zmluvy,ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má
Poskytovatelnárok na vrátenie celej sumy poskytnu|ich finančných prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp.
čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímatelh. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolvek právo
Prijímatelh §eho dedičov) na akékolVek plnenie Poskytovatel'a zoZm|uvy.

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

9 záverečné ustanovenia

9.1 Poslcytovatel si vyhradzuje právo znížiť sumu poskytnutých finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpoČte Pos}rytovatela, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, qýIučne však o sumu priamo
vypllývajúcu z viazania qý,davkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpoČtoqich pravidlách. V takomto pdpade nezodpovedá Poskytovatelza vzniknuté náklady Prijímatelh ani
nezodpovedá za prípadnú škodu.

9 ,2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné'vykonať qilučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvrrých strán, O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatela je Prijímatel povinný inťormovať

, Poskytovate}h bez zbytočného odkladu od ich vzniku, minimáIne 30 dní pred uskutočnením zmeny. O zmenách
rozhoduje riaditelFPU, v lehote najneskór 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu.
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9,3 Ak íinančné prostňedlry poskytnuté na základe tejto Zmluvy použ|je Prijímatel na dodanie tovaru, na uskutoČnenie
stavebných prác ay'alebo na poskytnutie sluŽieb v zmysle zákona č. 34312015 Z. z. o vereJnom obstarávaní a o
zmene a doplnení ntektorých zákonov, je Prijímatelpovinný postupovať v zmysle uvedeného vŠeobecne závázného
právneho predpisu.

9.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
pfislušných ustanovení zákona č. 4011964 Zb. Občians}ry zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantqými ustanoveniami zákona č.21112000 Z. z. povinnému zverejneniu,

9.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorlich jeden dostane Prijímatel a jeden Poskytovatel'.

9.6 Zmluvné strany sa v súlade s § 262 zákona č. 5 13/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorŠÍch predpi§ov (d'alej len

obchodný zákonník) dohodli, že ích závázkový vzťah vznikrruQi touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.

PrijímateL podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi

ako aj so súvisiacimi internými predpismi Poslrytovatelh, ktoré upravujú všetky vzťahy qislovne upravené ako aj

qf,slovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímatel qýslovne súh]así s obsahom všetkých súvisiacich interných predpisov

Poskytovatelh a zavázuje sa plniť vš,etlcy povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajÚ.

9,7 Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto prflohy:

a) Pdloha č. ].: Závázné rrystupy a obsah projektu
b) Príloha č.2: Rozpočet projektu

9.8

9.9

Zásielka podlh tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovti adresu, pfipadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sir uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnri inak a na doruČovanie
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázujri vzájomne si
písomne oznamovať všetky zmeny ť kajrice sa adňes oboch Zmluvnlich strán uvedenl ch v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odkladu. V pfipade porušenia povinnosti podlh predchádzaj cej vety zodpovedá Zmluvná straha druhej

Zmluvnej strane za pdpadnri škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujri, že si navzájom v pdpade potreby bez zbytočného odkladu poskytnri vŠetku nevyhnutnri

sričinnosť, ktor bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo poŽadovať. Zmluvné strany sa
zavázujri vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnriť informácie nevyhnutné na ňadne splnenie
svojich závázkov vyp\folaj rcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóležité otázky, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvnlich strán stanoven ch touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a lim ovplyvníť dosiahnutie čelu Zmluvy.
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9,10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítati, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že

prostredníctvom tejto Zmluvyje vyjadrená ich skutočná, vážna, slobodná vólh, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany
vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzaweli v tiesni a za nápadne neqfhodných podmienok. Na potwdenie vyŠŠie uvedeného

Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislava Cadca 09.06.2 021,

l, g. Juir ru/l
É
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prijímateť
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Predpokladany názov poduj atia
(nemusí byť totožny s názvom
celého projektu)

Knihulko 202]. - Letny tábor malych knihovníkov

Predpokladany termín poduj atia
(uviesť v tvare mesiac /rok)

jril-august/2 02I

Trvanie (počet dní) 5-dňové podujatie

Predpokladané miesto poduj atia
(mesto, obec - nie konkrétne
miesto konania), v prípade
obmedzenia verejnych podujatí
možné realizovať ako online
prezentáciu

Čadca" Bratislava, Makov, Pribylina, Demánovská dolina

Druh aktivít a ich minimáIny počet
(koncerty, vystripenia,
predstavenia, eventy a pocl. podl'a

charakteru rr stupov) v rámci
hlavného podujatia, v prípade
obmedzenia verejnych poduj atí
možné realizovať ako online
prezentáciu

Exkurzie do knižníc 3, vzdelávacie podujatia 3, zážitkové čítania 4 podujatia, tvorivé
dielne 5

Octhactovany počet divákov /

poslucháčov / návštevníkov

- 20 ričastníkov letného tábora mallich knihovníkov
- extern3i pracovník (pedagóg) - zrealizuje tvorivé dielne, zážitkové čítania, sprievod
detí na exkurziách ako dozor
- 4 odborní pracovníci knižníc (1 lGižnica BIBIANY, 1 OcK Makov, 2 Kysuckej knižnice
v Cadci)
- odborní pracovníci Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA - Centra pre
Iiteratírru pre deti, čítanie a SK IBBY, Mrizea liptovskej dediny Pribylina, Kysuckého
mťrzea

Dalšie realizované aktivity v rámci
podujatia, príp. sprievodné
podujatia, ak sri sričasťou projektu
(je potrebné ich presne
\,Timenovať), v prípade obmedzenia
verejnych podujatí možné
realizovať ako online prezentáciu

rr starry v}tvarnych prác a Denníkov Knihulkov

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

Plagát, pozvánka, program, rr stava rrylstupov

Informovanie verejnosti o podpore
z FPU (žiadatel l žiaďatelka je
povinny postupovať podlh Príručky
pre propagácíu FPU zverejnenej na
webovom sídle Fpu v časti
Dokumenty)

Propagácia a informovanost projektu bude nas]edovná: na plagáte, pozvánke a iné
tlač. a elektr. dokumenty sa v hornej časti umiestni logo FPU a uvedie ,,Hlavrr
partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti ,,Letn tábor mal ch knihovníkov z
verejnl,ch zdrojov poclporil Fond na podporu umenia"; z jednotliqich dní podujatia sa
budri robiť reportáže s fotodokumentáciou a unriestnía sa na Facebook KK so všetlqfmi
náležitosťami publiciťy; po ukončení tábora bude z fotografií a niektoryích zaujímaqich
qístupov urobená vjístava v priestoroch KK. Po ukončení projektu bude z neho
vypracovaná tlačová správa pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke
ŽSK, bude obsahovať všetlry náležitosti publicity.

Predpokladany názov poduj atia
(nemusí byť totožny s názvom
celého projektu)

Exkurzie do knižníc v rámci projektu Knihulko 2021, - Letn tábor mal ch knihovníkov

Príloha č. 1: Závázrl.é q stupy a obsah projektu
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Predpokladany termín poduj atia
(uviesť v tvare mesiac /rok)

juI-august /2 02I

Trvanie (počet dní) 3 dni v rámci S-dňového podujatia

Predpokladané miesto podujatia
(mesto, obec - nie konkrétne
miesto konania), v prípade
obmedzenia verejnych poduj atí
možné realizovať ako online
prezentáciu

Cadca, Bratislava, Makov

Druh aktivít a ich minimáIny počet
(konc erty, vystupenia,
predstavenia, eventy a pod. podl'a
charakteru stupov) v rámci
hlavného podujatia, v prípade
obmedzenia verej nych poduj atí
možné realizovať ako online
prezentáciu

Exkurzia do Kysuckej knižnice v Čadci - risek regionálnej dokumentácie a risek
akvizície (zameranie na vyhl'adávanie informácií o prírodnom a kultrirnom dedičstve
Kysuc a Slovenska v knihách),
Exkurzia do Ifuižnice Medzinárodného domu umenia pre deti - BIBIANA a

oboznámenie sa s najkrajšími knihami, ktoré sri tu uchovávané.
Exkurzia do Obecnej knižnici na Makove a stretnutie s členmi k]ubu Makovičky
pósobiaceho pri verejnej knižnici a spoločny v}Iet za poznaním k prameňu rieky
Kysuca.

Odhadovany počet divákov /

poslucháčov / návštevníkov

- 20 častníkov letného tábora mallich knihovníkov
- cca 10 členov klubu Makovič}qy
- extern pracovník (pedagóg) - zrealízuje tvorivé dielne, zážitkové čítanía, sprievod
detí na exkurziách ako dozor
- 4 odborní pracovníci knižníc (1 Knižnica BIBIANY, 1 OcK Makov, 2 Kysuckej knižnice
v Čadci)

Ďalšie realizované aktivity v rámci
podujatia, príp. sprievodné
podujatia, ak sri sričasťou projektu
(je potrebné ich presne
\T/menovať), v prípade obmedzenia
verejnych podujatí možné
realizovať ako online prezentáciu

Denníky Knihulkov - v rámci tvorivého písania spracovanie zážttkov z edrurzií do
knižníc.
Fotodokumentácia a denníky zverejnené na záverečnej v stave spolu s rr tvarnymi a

Iiterárnymi prácami.

Iné rlistupy a propagácia proj ektu
(napr. plagát, webstránka, sociálne
siete, leták, pozvánka, katalóg)

Program celkor1l, Denné programy, www.kniznica_cadca.sk _ podstránka Projekty,
Facebook

Informovanie verejnosti o podpore
z FPU (žiadatel l žladatelka je
povinny postupovať podl'a Prínrčky
pre propagáciu FPU zverejnenej na
webovom sídle Fpu v časti
Dokumenty)

Propagácia a informovanosť projektu bude nasledovná: na plagáte, pozvánke a iné
tlač. a elektr. dokumenty sa v hornej časti umiestni logo FPU a uvedie ,,Hlavn
partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti ,,Letn tábor mallich knihovníkov z
verejn ch zdrojov podporil Fond na podporu umenia"; z jednotliqich dní podujatia sa
budír robiť reportáže s fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook KK so všetlqimi
ná]ežitosťami publicity; po ukončení tábora bude z fotografií a niektoqich zaujímaq ch
v stupov urobená q stava v priestoroch KK. Po ukončení projektu bude z neho
vypracovaná tlačová správa pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke
ŽSr, bude obsahovať všet}ry náležitosti publicity.

Predpokladanli názov poduj atia
(nemusí byť totožny s názvom
celého projektu)

Vzdelávacie aktivity v rámci projektu Knihulko 2021 - Letr tábor mal ch knihovníkov

Predpokladan termín podujatia
(uviesť v tvare mesiac /rok)

j l-august l202L

Trvanie (počet dní) 3 dni v rámci S-dňového podujatia

Predpokladané miesto poduj atia
(mesto, obec - nie konkrétne
miesto konania), v prípade
obrnedzenia verejnych poduj atí
možné realizovať ako online
prezentáciu

Cadca, Bratislava, Pribylina
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Druh aktivít a ich minimálny počet
(koncerty, lyst penia,
predstavenia, eventy a pod. podl'a

charakteru rl[stupov) v rámci
hlavného podujatia, v prípade
obmedzenia verejnych poduj atí
možné realizovať ako online
prezentáciu

Vzdelávacie podujatie na tému Remeslá našich sta4y'ch rodičov na Liptove v Mirzeu
liptovskej dediny Pribylina (1 vyuč. hod.)
Vzdelávacie podujatie na tému Staré remeslá na Kysuciach v Kysuckom m zeu
(prednáška, prezentácía spojená s ukážkami)
Prednáška na tému V znam ilustrácie v knihe pre deti s prezentáciou najkrajších
ilustrovan5ích kníh Centrum literatriry pre deti, čítanie a SK IBBY pri Medzinárodnom
dome umenia pre deti - BIBIANA

Odhadovany počet divákov /

poslucháčov / návštevníkov

- 20 častníkov letného tábora mal3ich knihovníkov
- externli pracovník (pedagóg) - zrealizuje tvorivé dielne, zážitkové čítania, sprievod
detí na exkurziách ako dozor
- odborní pracovníci Centra literatriry pre deti, čítania a SK IBBY pri Medzinárodnom
dome umenia pre deti BIBIANA, M zea liptovskej dedíny Pribylina - Liptovského
mrjzea, kysuckého mrizea

Dalšie realizované aktivity v rámci
podujatia, príp. sprievodné
podujatia, ak sri sriČasťou projektu

fie potrebné ich presne
vymenovať), v prípade obmedzenia
verejnych podujatí moŽné

realizovať ako online prezentáciu

Denníky Knihulkov - v rámci tvorivého písania spracovanie záŽltkov z podujatÍ;

Fotodokumentácia a denníky zverejnené na záverečnej v stave spolu s T tvarnymi a

Iiterárnymi prácami.

Iné rr stupy a propagácia projektu
(napr. plagát, webstránka, sociálne
siete, ]eták, pozvánka, katalóg)

Program celkov , Denné programy, \Mww.kniznica-cadca.sk - podstránka Projekty,

Facebook

Informovanie verejnosti o podpore
z FPU (žiadatel / žiadatelka je
povinny postupovať podlh PrínrČky
pre propagáciu FPU zverejnenej na

webovom sídle Fpu v časti
Dokumenty)

Propagácia a informovanosť projektu bude nasledovná: na plagáte, pozvánke a íne

tlač, a elektr. dokumenty sa v hornej časti umiestní logo FPU a uvedie ,,Hlavn1
partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti ,,Letn tábor mallfch knihovníkov z
verejn1),ch zdrojov podporil Fond na podporu ttmenia"; z jednotliqích dní podujatia sa

budri robiť reportáže s fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook KK so všet}qimi

náležitosťami publicity; po ukončení tábora bude z fotografií a niektorl ch zaujímaqích
qy'stupov urobená v}stava v priestoroch KK, Po ukončení projektu bude z neho

lypracovaná tlačová správa pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke
ŽSK, bude obsahovať všetky náIežitosti publicity.
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Odhadovany počet divákov /

poslucháčov / návštevníkov

- 20 ričastníkov letného tábora malych knihovníkov
- externy pracovník (pedagóg) - zrealizuje tvorivé dielne, zážttkové čítania, sprievod
detí na exkurziách ako dozor
- odborní pracovníci Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA - Centra pre
literatriru pre deti, čítanie a SK IBBY, Mrizea liptovskej dediny Pribylina, Kysuckého
muzea

Ďalšie realizované aktivity v rámci
podujatia, príp. sprievodné
podujatia, ak sťr sirčasťou projektu
(ie potrebné ich presne
vymenovať), v prípade obmedzenia
verejnych podujatí možné
realizovať ako online prezentáciu

Derrníky Knihulkov - v rámci tvorivého písania spracovanie zážítkov z podujatí;
Fotodokumentácia a denníky zverejnené na záverečnej q/stave spolu s rr tvarnymi a

literárnymi prácami.

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

Program celkot', Denné programy, www.kniznica-cadca.sk - podstránka Projekty,
Facebook

Informovanie verejnosti o podpore
z FPU (žiadatel'/ žiadatelka je
povinny postupovať podl'a Príručky
pre propagáciu FPU zverejnenej na
webovom sídle Fpu v častí
Dokumenty)

Propagácia a informovanosť projektu bude nasledovná: na plagáte, pozvánke a iné
tlač. a elektr. dokumenty sa v hornej časti umiestni logo FPU a uvedie ,,Hlavnli
partner: Fond na podponr lrmenia" a v dolnej časti ,,Letnlf tábor mallich knihovníkov z
verejn ch zdrojov podporil Fond na podporu umenia"; zjednotliqich dní podujatia sa
budír robiť reportáže s fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook KK so všet\y'mi
náježitosťami publicity; po ukončení tábora bude z fotografií a niektor ch zaujímaqich
qistupov urobená v stava v priestoroch KK. Po ukončení projektu bude z neho
vypracovaná tlačová správa pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke
ZSK, bude obsahovať všetlry náležitosti publicity,

Predpokladany názov poduj atia
(nenrusí byť totožny s názvom
celého projektu)

Zážitkové čítania v autentickom prostredí v rámci projektu Knihulko 2021 - Letny
tábor malych knihovníkov

Predpokladany termín poduj atia
(uviesť v tvare mesiac /rok)

jírI-august /2 02L

Trvanie (počet dní) 5-dňové podujatie

Predpokladané miesto poduj atia
(mesto, obec - nie konkrétne
miesto konania), v prípade
obmedzenia verejnych poduj atí
možné realizovať ako online
prezentáciu

Caclca, Bratislava, Makov, Demánovská dolina

Druh aktivít a ich minirnáIny počet
(koncerty, lrystripenia,
predstavenia, eventy a pod. podl'a

charakteru v stupov) v rámci
hlavného podujatia, v prípade
obmedzenia verejnych poduj atí
možné realizovať ako online
prezentáciu

Zážitkové čítania v autentickom prostredí:
Bratislava - Staré Mesto v knihách IgoraJanotu - region. osobnosť Kysiic (PreŠporské
rozprávky, Bratíslavské rarity, Rozprávky a povesti Bratis]avy); Čadca a Makov -
Kysucké povesti, Kysucké rozprávky spájaj ce sa so zaujímaqimi prírodnlimi
ob]asťami Kysric; Liptov a Demánovskri dolinu - častníci spoznajír cez Liptovské
povesti a legendy M.I.Chomu ako napr. Legenda o Drakovi a Demianovi,

Odhadovany počet divákov /

poslucháčov / návštevníkov

- 20 učastníkov letného tábora malych knihovníkov
- externy pracovník (pedagóg) - zrealízuje tvorivé die}ne, zážítkové čítania, sprievod
detí na exkurziách ako dozor
- knihovníčka OcK v Makove a cca 10 čIenov klubu Makovič}íy
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Ďalšie realizované aktivity v rámci
podujatia, príp. sprievodné
podujatia, ak sťr sťrčasťou projektu
(je potrebné ich presne
\T/menovať), v prípade obmedzenia
verejnych poduj atí možné
realizovať ako online prezentáciu

Denní}ry Knihulkov - v rámci tvorivého písania spracovanie zážitkov z podujatí;

Fotodokumentácia a denníky zverejnené na záverečnej v]stave spolu s v Warnymi a

literárnymi prácami.

Program celkorryl, Denné programy, vuww.kniznica-cadca.sk - podstránka Projekty,

Facebook

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

Propagácia a informovanosť projektu bude nasledovná: na plagáte, pozvánke a iné
tlaČ. a elektr, dokumenty sa v hornej časti umiestni togo FPU a uvedie ,,Hlavnli
partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti ,,Letnli tábor mallich knihovníkov z
verejnlich zdrojov podporil Fond na podporu umenía"; zjednotliqfch dní podujatia sa
budri'robiť reportáže s fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook KK so všethími
náležitosťami publicity; po ukončení tábora bude z fotografií a niektorl ch zaujímaqich
qistupov urobená v5Ístava v priestoroch KK. Po ukončení projektu bude z neho
vypracovaná tlačová správa pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke
ŽSr, bude obsahovať všettcy náIežitosti publicity.

Informovanie verejnosti o podpore
z FPU (žiadatel l žíadatelka je
povinny postupovať podla PrínrČky
pre propagáciu FPU zverejnenej na
webovom sídle Fpu v časti
Dokumenty)
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Príloha č. 2z Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

lskupina rozpočtoq,ch položiek Autorské honoráre, personálne náklady a služby pňamo sťtvisíace s realizáciou projektu
zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktriru, Personálne náklady,
SluŽby priamo s visiace s realizáciou projektu a Správa audítora, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na
aktuálny rok.

2skupina rozpočtov ch položiek Cestovné a prepravné náklady zah ňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Cestovné
náklady, Náklady na prepravu techniky, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umelec ,ch diel, ako boli
definované v Štruktrire podpornej činnosti na aktuáIny rok.

3skupina rozpočtov}ch položiek Nájmy priestorov a techniky zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
interiérov na realizáciu projektu, Nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom technilcy na
realizáciu projektu, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na aktuáIny rok.

4^,=Skupina rozpočtov ch položiek MateňáIové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežn lch vydavkov zah ňa
kumulatívne rozpočtové podskupiny Materiálové náklady nelyhnutne potrebné na realizáciu projektu a Obstaranie hmotného
rnajetku v intenciách bežn ch v davkov, a]<o bolí definované v Štruktirre podpornej činnosti na aktuálny rok.

sskupina rozpočtov}ich položiek propagácia a polygrafické náklady zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny polygrafické

náklady srivisiace s ql,robou neperiodic\ich publikácií, Polygrafické náklady srivisiace s qirobou periodic\ich publikácií,
PropagaČné materiály a publicita a Vly'roba zvukového a multimediálneho nosiča, ako bo]i definované v Štruktrire podpornej
činnosti na aktuálny rok.

6skupina rozpočtoqfch položiek Účastnícke a čIenské poplatky zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupíny Účastnícke
poplatky a Poplatky za čIenstvo v medzinárodnlich organizáciách, ako bo]i definované v Štrukt re podpornej činnosti na
aktuáIny rok.

7skupina rozpočtov5i,ch položiek Nákup kr, žničného fondtt a predplatné zah ňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Nákup
knižničného fondu a Náklady na predplatné periodic\ich publikácií, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na
aktuálny rok.

2.2 Predpokladané v nosy

2.3 Spolufinancovanie

Autorské honoráre, personálne nák]ady a služby
priamo srivisiace s realizáciou projektu

460,00 460,00 1,7,L0 %

Cestovné a prepravné náklady ]. 540,00 1, 540,00 57,25 %

Propagácia a po]ygrafické náklady 490,00 330,00 1,2,27 %

Materiálové náklady a obstaranie hmotnélro
majetku v intenciách bežnych qidavkov 520,00 3 60,00 ].3,38 %

Spolu: 3 01 0,00 2 690,00 89,37 %
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Spolu: 320,00
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Kysucká knižnica v Čadci

Došlo dňa: I
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