
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. ,I8-5t2-o1922

lzijtvoreDa v súlacle s ust, §22 zákona č,284/2014 z, z o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení záko)la ó,

.l3,I/201a z, z, o posk}.tovani dotácii v Pó5obnosti Ministerstva ku]túry slovenskeJ republiky v znení zákona č, '79/2a13 Z, z ý
p]atDon znenÍ, v spo;ení s ust. § 269 ods, 2 zákona č, 513/1991 Zb, obchodný zákonník v znení neskorších predplsov v

spolení s ust, § 51 zákona č. 40l1964 zb, občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov (d'alej aj ako Znrluvd)

1 Zmluvné strany

1.1 Posk}tovatel'

názov: Fond na podporu umerria
si(ilo Cukrová 1,1, B11 08 Bralislava-Staré Meslo
I(_]o 42418933

kola]uc prostrec.llícLvofil pfoi PbDL Peter i\í]cha]ovič, PhD,, pledseda Rady

MgL Jozef Kovalčik, PhD., riaditel'FPU
zrradený, zákoĎo č.28412014 Z, z, o Fonde na podporu umenia

E-mai]: ludmila,dragu]ova@fptr,sk

]režný účet - IBAN; sK58 BlB0 0000 0070 0054 3066

dťpozltný účet - IBAN] SK20 8180 0000 0070 0055 3256
val rabjl)]y sylnbol, l85l2o1922

(dalej aj ako PosiyťoVoťel'alebo FPU)

1.2 Prijimatel' finančných prostriedkov

ol]chodllé meno/meno a přiezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
51,1lU m,P.to podnlkal].d/byd,,5'(o, l'l ]? no\Pmbra l]58,022 0l Čad.a
]Co/rodné číslo: 361,15068

Dló, 2021135625

lč DPH,

SlatrLrárny orgán, PhDr. Janka Birová, rLaditel'

E-rlall, mu(lr]kola@kniznica-cadca,sk

Ěls]o účiu - IBAN, SK48 8180 0000 0070 0018 1360

(di]le] aj ako Pilírndren

( Pos kltovatel' a PrijímaLel' d?rlej a.j ako z m l uý n é stťol1y)

2 Úvodné ustanovenia

2 l Pos kytovateL' p os k}tuj e íinančné prostriedky na základe zákona č, 2B4l2014 Z, z, o Fonde na podponr urlenla a o
Zmene a doplnení zákona Č. 434l2a10 z. z. o poskytovani dotácii v pósobnosLi Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení 2ák ona č. 79l2o73 z. z, ý zneni neskorších predpisov {d'aleJ ai ako zákol1 o FPíJ) a podlá jniernýc h
predpisov Poskylovatelá, ktorými sú najmá Štatút Poskyto!,arelá VP č_ 2/2015 2(r dňa 14,01.2oL6 (d'alej aj ako sť.ťút],
ZáSady pDskytovaDia ÍrnanČných prosLrjedkov Z Fondu na podporu ulnenia \/P FPU č, 12l20t 5 podl'a akluálneho zneDla
(dalej aj ako Zásody) a Štruktúfa podpornej činnosh Fondu na podporu urnenja na rok 2018 (d'alej aJ ako sť,-UktUi-o
podpornej iinnosrl) a v súlade s podmlenkami stano!,ellýnri vo Výzýe čí51o 4/201B na predkladanie Žiadostí (d'alej a1

ako vÝva).
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Finančné prostliedky posk}tnuté na základe tejto Zmluw sú verejnými prostriedkami a na ich poskylnutie a pouŽilje

sa vzťahujú ustanovenla zákona č, 52312004z- z, o rozpočtolvfich pravidlách velejnej sprá}T a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov (d'ille] aj ako zákon o rozpočtoýých pravic]lóch) a prislušné

ustanovenia zákona č. 35B/2015 Z. z. o Úprave niektorých vztahov v ob]asti štátnej pomoci a nlininrá]nej pontoci a o

zmene a doplnení niekto{ich zákonov (zákon o štátneJ pomoci) (dalej aj ako Zákon o ŠP),

Prij inl ate]' pre d] ožil Posk}tovatelbvi na základe VýzlY úplnú písomnú žiadosť číslo 1B-512.01922 o poslqtnutie
finančných prostriedkov (dálej aj ako žiodos0. odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dirlej aj ako Hodnoťenie)
odporuói]a posk}tnúť Prijímatelbvi finančné plost edky na podporu plojektu podrobne špecifikovaného v Žiadostj
(d'aleJ aj ako Projekť)- Riaditel'FPU na Základe Hodnotenia rozhodol o posl§tnutí finančných pŤostriedkov dňa
o6.02.2o1a,

3 Predmet zmlur,ry

3l Touto Zlnluvou sa Poskyt ovatei' ZaváZuj e poskytnúť Pdjímalelbvi finančné prostriedky na fealizáciu PIojektu s náZ\ onr

knihulko _ 6. ročník tetného tábora matých knihovníkov, a to vo q;ške a za podmienok stanovených najmá v

lejto Znrluve, Vo VýZve, v zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisoch, v interných
predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Šratute a u Štruktúre podporne.j óinnosti), Pňjímatel'sa Zavázuje

Poskytovatelbm posk}tnuté finančné prostriedky použiť v súlade s účelom pos],]tnutia finančných prostriedkov,
rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou, VýZvou, Zákonom o FPU, Štatútom, zásadami, Štrukturou
podporDej óinnosti ako aj inými všeobecne záváznýmj plávnymi predpismi a inými internými predpismi Poskytovatelh.
Prijímate]'sa Zároveň Zavázuje Poskytovatelbvi hodnoverne preukázať použitie poskytnutých finanČných plostriedkov V

súlade s úče]om ich poskytnutia a v súldde s inými podmienkami Wplývajúcimi z obsa]ru tejto Zmluq' a/alebo v sÚ]ade

s podmlenkami q/plývajúcimi Z Výzw, zo Zákona o FPU, z iných súVlsiacich Všeobecne závázných právnych predpisov

a Z intelných predpi§ov FPU (najma zo Zasad, zo Štarúru a zo ŠtrUkiury podpomej činnosti),

4 Účel a spósob poslcytnutia finančných prostriedkov

Zák]adným účelom tejto Zmlu!ry je posk},tnutie finančných prostriedkov Posk}tovatelbm Prijímatelbvi na realizácia
kolnunitnych aktivlt,

ZmLuvné strany sa dohodli na ZáVázných vecných Bistupoch z Projektu (dá]ej aj ako Závázllé výsttlpy), ktolé sú
špecifikované v prílohe č, 1 k tejto Zm]uve, obsah a rozsah Závázných vecných r,listupov moŽno na základe dohody
ZnlIuVných strán meniť dodatkom k tejto Zmluve,

P os kyLovate]' pos kytuj e Zo svojho rozpočtu Pdjimatelbvi finančné prostriedkyvo forme dotácie v celkovej u/Ške 1
770,00 EUR na úhradu bežných výdavkov.

Finančné prostriedky sa poskyiuJú ako minimáIna pomoc (pomoc de minimis) podlb Schémy minimálnej ponoci
poskytovanej v Slovenskej repub]ike prostredníctvom Fondu na podpolu umenja V zneni dodatku Č,2, ktorá bola
zverejnená v obchodnom vestníku č, 243/2017 v,vdanom dňa 21,12.2017 pod G000045,

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

posk},tovat el' s a zavázuJe posk}tnúť finančné prostňedky prijímatelbvi bezhotovostne na bankoqý účet uvedený v
záhlaví tejto ZmlulT najskóI v deň nasledujúci po dni zvelejnenia tejto zmlulY v CentráInom registri zmlÚv pod]á

osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zm]uw v centráInom Iegistd zmlúv podlá

osobitého predpisu,

Finančné prostriedLT posk],tnuté podl'ir tejto Zmlúw sú účelovo viazané na úhIadu všetkých alebo ]en niektorých
bežných výdaYkov, ktolé súVisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špeclflkované v rozpočte nákladov
Projektu, Rozpoóetje prílohou č, 2 k tejto zm]uve {dá]eJ aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedky poskytnuté
na základe te]lo zmlu,"Y nesmú byť použilé v rozpole s touto zm]uvou, v rozpole so všeobecne Záváznými právnymi
predpjslni aDi v ťozpore s internými pŤedpismi Posk}tovatelá.

Prijímatel'sa zavázuje podieláť sa na finančnom zabezpečení reallzácie Projektu formou povinného spo]ufinancovania
určeného podl'a príslušných Lrstanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podlir rozpoČtu Projektu v sume
najnlenej 93,50 EUR,
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5,,1 Prijimatel' priJíma finančné prosthedky posl§tnuté na zák]ade leJto ZmlLLVy bez {ihrad v plnom rozsahu a Za

podmienok q/plývaJÚcich z tejto ZmiurY, zo Všeobecne Závázných právnych predpisov a z interných predpisov

Poskylovatelá.

Přijimalel'Je oprávnený použiť finančné prostrledky posk}tnuté na základe tejto Zlnluvy na Úhr-adu konkrétnelro

\"ýdavku/nákladu, avšak najviac v sume, kioráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/qýdavku uvedená v RozpoČLe

projektu. PrijímateLje oprávnený použiť a rryúčtovať aídavky/náklady v rámci jednotliqich skupín rozpoČto!}'ch

položiek uvedených v pdlohe č. 2 k tejto Zmluve. V pŤiebehu realizácie projektu móže Prijímate]:uskutoČniť presuny

finančných pIostriedkov medzi skupinami rozpočtoqich položiek uvedených v tejto zmluve maximálne do {iŠky 20 %

flnanóných prostriedkov pťideleDých na danú skupinu rozpočto\aich poloŽiek bez toho, aby musel Žiadať o zmenu

podmienok poskytnutia dotácie Prilímate]'nie j e povinný použiť všetky finančné prostliedky poskytnuté na základe

lelLo Zmluw.

Pnjimatel'je povinDý použiť fiDanóné prostriedky qilučDe na !ýdavky súVisiace s lealizáciou Projeklu (dáleJ ]en

oprávnené výdavkJr). FPU bude ako oprávnené r{idavky podl'a predchádzajúcej vety akceptovať aj \I}davky PrijílnaLe]e,

ktoré Pdj ímatel'wnaložil pred uzavretím Zmlu\,T, ak boli \,ynaložené na úhradu \aidavkov, ktoré vzniku najskór

o1.o1.2018, Výdavky musia Prijímatelbvi vzniknúť najneskór do 31.10.2o1B, Dňom vzniku llidavku sa rozumje deň

dodania tovaru a}ebo poskytnutia služieb, ktoaé sú predmetom vyúčtovania. Dňom Úhrady sa rozumie deň odpísania

finančných proslriedkov Z účtu Pfijímatelá za účelom zaplatenia ceny 2a toval a]ebo služby,

oplávDeDými r"'idavkami v znlysle bodu 5,6 tejto Zmlu\1, sa rozumejú ťdavky uvedené v prisluŠnej llizve, Výdavky beZ

prjanleho vzťahu k realizácii proJektu, ani ťdavLT, ktofé nie sú súčasťou RozpoČlu projektu, nebudú akceptovanÓ,

Taktjež Debudú akceplované ako oprávnené všetky \Ýdavky uvedené V článku 6 bod 6 Zásad,

5,6

5.7

5,8 Výnos_\, Z poskylnutých finančných proslriedkov, ako sú napr, úIoky posk}tnuté peňaŽným Ústavom, v ktorom ma

P{ínlatel'Zriadený účet, na klorom sa finančné prostriedky nachádzajú (dalej aj ako yýnosy), sú prúmami Štátneho

rozpočtrr, ak zákon č. 523l2oo4 Z. z. o rozpočto{ých plavidlách verejnej sprá\,Y a o zmene a dop]není niekto{i'ch

zákonov v znení neskorších zákonov a]ebo osobitný zákon neustanovujú inak, Prijímatel'je povinný vŠetky Výnosy po

odrátaní poplatkov za vedenie účtlr (okrem pop]atkov za založenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankoql'ÚČet

(pre iden rikácju platbyje Prij ímatel'povinný použit vaŤiabilný symb01 uvedený v záh]aví tejto Zmlurry) Poskj,tovaielh

pr_"d cláLulnom konečného a úplného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkpv. Neodvedenie VýnosoV pod]a

predchádzaJúcej vety je po.ušenim finančnej disciplíny v zmyste § 31 ods, 1 písn. d) zákon ó. 523l2a04 Z, z. o

rozpočto\,}ich pravidlách veleJnej sprá\Y a o zmene a doplnení niektoryich zákonov. o vláteni výnosov Prijímate]'

upovedomí Posk}tovate]á písomne pred Iealizáciou prevodu. V pl ípade, že PrijÍmatelbvi \lÍnosy nevznikli, je povlnn}

Poskytovatelbvl o tom podať informáciu formou čestného \ryhlásenla pfi !yúčtovaní poskytnutých finanČných

prostriedkov,

5.9 Ak Prljúnate]' nebude realizovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Poskylovatelá bez zb}toČného odkladu pisomne

iDíormovať, Prijímatel'Je povinný \, lehote pod]á Zmluv,v finančné prostdedky posk}tnuté mu na Základe te]io Zmlu\,f, v

plnom rozsahu vIátiť na bežný úóet Poskytovalel'a uvedený v Záhlavi tejto Zmluw, ak finančné prostriedky vracia do

31.12.2o18, a]ebo na depozitDý účet, ak finančné prostnedky vracia po 01.o1.2o19, Pre identifikáciu platbyle
pluínlate] povinný použiť variabjlný symbol uvedený v záhlavi tejlo zmlu\5,, výnosy prijín]a|el' poskytovatelbvi odvedie

poc]]:r bodu 5,8 tejto Zmlu\,]_ Prijimatel'vlátenim nepoužitých finančných proslriedkov na ne stráca akýkolvek nálok

5.1o Ak Pl.ijímatel' nepoužije celú sumu poskytnutých finančných pIostliedkov, je povinný v lehote podláizmluly vŠetky

nepoužité finančné prostriedky vlátiť na bežný účet Posk},tovatel'ir uvedený v záhlaví tejto ZmlulT, ak finanČné

prost.iedlf vlacia do 31.12.2o18, alebo na depozitný účet uvedený v záhlavi tejto Zmlu!ry, ak finančné prostdedky

vracia po o1.o1.2o19. Pre identifikáciu platbyje Prijímatel'povinný použiť vaŤiabilný symbol uvedený v záhlaví tejto

Zm]uW. o vrátení nepoužilých finančných prostdedkov Prijímatel'upovedomí Posk}-toÝatelá písomne pred reali' Á.lou

prevodu, Prijímatel'vrálenim nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkolvek nárok,

5,1 1 Poskytovatel'je oprávnený kedykolvek rrykonať vecnú a flnančnú kontrolu hospodárenia s finanČnými prostriedkaml
poskytnutými na základe tejto Zm]uly ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Pdjínlale]a z právneho

Vzťahu vzniknutého na základe tejlo ZmIu\,T, Prijímatel'je povinný umožniť Poskytovatelbvi a nÍm povereným osobá

lYkonanje kontroly podl'a predchádzajú.ej vety. Za týn1 účelom je Prijímatel'povinný Posk}tovatelbvi poskytnúť

polrebnú súčinnost, na]má predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp
priestorov, v kLoĎich podniká alebo,"YkonáVa inú činnosť alebo realizuje Projekl, Poskytovatel'sa zavázuJe oznámlť

PriJímatelbvi teŤnín kontroly najmenej 5 dní vopred, a to písomne prostredníctvom poŠtovej zásielky alebo e-mailom

Pri určovaní termínu kontroly sa Pos k],tovatel' zavázuj e postupovať tak, aby uskutoČnením kontroly PrijÍmatelbvL

nespósobil neprimelané zdrŽania V realizácii ProJektu,
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5 12 Pri.jímateI'sa v súvis]osti s rea)izáciou Projektu zavázuje podi'a povahy Projektu primeraným a vhodným spósobom

iníormovať o tom, že ProJekt, na klory boli posk}tnuté finančné p.ostried]§,na záklace tejto Zm]L]\r_ý, DDdporjl
Posk],tovatel', Pri propagácii Projektu je Přij ímatel'povinný postupovať podlá akLuálneho znenia PriruČky k propa.Jácli

a inforDovaní o Ziskaní podpory z veIejných zdrojov FPU a podlá Manuálu pre vizuáInu identitu FPU, ktoré

Pos kytovate]' zvelej n 

' 
na Webo!om síd]e FPLt PIijímate]'sa zaváZuje postupovať v zmys]é znenia dokrrmentov

špeclíikovaných v predchádzajúceJ vete a'ktuáinych k moment wkonávania propagácie, prúúnaie]'sa tiež zavazL!e !
dostatočnom časovom predstlhu, najneskór však to dni vopred, infomlovať Posk}tovatelá o telmíne realizácie

§;stupo\ pIojektu, \,rátane reprezenlačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatí súvisiaci.h s uvedenrnr

Projektu na vereJnosLl, Na zák]ade vzájomDeJ dohodyje Prij imate)' povinný un]ožnit osobám koDajúc)nl zalv mene

Posk\to,.,atelá úóasť na vše!kých poduJatiach súvislaclch s Projektom.

5,13 Prilimaltel sa zavázuJe, že pri všethich podujatiach a aktivitách sú\,isiacich s Projektom na verejnosti u/koná s

!Ynaložením maxin]álneho ú§i)ia také opatrenia, kton/mi zamedzi tomu, aby mohlo d6jsť a]ebo doŠlo naJmá k

nas]edovným negatÍ\.nym spoločenskýnr javom:

a) podpore a]ebo propagácii skupín osób alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia

a]eĎo hIozbou inej ťažkej uJm_v smerujú k potláčanjD základných práv a s]obód iných,

b] používantu zástav, odznakov, rovnošiat aLebo heslel, preJavovanlu sympatií k skupine alebo hnuLlam, ktoró

násilím, hrozbou násilia a]ebo hrozbou inej ťažkeJ ujm}, smerujú k potláčaniu Základných práv a slobód osób,

c) sprístupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozŠjlovania
extrémistických materiá]ov,

dJ hanobeniu Diektorého národa, jehojazyka, k hanobeniu niektoreJ rasy alébo etnickeJ skupiny, k hanobeniu

jednollivca alebo skupiny osób pre ich prislušnosť k niekto.ej rase, národu, nálodnosti, falbe pleti, etnickej

skupjne, póvodu rodu, pre ich náboženské lyznanie alebo přeto, že sú bez vyznania alebo k ryhráŽaniu sa

takýn]to osobán) aleDo k obmer]zovaniu Dráv takýchto osób,

e) podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupine osób ale bo j ednotlivcovl pre ich prísluŠnosť k niekLorLi

rase, národu, národnosti, falbe pleti, elnlckej skupiDe, póvodu rodu a]ebo pre ich náboŽerrské r.ryztrarrte,

PrL]il1laťel sa rovnako zavá2ujs, že pri všetkých podujatjach a aktivitácb súvisiacich s PIojeklom nebude uskutoČlio\.ť

a/alebo iným sub.j€ktom neumožní uskuročňovať polltickú agitáclu, podporu alebo popularizáciu názvu, znaČky,

programu a]ebo hesiel politickej stlany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo Ťozdávať letáky,

respektive reahzovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akéko]'vek Úkony

ldale, a] ako Nežladu.e konan el

5 14 Ak aj napriek splneniu povinnosli Prijíňatelá podlá bodu 5,13 ZnlulY dójCle bezjeho zavinenia k takému

Nežiaducemu konaniu, Prijímate] je pov)DnÝ bez zbltočného odk)adu lYkonať také Úkony a prijat také opatrenia, aby

Nežiaducemu konaniu okamžlLe zamedzil a zabezpeči1, aby sa v delšonl takom konani nepokraČova)o

5,15 V prípade, že dójde zo stIany Prljímatela k porušeniu povinností podtá bodov 5.13 a/alebo 5.14 tejto Zmluw, povaŽuJu

sa finančné prostriedky pos}rytnuté na základe tejto zmluly za použité v rozpore s touto Zm]uvou, FinanČné

prostnedky podlh preclchádzajúcej vetylc prLjímatet' povinný poskylovateibvi vrátiť na bankov]i účet poskytovate]á

uvedený v Záhlaví lejto zmluw, a to najneskóŤ do 21 dní od doručenia \{í,z4 Poskytovatelá P.ijímaLe]bvi na vráLenie

takých Finančných prostriedkov,

5 l6 Nesplnenle Závazkov a/alebo porušenie povinností !rypl}ivajúcich pre PIUímateLa zo ZmlLlvy a/aiebo v súvisiostl so

zmiuvou sa považuje za porržitie finančných prostriedkov v rozpore s účelo uvedenýnr v zmluve, s qiniúkou

nesp]nenia závázkov alebo porušenja povinnosti preukázate]he zapríčinených z dóvodu \ryŠšej moci,

6 Podmienky posk-}tnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6 1 Poskytovatel'sa na základe teJto Zmluw žavázuje posMnúť PriJimatelbvi finančné prost edky vo qiŠke uvedenej v

bode 4,3 bezhotovostnýrn prevodom na Účeť Prijimatel'a uvedený v záh]avi tejto Zm]uv,v.

6,2 V prípade zistenia Posl§tovatelá o pŤeukázatelhých nedostatkoch pli hospodárení PriJÍúatel'a s posk],tnutými

financ:nými prostrjedkamije poskytovate] oprávnený až do času odstránenia l)ichto nedostatkov zastavit poskyto\'anie

dalších finančných prosťriedkov Prijínlatelbvl,
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l
6,3 Použitie finančných prostŤiedkov, poskytnutých na Základe teJto Zmlu!f7, pod]ieha ich fínančnému wúčlovaniu a

vecnému !Thodnoteniu Projektu (dálej spolu aj ako \,'J,účťovdnie), ktoré Prijímatel' zrealizuj e v regislraČnom systeme
Posk],tovatela, PriJímate]'je povinný Vyúčtovanie podlá predchádzajúcej vety Posk}tovate]bvi pŤedložiť v tlačenej
podobe q/generovanej Z legistračného systému FPU najneskór do telminu: 31.01.2o19. K Vyúčtovaniu je PIijimateI'
povinnÝ priložiť ai:

a] Kópie originálnych účtovných dokladov označených čís]om zm]u\y (účtovný doklad ako preukázatelný

záznam musí obsahovať náležilosti v Zmysie § 10 zákona č,431/2002z,z- o účLovlÍctve, priČom za obsahovÚ

správnosť úótovného dokladu zodpovedá pfijimatel' dotácie) potvrdzujúcich použitie poskytnutých

finančných prostriedkov a kópie lTipisov z účtu označených čís]om Zmtuw, na ktoný boli poukázané finančné
pŤostriedky a z ktolého boli uhŤádzané qidavky na pŤojekt s použitím posl§tnutých finančných prostriedkov,

Akje prijímatel dotácie registlovaným platcom dane z pridanej hodnoty (dálej len DPH) a mÓŽe si uplatniť

odpočítanie DPH, iáto nieje pŤi q7účtovaní dotácie považovaná ža oprávnený vl/davok.

A]ebo

b) Sprá!,u audítora alebo znalecký posudok licencovaného znalca o zhode pred]oženého fLnanČného WÚČtovania
so zm]uvou; spIávu auditofa alebo zDalec]§i posudok pred]oží prUímatel'vždy, akje celková su a finanČných
prostriedkov poskyLnulých podlh zmlu\.y 100 000 EUR alebo viac, Spránr audítora predkladá Pdjimaťel'V

rozsahu, akoje uíČené v Článku 7 bod 4 Zásad,
c) Ďalšie doklady v zmysle § 22 ods, (9) Zákona o FPU,

6 .1 \']^]čtovanie nrusí obsahovať informáciu ó použití finančných prostriedkov podlá skupin rozpočto\,lich položiek s

ohl'adom na Rozpočet pfojeklu, Neoddelitelhou súčasťou Vyúčtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufinanco\,anja

opřá\,'lrených wdavkov plojektu vo V]iške určenej v tejto Zm]uve, Neoprávnené qí'davky proJektu ŽiadateI'nemóže

!l.učtovať ako povinné spolufinancovanie, Ak Prijímatel'v zdokladovaní a Wúčlovaní povinného spoIufinancovania
pIojeklu uvedie qidavky, ktoré uhradila tretia osoba,.le povinný priložiť k !17účtovanju aj kópiu dokladu
polvrdzujúceho zmluvný vzťah medzi prúímate]bm a toulo osoborj, na Základe ktoIého boli tieto ťdavky uhradene.

Zároveň je Prijímatel' povinný k !ryúčtovaniu zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópií účtovných dokladov
potvrdzujúcich Vznik a úhradu takto !Yúčtovaných \aýdavkov- Povinnou prílohou vyúčtovaniaje aj plehlád dá]šieho

spolufinancovania proiektu zo zdrojov uvedených v lozpočte projektu.

6,5 Vecné \Thodnotenie projektu PdJímate]'\,Ypracuje V predpisane.j štruktúre uIČenej v aktuálnom zneni Prír!Čky pťe

vecné whodnoLenie a \,]rlčtovanie projektu FPU, ktoŇ Po skytovateť zverej ní na webovom sídle FPU, Vecné

\,T,hodDoLenie musí obsahovať]

a) spráW o fealizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy rea]izácie plojektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov, cielbv a \"ýs]e(lkov plojektu, ktoré prijímatel'uviedol v ŽiadosLi o

poskytnutie finallčných prostriedkov,

c) vlastDé zhodnotenie prínosu projektu po jeho rea]izácii,

6,6 K Vecnému \,yhodnoteniu Projektu je Prijímatel'povlnný priložiť aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosii

Pr!ímalelá \,l,pl}ivajúcej mu z čl. 5 bod 5.12 prvá veta teJto Znrluw v rozsahu ulČenom v aktuálnom Znení PríruČky k
plopagácii a informovani o Získaní podpory z Velejných zdrojov FPU a dokumenty potvrdzujúce Závázné \,ýstup.}- z

Projektu podl'a prílohy č, 1 k LeJLo Zmluve, v rozsahu určenom aktuálnym znenínr PliruČky pre vecné whodnoLenie a

v}-účtovanie proj ektu FPU,

6.7 Vyúčiovanie musí b}t podpísané PriJímate]bm alebo štaLutárnym orgánom Prijímate]á a]ebo ním na tento ÚČel písonrne

splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musi byť súčasťou pred]oženého Vyúčtovania,

6,8 PriJímatel'je povinný doručiť Vyúčtovanie Posk}tovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuIiérskej
služby alebo prostIedníctvom doporučenej zásielky.

69 Ak PrU inl ateL' n epredloži Vyúčlovanie najneskór v ternríne slanovenom v bode 6,3 tohto Článku, PoskytovaLel'ho
pisomne vyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zbytočného odkladu, najneskór však do 10 dní od doluČenia píso]nneJ

lTizvy, Ak pnjímatel' nepred]oží vyúčtovanie ani v uvedenej dodaločneJ lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie

fhančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.
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6,10 Ak kancelária zistí nedostatky vo VyúČtovaní alebo vjeho prílohách, oznámi tieto nedostat]Cy prostredníctvom
elektronickej poŠty P.UimateI'ovl a \,yzve ho, aby v lehote do 7 dní nedoslatky odstráni]. A1{ Prij im atel' n ezab ezpeói
odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považule sa táto skutočnosť za použilie poskytnutých finančných
prostrLedkov alebo ich častj, v rozpore s ÚČelom uvedeným v tejto Zmluve,

6,11 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančných prostdedkov z fondu zistí laké pořušenie
podDienok uvedených v Zm]uve, ktoŤé zakladá povinnosť prijímatelá vŤátit posk}tnuté finančné prostriedky alebo ich
Časť, neodkiadne \ryzve Prijímatelá, aby v lehote do 10 dní odviedol po§kj,tnuté finančné pŤostdedky na účet fondu. Ak
PrUÍmatel'v urČenej lehote'\aÍ'Z\,'u neuposlúchne, a]ebo odvedie na úóet fondu neúplnú sumu, považuje sa táto
skutoČnosť za pouŽitie posk}tnutých finančných plostriedkov alebo ich časti, v rozpole s účelom uvedeným v tejto
Zm]uve

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7,1 PIUÍn]atel'.le povinný Vrátiť Posh^ovatelbvi finančné prostliedky, ktoré použil v lozpore s touto Zm]uvou, zákonom o
FPU aiebo účelom uvedeným v tejto zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia \,f/účtovania alebo zistenia ich
neopIávneného použitia.

7,2 PrUlmatel'je povinný vrátiť Poslrytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovante
Proleklu, a to do 30 dní odo dňa skončenia Ťealizácie Projektu,

7,3 Prijínrate]'je povinný zaplatiť Poskytovalelbvi pokutu vo výške 1 % z posk],tnutých finančných prostriedkov, najulenej
30 EUR za nepredloŽenie Vyúčtovania spoiočne s povinne predkladanými prílohami a inými dokladmi v zmys]e Zm]u\,T
a Zákona o FPU v lehote uvedenej v zmluve alebo v dodatoónej lehote určenej vo V]izve Poskytovatelá, Akje PriJin1ale]'
v omeŠkani s predloŽením Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými prílohami a inými dokladmi v zmys]e
Zmlu\ry a Zákona o FPU viac ako šesť mesiacov, je povinný za každý dálší ukončený mesiac omeškania nasledujuCi po
Šiestom mesiaci Zaplatiť Posk}tovatelbvi pokutu 200 EUR. Povinnosť Prijímatel'a pred]ožiť Poskrtovate]bvi V},ličtovania
spoločne s povinne pledkladanými pŤilohami a inými dokladmi v zmysle Zmluq7 a Zákona o FPU tým nieje dotknutá.

7,'1 PrtJÍnlate]'je povinný zap]atiť Poskytovatelbvi pená]e vo q/ške 0,01 % zo sumy neoprávnene použitých fhančných
prostriedkov, a lo za každý deň neoprávneného použjlia finanóných plostriedkov poúllá 7,1 Zn]lu!ry, Prijímatel'je
povinný zaplatiť Posk}tovate]bvl penále vo \"ýŠke 0,01 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a
lo za kaŽdý deň neoprávneného zadržania íinanóných prostriedkov po upiynuli leholy podl'a bodu 7,2 Zmluv}-,
Povinnosť Prijimatel'a vrátit Posk}tovatelbvi finančné prostrledky, na vrátenie ktod,ch vznikol Posk}tovatelbvi nárok
lýln nie je dotknutá,

7,5 Akje Plijimatel'povinný Vrátiť finančné pŤostriedky alebo ich časť z dóvodov uvedených v bodoch 5.9, 5.10 alebo 5,15
ZmLu!y_ a Prijímatel'finanČné plostried}ry alebo ich časť Posk}tovatelbvi nevráti vo výške a v lehote uvedených vo
výzve alebo v tejto zmluve (tj. pot,uší svoj závázok vrátiť tieto finančné prostriedky), vzniká poskytovatelbvl voči
PrijíInateibvi nárok na zaplatenle zmluvnej pokuty vo ťške 0,01 % z hodnoly sumy finančných prostriedkov, ktoq;ch
vrátenie Posk}tovatel'od Prijímate]'a \.1rzvou požaduje, a to Za každý deň takéhoťo neoprávneného zadlžiavania
finančných plostriedkov, Povinnosť Prijímatela vrátjť Poskytovatelbvi finaDčné prostIiedky, na vlátenie ktorých vzDiko]
Poskytovateibvi nárok, tým nieje dotknutá.

7.6 V pripade omeškania Prijímatelá so zaplatením akéhokoIVek peňažného závázku Pos},-ýtovatelbvi je.Prijímate]'pov ln ny
Zapiatjť Poskytovatelbvi úroIq/ z omeškania vo ťške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania,

7,7 V plipade, že V dósledku skuLočnosli, za ktorú zodpovedá Pr|imatel] vznikne Posk tovatelbvi škoda, je PrijimateL'
povjnný nahradiťJu Posk}tovalelbvi v lehote, ktorú ufóí Posk],tovaLel] a V celom rozsahu tak, ako bude !Yčislená
Poskylovalelbm,

7,8 Zaplateninl pená]e, pokuL}, a zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmlu\,Y nleje dotknuté právo na náhladu škody spósobenej
poruŠenim povinnosti, pre p pad poruŠenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže bvť uplatňovaná
Posk}tovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej \liške a to aj v pdpade, ak zmluvná pokula prewšuje Yl,šku škody,

8 Zánik zmluvy

8 l Právne vzťahy medzi Posk!.tovalelbm a Prijímatelbm Založené touto Zmluvou móžu Zaniknúť najmai:

a] akceptáciou riadneho a úplného wúčtovania Projekt\r podlá čl, 6 tejto Zmlu!T,,
bJ dohodou Zm}uvných strán,
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c) odstupením od Zmluw zo slrany PoskltoÝar:€iá.

8.2 Posk}tovatel' móže od leJto Zmlu\,1, odstúpiť v prípade, ak Prtjimatei'použil e f|nančné prostriedky alebo ich časť !
lozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s úče]om uvedenýIrl v tejlo ZmluVe. Rovnako móže P os k}tovate]' o dstúpiť od te.lto

zmlurf7 v prípade podstatného porušenia tejto zmluw a]ebo v prípade zmeny okolností, za ktorých doš1o k uzavretju
Zmluvr-, a to najma:

a) ak sa preukáže, že úda]e v žiadosti a dokladoch, na základe ktor,ých P os l§/tova tel' rozh odol o poskyLnuli
dolácie boli nepravdi\'é, neúp]né, zavádza.júce alebo sfalšované,

b) ak Pnjimatel'bezdóVodnepozastavilreali2áciu projekiu,
cJ ak na nrajelok PfiJínrateLb bo]a povolená e\ekúcia, reštrukturalizácla alebo \ryhlásený konkurz. alebo b0]

návrh na whlásenie kí]nkurzu zamietnutý píe nedoslaLok lllaJetku,

Poski,to!,arel'je oprávnený od zlnlu\ry odstúpiť v prípade, ak PrUímatel'predloží žiadosť o doLáciu na p.ojékt v ránr. i

rovnakého opalrenia, v ktorom Je pos}qtovaná dotácia Louto zmluvou, pričom Posk],tovatel' daný projekt rThodno!í ako
projekt zhodný s PIojektom podlh te]to Zmlu\,y. Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúci ódchýlky od PIojektú, ak
podstatná časť projektu podlá posúdenia Posk}tovateláje zhodná s Projektom, V prípade odstripenia pod]á tohto bodu
je odstúpenie Poskytovalelá od Zn))uly účinné uplynutim posledného dňa obdobia, na ktoré už bola posk],tnutá dotácia
poClla lqto Zmlu\l, pričom deň účinnosti odslúpeniaje zároveň posledným dňom p]atnosti zmlu\'",,, a Zrnluva zaniká s

úč)nlran]l do budlicnosti

Ak nieje ustanovené inak, odstúpenie od Zmluw je účinné, a Zmluva Zanlká momentom jeho doručenia druheJ
Zmluvnej strane, Ak nie je uvedené inak, odstúpenim od Zmluq, zanikajú všetky práva a povinnosti sLrán zo Zmluq/,
Zm]uvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy po§kytla plnenie druhá Zmluvná strana tolo plnenie vráti,

Akje pri.jimate)'om fvzická osoba,jej smrťou zmluva nezanikne, ibažejej obsahom bolo plnenie, ktoťé mal prljimaiel'

!-konať osobne, Do pIáV a povinností Prijímatetá zo Zmiu\,Y vstupujú dedičla Prijímateiá.

Ak obsahom Zmlu!,y je plnenie, ktoré mal Zomre]ý Prljímate]',"],konať osolrne, Lálo Zmluva momentom jeho smrti
zanrká. Vyspol-iódanle nárokov zo Zmlu\,f/ \,ykoná Posk}tovaLel' voč i dedičom. Poskvtovate] má nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti p]Denia ku dňu zániku Zm]u\Y, a ak Pfijímatel'zo Zmluvy plnil, č iastoón e, má Poskytovate]'I]3],ok
na vrátenie časti poskytnutých ftnančnÝch plost edkovv pomere kve]kosti uvedeného čiastočného plnenia
PIljímate]a, pod]a toho ktorá sumaje \,yššja, Ak Prljílnate]'zo Zmlu!ry ku dňu zánjku Zm]uvy neP]nil vóbec, má

PoskytovaLeL' nárok na vŤátenie celej sumy posk}tnutých finančných pro5lřiedkov. Dókazné bremeno o p]není resp.
čiastočnom plneni zo Zmluw prechádza na dedičov Pťljímatelá, Ku dňu zániku zmluw zanlká akékolvek právo

Prijímatel'ir 0eho dedičov) na akékoLvek plnenie Posk}tovatela zo zmlu!T7.

Ustanovenia LeJlo Zmlu!ry uprawjÚce sankcle ako aj po!lnnosti z nich !rypli.Vajúce, ako aj db]Šie ustanovenia, ktoré
svojou povahou nlaJú platiť aj po zániku Zn]uw, nie sú odstr,ipením od ZnlurŤ dotknuté,

8]

34

8,5

86

8r

91

92

93

9 záverečné ustanovenia

Posk}.tovatel' sj \,],hradzuje p.ávo znižlť sumu posk}tnutých finančných plostriedkov z dóvodu nedostalku finančných
prostriedkov V rozpočte Posk}tovatelá, ktoré sú príspevkon] zo štátneho rozpočtu, \"iluóne však o sumu priamo
\Ťplí,Vajúcu z viaZanja qidavkov štátneho roZpočlu M)nisterctvom financji S]ovenskej republiky v Dnysle Zákona o

rozpočtorých pravidIách, V tákólnLo pripa.]e nezodpoveda Posk}tovate]'za vzniknuté nák]ad},Pdjímatelá ž,D]

nezodpovedá za prípadnú škodu,

Akékolvek Zmeny a doplnenia |ejto ZlnIulY.je možné vykonať qrlučne v písomnej forme prosirednictvom vzosLupn,.-,

očíslovanÝch doda|kov k tejto zmluve, uzatvolených po predchádzajúcej dohode zmluvných strán o skuločnosLiach
rozhodnýcb pŤé potrebu zmeny a]ebo doplnenia tejto Znl]uq/ zo strany PIiJimatel'a je Prijímatel' povinný informc,vat
Poskytovate]a bez zb}točného odk]adu od ich vzniku, o zmenách rozhoduje naclitel'FPU, v lehote DajneskóŤ l5 dni oci

doručenla žladosLi o zmenu, pťičoň svoje rozhodnutieje povinný dať na vedomie Rade FPU.

Ak finančné prostdedky posk},tnuté na Základe tejto zmluw použije Prúímate]:na dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác a/alebo na poskylnulie služieb v zmysle zákona č. 343/2o15 z. z. o veř€jnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorych zákDnov, Je Prijimate]'povinný postupovať v zmysle uvedeného Všeobecne závazDého
právneho DredDisu,
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Táto Zmlu!,a nadobúda platnosť dnom jeJ podpisania oboma ZnrluVnými stianami. Táťo ZmIuVa podIieha v zm}'s)e
príslušných us|anoveni zákona č, 4ot1964 Zb. občiansky zákonnik v znení neskorších pledprsov v spol eni s
lelevantnými Lrstanoveniami zákona Č.21112000 z. z, povinnému zverejneniu,

Zmluva je \rr"ltolovená \, d\.och rovnopisoch, z kto{ich jeden dostane Prijímatel'a jeden Poskytovatell

Prjl imaLel' pod pi5om tejto zmlury !,ýhlasuJe, že sa oboznámi] s prislušnýml \,šeobecne záváznými právn!,mj predpislni
ako a] 5o sÚ\rsiacjmi lnternými predpismi Po§kytovaLelá, ktoré upravujú všetky vzťahy qislovne uprar,ené ako a]

r4|,slovne neupravené v tejto Zmluve, Prij ímatel'qrslovne súhlasi s obsahom všetkých súvisiaclch intenÝch předpisov
Posk}tovate]'a a zavázuJe sa plniť všetLT povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Znr]uvou wpl\jvajú.

NeoddeliLelho!r súóastou ZmlulT sú aj tieto prilohy:

a) Pn]oha č- 1: ZáVáhé \,ýstupy projektu
b) Príloha ó, 2; Rozpoč€|t projektu

Zásle]ka podlá lejto Zm]r]vl sa musi doručovať na e-mai]ovú adresu, pdpadne na adresu sídla ZmluvneJ sLrany. litorej
]e laslelka ul(:ellá a ktoré sú uvedené v záhLavi tejto ZnlltrlY, ak sa Zmluvné stlany nedohodnú inak a na dolučovdnje
zásielok si neuIčia iné e-mailové adresy alebo iné kolešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne sj
pisomne oznamovať vŠetky Zmeny týkajúce sa adries oboch Zm]uvných strán uvedených v žáhlaví tejto Zmlu\,y bez
zbytoČného odkLadu, V prÍpade poruŠenia povinnosti podlá pfedchádzajúceJ vety zodpovedá Zmluvná slrana druheJ
Zm]uvnej stŤane za prípadnú škodu, ktorá jej porušeDím uvedenej povinnosti vznikla,

Zn]luvné stlany sa zavázu.]Ú, Že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odidadu poskylnú Všetku nev}-hnutnú
súČlnllosť, ktorú bude nloŽné v Závislosti od konkrétnych oko]nosli od nich splavodlivo požadovať, Znlluvné slrany sa
zavazujú vzá]omne si v prípade potreby bez zb}toČného odkladu poskj..tnúť informácie newhnutné na riadne splnenie
srójtch Závazkov !],'plirůjúcich im zo ZmIu\Ť,, aIebo z prá!Ťych p.edpisov, či p.e.okovať dó)ežité otá2k},, ktole b],
mohli v zá\'aŽnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto ZmLuvou alebo právnynr
predpisom, a tým ovp]F,niť dosiabnutie úče]u Zmlu!^l,

Znlluvné stranv whLasLUú, že si Zmluvu prečíLali, rozumejú jeJ obsahu a súhlasia 5 ním. ZmLLlvné strany wh]asujú, že
plostrednÍctvom te.jlo Zmluq/ je !}jadrená ]ch skutočná, vážna, slobodná vólir, v ktolej niet omylu, ZmluvDé stran},
1}blasujú, že túto zmluvu neuzavrelj v tjesni d za nápadne ne\,lihodných podmienok, Na pot\,rdenie lTššje uvedeného
Znrluvné st].anv Zmluvu vlastnonrčne podpíšu.

\

Bratisla'a 
2j_Ar(.2018

Čadca 29,03.201B

predseda Rady FPU
za posk\1ol,ate]á

{"i-n,rru
za'poskytovaLeLa
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Príloha č. 1: Závázné výstupy projektu

Názov podujatia: KNIHULKo 2 01B,
Učastníci Letného tábora nralých knihovníkov: 20 aktívnych detským čitatelbv a malých pomocníkov kniŽnicej
Začiatok a koniec podujatia: jún -október 2018 0ún až júl -VýbeŤ účaslníkov, dohody s rodični, príprava po mateliálno-
techn., personálne a programovej stránke, júl-august 2018 - konanie samotného Letného tábora malých knihovrrikov-

Knihulko 2018i august až septembeI -prezentačná qistava ],"ýtvarných a literárnych prác knihu]kov; október -lYhodnotenie
pr.ojektu na spoločnom stretnuti účastnikov Letného tábola malých knihovnikov),
Aktrvit},a ich nliesto konania] Návšteva \,ybraných knižnic spolu 3 (Kťajská knjžnica v Žiline, obecná knižnica v Tercholej,
KK);
Tvorivé literárne, dramattcké a \,ýt!arné dielne - spo]u 4 lKysucký lanec , dramatizácia povesti; DrotáIia v knlŽnicl -

drotovanie v KK za účasti známeho kysuckého drotára, predstavenie drolárskeho umenia; Denník Knihulka -pisane a

kleslené príbehy malých Knihulkov; Kysucká dedina - stavanie póvodných domóekov a dedinky);
Zážilkové čilania spolu 5 (Ako Turoň Čičmany pred Turkami ochránil; Džarkovia na Šeríkovom okruhuj Záhady BudatínskeJ

kaplnky; Junácka pasovačka; Pásli ovce valasi na Terchovskom salaši) -zakomponované do autentického prostreclia ČiČmian,
Budatina, Kysúc, TeIchovej; Beseda so spisovatelbm §pojená s čítaním z die]a autora;
\'zde]á\,acie aktivity v kultúrnych organizáciách: 6 aklivít z cyklu Ludová kultúra a histolické hodnoty -krása a um naŠich

olcov 1reaLizované v Čičmanoch, Rajeckej Lesnej, Terchovej, Žiline, Budatíne, Kysuckom múzeu v Čadci),
PočeL leklorov a dálších účinkujúci: 2 pracovníci pfe oblasť kultúrno-vzdelávacich akii\,ít úseku práce s deťmi a mládeŽou

Kysuckej knižnice v Čadci, 1 lektorka -qitvarníčka (ilustrátorka detských knih) bude mať v programe tvorivé die]ne a tieŽ

bude sprevádzať deti na erkurziách; 1 ]ektor zaoberajúci sa drotárstvom -umelecký drotár; 3, spisovate]] ktorý \yda] kIrilry s

povesťami a venuje sa tvorbe pre deti a m]ádež; lektori na vzdelávacích podujatiach - spolu 4, knihovnici verejných krriŽníc
(KraJská knižnica v Žlline, obecná knižnica v Terchovej],
]ne Výstupy: výstava z qjtvarných prác a fotodokumentácie, plagát, pozvánka, zápisníky Knihu]kov,
Propagácia a informovanie o finančnej poc]pore z verejných zdrojov FPU budeme zabezpečovat a Zrealjzovať v ZmySLe

usrnet není Príručky k propagácii a infolmovaní o získani podpory z velejných Zdrojov z FPU, a to nasledovne:
FPL-bude uVádzaný na všethich materiáloch, ktoré vzniknú pred, počas a po ukončení podujatia v eiektr, alebo tLaČ. forne,

H]avDÝ partnel proJekLu, bude na nlch použíVané logo FPU a u\,ádzané" PoduJalie z Velejných zdroJov podpoťil Fol1d na

podporu umenia"
Iné \Ýstupy: 1, Plagáty, Pozvánky v elektronickej i v tlačených verzií budú obsahovať ná]ežltosti publicii}, 2, Učastníci tábora

na lvori\,lich dielňach zhotovia stojan a transparent s ná]ežitosťami publicity, wzdobia si šiltovky 1ogom Fpu a uvedú na nc

názov "Knihulko , šiltovky budú nosiť počas trvania táboraj 3, Z jednotliqich dní podujatia sa budú lobit ŤeportáŽe s

fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook knižnice so všetkými náležitosťami publicity (a po schválenÍ rodiČmi detÍ); 4,

Po ukončení tábora bude z fotografií a niektoFich zaujínrar4ich ťstupov urobená výstava v priestoŤoch Kysuckej knlŽnlci V

t]adci (na čeLnej sLlane Llvedené ná]ežitosti publicity), 5, Po ukonČení pIojektu bude z podujatia wplacovaná tlaóová sprara
ple nédia, klorá bude tjež umiestnená na Web stranke Kysuckej knižnice \ Čadci a aj Ži]inského samosprávneho kraja, ktorá

bude obsahovať všetky náležitosti pub]icity,
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Príloha č. 2; Rozpočet proiektu

2.1 Katkulácia nákladov

] Skupina rozpoótovl-ch po]ožiek Autorské honoróre a personálne náklady zahiňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny
Aulorské honoráíe, Práce a služby q,konané na faktúru a Peřsonálne náklady, ako boli definované ako oprávnené \,1idavk},vo

2 Skupina lozpoČloťch poloŽiek Nájniy pňesťol,ov zahiňa kurl]ulatívne rozpočtové podskupiD},r-ájoln iDteIréfoť a \aJonl
exterlérov, ako boli definované ako oprávnené výdavky vo qýzve.
3 skuplrra rozpočtoqich položiek cestovné o preprovné zahířn kunulativne rozpočtové podskupiiy cestovné Dákladv a

Náklady na prepraw techniky, ako boti definované ako oprávnené qrdavky vo výzve,
4 skupina rozpočtovlich položiek propagácia a polygrafické ndkiody zahiňa kumulatívne lozpočtové podskupiny plopagaóne
maLeriáIy a publicita, Polygrafické náklady súvisiace s qirobou periodických publikácií a Potygrafické náklady súVlsiace s

§;robou neperiodických pubtikácií, ako boli definované ako oprávnené \'lidavky vo ,"ýzve,

2,2 Predpokladanó vírrosy

2.3 Spolufilrancovanie

, Podpoíaz FPU v %

Autorské horroráre a personálne náklady 392,00 € 392,00 € 22,15 %

Služby prialno súvisiace s realizáciou projektu 92,00 c 92,00 € 5,20 %

cestovne a pl-epravné 540,00 € 540,00 € 30,51 %

Propagácia a polygrafické náklady 188,00 € 88.00 € 1,9,7 o/.

NíateriáLové náklady ne\,yhnutne potrebné na
realizáciu proiektu 65B,00 € 658,00 € 37 ,la o/o

Spolu: 1 870,00 € 177o,00 € 94,65 %

0,00 €

Spolr-t: 0,00 €

zdioje Zdroje v o/o

\:ere]né zdro.je SR 0.00 € 0,00 %

\']astnó zdroje 100,00 €

Spolu: 100,00 € r 5,35 %
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