Zmluva o poskytnutí finanþného príspevku na realizáciu þinností
regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2014
uzatvorená podĐa § 14 zákona þ. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
(ćalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja regionálneho rozvoja“)
(ćalej len „zmluva“)
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
PoskytovateĐ:
Názov:
Sídlo:
Oprávnený k podpisu:

Oprávnená pre vecné
a obchodné rokovania:
IýO:
DIý:
Bankové spojenie:
Výdavkový úþet/IBAN:
Príjmový úþet/IBAN:
Depozitný úþet/IBAN:
SWIFT:
(ćalej len „poskytovateĐ“)

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O. BOX 100
Ing. Martin ýatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizaþnom poriadku Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ing. Ema Vasiová, riaditeĐka odboru koordinácie subjektov
regionálneho rozvoja
30416094
2020799209
Štátna pokladnica
SK71 8180 0000 0070 0011 7681
SK15 8180 0000 0070 0011 7622
SK86 8180 0000 0070 0011 7702
SPSRSKBA

a
PrijímateĐ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IýO:
DIý:
Bankové spojenie:
ýíslo úþtu/IBAN:
SWIFT:
Registrácia:

Webová stránka:

Prešovská rozvojová agentúra
Dubová 5, 080 01 Prešov
Ing. Iveta Baranová, riaditeĐka
37885456
2022369437

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb, vedenom
Okresným úradom Prešov, odborom všeobecnej vnútornej správy,
registraþné þíslo: 2007/03874/Pa-04, dátum zápisu: 22. 03. 2007.
www.prerag.sk

(ćalej len „prijímateĐ,“ poskytovateĐ a prijímateĐ ćalej spoloþne len ako „zmluvné strany“
a jednotlivo „zmluvná strana“).
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ýlánok I
Predmet a úþel zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateĐa za podmienok stanovených v zmluve
poskytnúĢ prijímateĐovi finanþné prostriedky (ćalej len „finanþný príspevok“) na plnenie
úþelu uvedeného v ods. 2 a záväzok prijímateĐa poskytnuté finanþné prostriedky použiĢ za
podmienok stanovených v zmluve a zabezpeþiĢ spolufinancovanie þinností z vlastných
zdrojov.
2. Úþelom zmluvy je realizácia þinností podĐa § 14 ods. 3 písm. a) až i) zákona o podpore
regionálneho rozvoja a aktivít definovaných modulmi podĐa prílohy þ. 4 (ćalej len
„þinnosti“), ktorá tvorí neoddeliteĐnú súþasĢ zmluvy.
3. PrijímateĐ sa uzatvorením zmluvy stáva þlenom Integrovanej siete regionálnych
rozvojových agentúr (IS RRA) podĐa § 14 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
4. PrijímateĐ zaradený do IS RRA plní okrem úloh vyplývajúcich z modulu þ. 1, aj úlohy
stanovené modulmi þ.: 2 (þinnosti 2.1, 2.2, 2.3), 5 a 7 definované v prílohe þ. 4 zmluvy.
5. PrijímateĐ vykonáva þinnosti uvedené v module þ. 1 písm. a) až g) definované v prílohe
þ. 4 zmluvy sám, nie je na ich výkon oprávnený použiĢ služby externého dodávateĐa za
odplatu (okrem þinnosti týkajúcej sa zabezpeþenia vlastnej webovej stránky).
6. Územie pôsobnosti prijímateĐa pre úþely realizácie þinností podĐa zmluvne stanovených
modulov zahĚĖa nasledovné územie (okres): Prešov.
ýlánok II
Výška a spôsob poskytnutia finanþného príspevku
1. PoskytovateĐ poskytne finanþný príspevok prijímateĐovi formou bežných výdavkov
prevodom na úþet prijímateĐa uvedený v záhlaví zmluvy v celkovej sume 19.123,- €
(slovom: DevätnásĢtisícstodvadsaĢtri eur), do 10 (desaĢ) pracovných dní odo dĖa
nadobudnutia úþinnosti zmluvy, a to na osobitný úþet prijímateĐa, ktorý je uvedený
v záhlaví zmluvy.
2. PoskytovateĐ poskytuje finanþný príspevok v súlade so zákonom þ. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. PrijímateĐ je povinný zabezpeþiĢ spolufinancovanie þinností z vlastných zdrojov vo výške
najmenej 30 % z celkovej výšky finanþného príspevku t. j. 5.736,90 € (slovom:
PäĢtisícsedemstotridsaĢšesĢ eur deväĢdesiat eurocentov). Vlastné zdroje tvoria
predovšetkým þlenské príspevky, príjmy z vlastnej þinnosti prijímateĐa, príjmy
z realizovaných projektov, úvery, pôžiþky a dary.
4. Ak prijímateĐ nepoužije vlastné zdroje na realizáciu þinností podĐa odseku 3 je povinný
bezodkladne vrátiĢ poskytovateĐovi celú sumu finanþného príspevku, ktorú mu poskytol
poskytovateĐ, a to prevodom
a) na výdavkový úþet poskytovateĐa uvedený v záhlaví zmluvy pokiaĐ k vráteniu
finanþného príspevku príde do 31. decembra 2014,
b) na depozitný úþet poskytovateĐa uvedený v záhlaví zmluvy, pokiaĐ k vráteniu
finanþného príspevku príde v þase po 1. januári 2015.
PrijímateĐ je povinný písomne informovaĢ poskytovateĐa o vrátení poskytnutého
finanþného príspevku.
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ýlánok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. PrijímateĐ zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami podĐa § 19 ods. 3 zákona
þ. 523/2004 Z. z. o rozpoþtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ćalej len „zákon o rozpoþtových
pravidlách verejnej správy“).
2. PrijímateĐ je povinný pri použití finanþného príspevku dodržiavaĢ maximálnu
hospodárnosĢ, efektívnosĢ, úþinnosĢ a úþelnosĢ jeho použitia v súlade s ustanoveniami
zákona o rozpoþtových pravidlách verejnej správy.
3. PoskytovateĐ je povinný prijímateĐovi zabezpeþiĢ potrebné informácie a informaþné
materiály na realizáciu þinností podĐa zmluvy.
4. PrijímateĐ je povinný pre úþely þerpania finanþného príspevku viesĢ osobitný úþet.
Osobitný úþet môže byĢ použitý iba na úþely þerpania finanþného príspevku.
5. Finanþný príspevok sa prijímateĐ zaväzuje použiĢ iba za podmienok stanovených
v zmluve a len na úhradu nákladov uvedených v prílohách þ. 2 a þ. 3 zmluvy.
6. Výnosy z poskytnutého finanþného príspevku po odrátaní poplatkov za vedenie osobitného
úþtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie úþtu) sú podĐa § 7 ods. 1 písm. m) zákona
þ. 523/2004 Z. z. príjmom štátneho rozpoþtu. PrijímateĐ je povinný odviesĢ na príjmový
úþet poskytovateĐa uvedený v záhlaví zmluvy kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami
za vedenie osobitného úþtu najneskôr do 31. januára 2015. O odvedení kladného rozdielu
medzi výnosmi a bankovými poplatkami podĐa predchádzajúcej vety informuje prijímateĐ
poskytovateĐa písomne najneskôr do 31. januára 2015. Písomnú informáciu zašle
prijímateĐ aj v prípade, ak na osobitnom úþte nevznikli žiadne výnosy.
7. Finanþný príspevok je prijímateĐ oprávnený použiĢ do 31. decembra 2014 a iba na úþel, na
ktorý bol poskytnutý podĐa zmluvy. Z finanþného príspevku môžu byĢ uhradené aj
náklady, ktoré vznikli prijímateĐovi v súvislosti s realizáciou þinností podĐa zmluvy v roku
2014 aj pred jej podpisom, a to formou následnej refundácie z prostriedkov z osobitného
úþtu na úþet vlastných zdrojov. Od dátumu pripísania finanþného príspevku na osobitný
úþet je prijímateĐ povinný realizovaĢ všetky platby s výnimkou miezd a súvisiacich
odvodov len z tohto úþtu. Úhrady miezd a súvisiacich odvodov je prijímateĐ oprávnený
realizovaĢ z úþtu vlastných zdrojov a najneskôr do troch pracovných dní je povinný
vykonaĢ refundáciu z finanþného príspevku vedeného na osobitnom úþte v prospech úþtu
vlastných zdrojov.
8. PrijímateĐ je povinný úþtovaĢ o poskytnutom finanþnom príspevku analyticky, oddelene,
v súlade so zákonom þ. 431/2002 Z. z. o úþtovníctve v znení neskorších predpisov.
Úþtovné doklady preukazujúce þerpanie finanþného príspevku, nesmie prijímateĐ použiĢ
na preukazovanie þerpania prostriedkov z iných zdrojov.
9. PrijímateĐ uhrádza náklady spojené s vedením úþtovníctva, na právne a ekonomické
služby, v súvislosti s þerpaním finanþného príspevku, z vlastných zdrojov, priþom tieto sa
zapoþítavajú do povinného spolufinancovania prijímateĐa podĐa ýl. II ods. 3 zmluvy.
10. PrijímateĐ je oprávnený použiĢ poskytnutý finanþný príspevok na úhradu nákladov
za prenájom priestorov a služby súvisiace s prenájmom priestorov, priþom výška takto
použitého finanþného príspevku prijímateĐom nesmie presiahnuĢ sumu 50% z celkových
týchto nákladov viažucich sa k realizácii úþelu a k obdobiu trvania zmluvy. PrijímateĐ je
oprávnený použiĢ finanþný príspevok na úhradu nákladov vyplývajúcich z pracovnej
zmluvy a dohody o vykonaní práce - maximálne do sumy 7,- € (slovom: sedem eur) na
hodinu bez súvisiacich odvodov a iba za obdobie, na ktoré je poskytovaný finanþný
príspevok.
11. Rozpoþet prijímateĐa na rok 2014 podĐa príloh þ. 2 a þ. 3 zmluvy je pre prijímateĐa
záväzný a musí súvisieĢ s plánom þinnosti prijímateĐa podĐa prílohy þ. 1 zmluvy.
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12. PrijímateĐ môže písomne požiadaĢ poskytovateĐa o zmenu rozpoþtu a o zmenu plánu
þinnosti v ktoromkoĐvek module uvedenom v prílohách þ. 2 a þ. 3 zmluvy. Riadne
zdôvodnenú písomnú žiadosĢ o zmenu rozpoþtu a o zmenu plánu þinnosti (ćalej len
„žiadosĢ“) je prijímateĐ povinný doruþiĢ poskytovateĐovi, najneskôr do 15. novembra
2014.
13. ŽiadosĢ zašle prijímateĐ spolu s aktualizovaným rozpoþtom a aktualizovaným plánom
þinnosti. Aktualizovaný rozpoþet musí súvisieĢ s plánom þinnosti prijímateĐa. Vzory
žiadosti, aktualizovaného rozpoþtu a aktualizovaného plánu þinnosti budú uverejnené na
webovom sídle poskytovateĐa najneskôr do 01. októbra 2014.
14. PoskytovateĐ je povinný zaujaĢ stanovisko k žiadosti v lehote do 15 (pätnástich)
pracovných dní odo dĖa jej doruþenia. Ak sa požadovanou zmenou rozpoþtu a zmenou
þinnosti prijímateĐa neupravuje celková výška poskytnutého finanþného príspevku,
poskytovateĐ zaujme stanovisko vo forme písomného akceptaþného listu (ćalej len
„akceptaþný list“). Úþinky zmeny rozpoþtu alebo plánu þinnosti nastávajú dĖom vydania
akceptaþného listu poskytovateĐom.
15. Zmena rozpoþtu a zmena plánu þinnosti, ktorou dôjde k úprave celkovej výšky
poskytnutého finanþného príspevku, je možná len na základe súhlasného stanoviska
poskytovateĐa, a to formou písomného dodatku k zmluve.
16. Výška finanþného príspevku na moduly uvedené v prílohách þ. 2 a þ. 3 zmluvy, nesmie
byĢ po zmene rozpoþtu a zmene plánu þinnosti vyššia, ako bola uvedená v žiadosti
prijímateĐa na rok 2014.
17. Na zmeny rozpoþtu a zmeny plánu þinnosti nemá prijímateĐ právny nárok.
18. Ak poskytovateĐ zistí, že prijímateĐ nemá vyrovnané akékoĐvek záväzky voþi štátnemu
rozpoþtu a ćalšie záväzky prijímateĐa voþi Slovenskej republike, poskytovateĐ zastaví
poskytovanie finanþného príspevku a môže s okamžitou úþinnosĢou odstúpiĢ od zmluvy.
19. PrijímateĐ je povinný písomne oznámiĢ poskytovateĐovi všetky zmeny a skutoþnosti, ktoré
majú vplyv alebo súvisia s plnením zmluvy, alebo sa akýmkoĐvek spôsobom zmluvy
týkajú alebo môžu týkaĢ, a to do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od ich vzniku a/alebo
odkedy sa o nich dozvedel. zmluvné strany následne bez zbytoþného odkladu prerokujú
ćalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a úþelu zmluvy. SúþasĢou tejto povinnosti je
aj povinnosĢ prijímateĐa bezodkladne písomne oznámiĢ poskytovateĐovi aj každú zmenu
týkajúcu sa sídla prijímateĐa a osoby/osôb štatutárneho orgánu. PrijímateĐ je povinný spolu
s oznámením doruþiĢ poskytovateĐovi aj aktuálny výpis z registra združení právnických
osôb. Informácia o zmene telefónneho þísla alebo elektronickej adresy prijímateĐa bude
považovaná za oznámenú aj prostredníctvom e-mailu doruþeného na e-mailovú adresu
poskytovateĐa.
20. PrijímateĐ je povinný bezodkladne písomne informovaĢ poskytovateĐa poþas platnosti
a úþinnosti zmluvy o zaþatí súdneho alebo iného konania, ktoré sa v súvislosti s realizáciou
zmluvy zaþalo, alebo ktoré v súvislosti s jej realizáciou sám inicioval. PrijímateĐ je
zároveĖ povinný písomne informovaĢ poskytovateĐa v prípade, že niektorý z jeho
veriteĐov podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie
reštrukturalizácie, alebo aj sám ako dlžník podal návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo na
povolenie reštrukturalizácie, a to bez zbytoþného odkladu, kedy došlo ku ktorejkoĐvek
skutoþnosti uvedenej v tomto odseku zmluvy.
21. PrijímateĐ je povinný na požiadanie poskytovateĐa a kontrolných orgánov
(t. j. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, miestne a vecne príslušná Správa
finanþnej kontroly a ćalšie kontrolné orgány) predložiĢ všetky potrebné doklady
a poskytnúĢ informácie súvisiace s použitím finanþného príspevku.
22. PoskytovateĐ má právo krátiĢ poskytnutý finanþný príspevok, ak prijímateĐ nesplní
niektorú z povinností urþených v zmluve. PrijímateĐ je povinný vrátiĢ krátenú þasĢ
finanþného príspevku urþenú poskytovateĐom do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dĖa
doruþenia oznámenia na úþet poskytovateĐa uvedený v oznámení.
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ýlánok IV
Vyúþtovanie finanþného príspevku
1. PrijímateĐ je povinný do 31. januára 2015 zaslaĢ poskytovateĐovi vyúþtovanie použitia
finanþného príspevku. Vyúþtovanie finanþného príspevku prijímateĐ doruþí v písomnej
forme v poþte 1 ks poskytovateĐovi spolu s povinnými prílohami, na adresu sídla
poskytovateĐa.
2. Vyúþtovanie finanþného príspevku musí obsahovaĢ tieto samostatné þasti:
a) vecné vyhodnotenie vo forme závereþnej správy za rok 2014,
b) finanþné vyúþtovanie finanþného príspevku spracované podĐa prílohy þ. 5 zmluvy,
c) finanþné vyúþtovanie spolufinancovania z vlastných zdrojov, ktoré sa prijímateĐ
zaviazal vynaložiĢ podĐa ýl. II ods. 3 zmluvy, priþom vyúþtované náklady musia
priamo súvisieĢ s þinnosĢami uvedenými v ýl. I ods. 4 zmluvy a ich vyúþtovanie
musí byĢ spracované podĐa prílohy þ. 6 zmluvy.
3. Vecné vyhodnotenie prijímateĐ vypracuje ako závereþnú správu o realizácii þinností za
obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (ćalej len „závereþná správa za rok
2014“). Formulár závereþnej správy za rok 2014 bude uverejnený na webovom sídle
poskytovateĐa najneskôr do 31. decembra 2014. Povinné prílohy budú uvedené vo
formulári závereþnej správy.
4. Finanþné vyúþtovanie finanþného príspevku podĐa odseku 2 písm. b) tvorí vyúþtovanie
podĐa prílohy þ. 5 zmluvy; fotokópia dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých
prostriedkov poskytovateĐovi v súlade s ýl. III ods. 6 zmluvy a fotokópia dokladu
o vrátení nevyþerpaného finanþného príspevku poskytovateĐovi v súlade s ods. 7; ak je
prijímateĐ finanþného príspevku registrovaným platiteĐom dane z pridanej hodnoty a môže
si uplatniĢ odpoþítanie dane z pridanej hodnoty, táto nie je pri vyúþtovaní finanþného
príspevku považovaná za oprávnený výdavok.
5. Vecné vyhodnotenie a finanþné vyúþtovanie poskytnutého príspevku budú akceptované,
iba ak budú þitateĐné a úplné a potvrdené podpisom štatutárneho orgánu prijímateĐa alebo
ním písomne povereného zástupcu, priþom toto písomné poverenie musí byĢ prílohou
vyúþtovania.
6. Ak prijímateĐ nepredloží vyúþtovanie finanþného príspevku alebo ak nereaguje na výzvu
poskytovateĐa o predloženie vyúþtovania finanþného príspevku, alebo ak poskytovateĐ
zistí nedostatky v predloženom vyúþtovaní finanþného príspevku, je prijímateĐ povinný
podĐa pokynov poskytovateĐa vyúþtovanie predložiĢ, alebo zabezpeþiĢ odstránenie
zistených nedostatkov v lehote urþenej poskytovateĐom vo výzve. V prípade, ak prijímateĐ
v urþenej lehote vyúþtovanie nepredloží, alebo nezabezpeþí odstránenie zistených
nedostatkov, je povinný finanþný príspevok poskytnutý na základe zmluvy v plnom
rozsahu vrátiĢ poskytovateĐovi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podĐa predošlej
vety.
7. Nepoužitú þasĢ finanþného príspevku je prijímateĐ povinný vrátiĢ poskytovateĐovi ihneć
po zistení výsledku finanþného vyúþtovania finanþného príspevku, najneskôr však
do 31. januára 2015, a to jej poukázaním:
a. na výdavkový úþet poskytovateĐa uvedený v záhlaví zmluvy, ak ich vracia do
31. decembra 2014,
b. na depozitný úþet poskytovateĐa uvedený v záhlaví zmluvy, ak ich vracia po
1. januári 2015.
O vrátení nepoužitej þasti finanþného príspevku prijímateĐ ihneć písomne informuje
poskytovateĐa, najneskôr však do 31. januára 2015. Písomnú informáciu zašle prijímateĐ
poskytovateĐovi aj v prípade nulového zostatku na osobitnom úþte, ktorý prijímateĐ zriadil
v súlade s ýl. III ods. 4. Vzor informácie bude zverejnený na webovom sídle
poskytovateĐa.
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ýlánok V
Doruþovanie a komunikácia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovaĢ a poskytovaĢ si všetky informácie
potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
informovaĢ druhú zmluvnú stranu o všetkých skutoþnostiach, ktoré sú alebo môžu byĢ
dôležité pre riadne plnenie zmluvy.
2. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehaĢ prostredníctvom
oprávnených osôb, štatutárnych orgánov zmluvných strán, prípadne nimi poverených
osôb.
3. Pri vecných a obchodných rokovaniach, ktoré súvisia so zmluvou je za poskytovateĐa
oprávnená konaĢ osoba uvedená v záhlaví zmluvy.
4. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzĢahujú k zmluve alebo ktoré
majú byĢ vykonané na základe zmluvy, musia byĢ vykonané v písomnej podobe a druhej
zmluvnej strane doruþené buć osobne alebo doporuþeným listom, þi inou formou
registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nie je
ustanovené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
5. PoskytovateĐ môže urþiĢ, že vzájomná komunikácia súvisiaca so zmluvou bude prebiehaĢ
aj elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo faxom a zároveĖ môže urþiĢ aj podmienky
takejto komunikácie. Ak poskytovateĐ urþí elektronickú formu komunikácie
prostredníctvom e-mailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú
vzájomne písomne oznámiĢ e-mailové adresy, resp. faxové þísla, ktoré budú v rámci tejto
formy komunikácie záväzne používaĢ.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri vzájomnej komunikácii budú na všetkých
dokumentoch uvádzaĢ þíslo zmluvy.
7. V prípade pochybností ohĐadom þasu doruþenia sa oznámenie považuje za doruþené
doporuþene dĖom uvedeným na podacej peþiatke pošty a oznámenie doruþené osobne
dĖom osobného doruþenia, priþom lehota, dokedy mal prijímateĐ doruþiĢ urþitú
písomnosĢ sa považuje za zachovanú len vtedy, ak došlo k doruþeniu písomnosti
do podateĐne poskytovateĐa najneskôr posledný deĖ lehoty urþenej v zmluve, a to
v úradných hodinách poskytovateĐa. Ak posledný deĖ lehoty pripadne na deĖ pracovného
pokoja, je posledný deĖ lehoty najbližší nasledujúci pracovný deĖ. Lehota sa považuje za
zachovanú aj ak sa podanie v posledný deĖ lehoty odovzdá na poštovú prepravu. Lehota
dokedy mal prijímateĐ doruþiĢ urþitú písomnosĢ sa považuje za zachovanú len vtedy, ak
došlo k doruþeniu písomnosti.
8. Doruþením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
9. Za deĖ doruþenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj
deĖ:
a) v ktorom zmluvná strana ju odoprela prijaĢ,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo,
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznaþená poznámka, že „adresát sa
odsĢahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podĐa
poštového poriadku znamená nedoruþiteĐnosĢ zásielky.

ýlánok VI
Sankcie
Ak prijímateĐ poruší finanþnú disciplínu tým, že
a) poskytne, alebo použije finanþný príspevok v rozpore s urþeným úþelom podĐa ýl. I
zmluvy (§ 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpoþtových pravidlách verejnej správy), je
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

povinný odviesĢ finanþné prostriedky vo výške porušenia finanþnej disciplíny
a penále podĐa § 31 ods. 3 zákona o rozpoþtových pravidlách verejnej správy,
neodvedie v lehote a rozsahu urþenom v ýl. II ods. 4 a ýl. IV ods. 7 zmluvy finanþné
prostriedky poskytovateĐovi (§ 31 ods. 1 písm. c) zákona o rozpoþtových pravidlách
verejnej správy), je povinný odviesĢ finanþné prostriedky vo výške porušenia finanþnej
disciplíny a penále podĐa § 31 ods. 4 zákona o rozpoþtových pravidlách verejnej
správy,
neodvedie v lehote a rozsahu urþenom v ýl. III ods. 6 zmluvy výnos z poskytnutých
prostriedkov na úþet poskytovateĐa (§ 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpoþtových
pravidlách verejnej správy), je povinný odviesĢ finanþné prostriedky vo výške
porušenia finanþnej disciplíny a penále podĐa § 31 ods. 4 zákona o rozpoþtových
pravidlách verejnej správy,
použije finanþný príspevok v rozpore s ýl. III ods. 7 zmluvy (§ 31 ods. 1 písm. e)
zákona o rozpoþtových pravidlách verejnej správy), je povinný zaplatiĢ penále podĐa
§ 31 ods. 5 zákona o rozpoþtových pravidlách verejnej správy,
nevykoná niektorý z modulov uvedených v ýl. I ods. 4, je povinný bezodkladne vrátiĢ
celú sumu finanþného príspevku, ktorý mu poskytol poskytovateĐ na daný modul, a to
prevodom na úþet poskytovateĐa podĐa ýl. II ods. 4 zmluvy,
nepredloží v stanovenom termíne poskytovateĐovi niektorý z povinných výstupov
k modulom uvedeným v prílohe þ. 4 zmluvy, pri ktorých sa uvádza povinnosĢ ich
zaslania poskytovateĐovi, bude poskytovateĐ postupovaĢ podĐa ýl. III ods. 22 zmluvy.
umožní bezdôvodné obohatenie získaním finanþného prospechu z poskytnutých
verejných prostriedkov (§ 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpoþtových pravidlách
verejnej správy), je povinný zaplatiĢ pokutu podĐa § 31 ods. 6 zákona o rozpoþtových
pravidlách verejnej správy.
ýlánok VII
Odstúpenie od zmluvy

1. Pred riadnym splnením záväzkov podĐa zmluvy, t. j. pred skonþením jej trvania, môže
poskytovateĐ odstúpiĢ od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy alebo v prípade
zmeny okolností, za ktorých došlo k uzavretiu zmluvy, a to najmä ak:
a) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých poskytovateĐ
rozhodol o poskytnutí finanþného príspevku, boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce
alebo sfalšované,
b) prijímateĐ bezdôvodne pozastavil realizáciu þinností a aktivít, alebo tieto nerealizoval
v rozsahu podĐa þl. 1 zmluvy,
c) ak sa právoplatne preukáže spáchanie trestného þinu v súvislosti s realizáciou
þinností a aktivít,
d) v prípade, ak použije finanþný príspevok alebo jeho þasĢ v rozpore s touto zmluvou.
2. Odstúpenie od zmluvy je úþinné dĖom doruþenia písomného oznámenia poskytovateĐa
o odstúpení od zmluvy prijímateĐovi. Za doruþené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré
bolo poskytovateĐovi vrátené z dôvodu, že si ho príjemca v odbernej lehote nevyzdvihol,
a to aj v prípade, ak sa o tom prijímateĐ nedozvedel.
3. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovateĐa vyplývajúce z porušenia
finanþnej disciplíny ukladané v súlade so zákonom o rozpoþtových pravidlách verejnej
správy.
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ýlánok VIII
Ostatné a závereþné ustanovenia
1. Práva a povinnosti neupravené zmluvou, zákonom o podpore regionálneho rozvoja
a zákonom o rozpoþtových pravidlách verejnej správy sa budú riadiĢ príslušnými
ustanoveniami zákona þ. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a s ním súvisiacimi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky. Všetky spory,
ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou bude riešiĢ príslušný súd Slovenskej republiky.
2. Zmluva nadobúda platnosĢ dĖom jej podpísania zmluvnými stranami a úþinnosĢ dĖom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
SR podĐa § 47a ods. 1 zákona þ. 40/1964 Zb. Obþiansky zákonník v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona þ. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden (1) dostane prijímateĐ
a tri (3) poskytovateĐ.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu urþitú do 31. decembra 2014.
5. Zmluvu možno meniĢ alebo dopĎĖaĢ jedine formou písomných þíslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
6. NeplatnosĢ niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosĢ ostatných ustanovení.
Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi
predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiĢ iným, ktoré
najviac zodpovedá hospodárskym úþelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy,
ich zmluvná voĐnosĢ nie je niþím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im
bránili platne uzavrieĢ zmluvu. V prípade, že taká okolnosĢ existuje, zodpovedajú
za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne preþítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutoþnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, urþite a zrozumiteĐne,
bez omylu, bez þasového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok,
bez akéhokoĐvek psychického alebo fyzického nátlaku.
9. NeoddeliteĐnou súþasĢou zmluvy sú:
Príloha þ. 1 - Plán þinnosti prijímateĐa na rok 2014,
Príloha þ. 2 - Schválený rozpoþet prijímateĐa na rok 2014,
Príloha þ. 3 - Rozpoþet modulov na rok 2014,
Príloha þ. 4 - PrehĐad modulov a aktivít na rok 2014,
Príloha þ. 5 - Finanþné vyúþtovanie finanþného príspevku,
Príloha þ. 6 - Finanþné vyúþtovanie iných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie
þinností
DĖa:

DĖa:
za poskytovateĐa:

za prijímateĐa:

....................................................
Ing. Martin ýatloš
vedúci služobného úradu

....................................................
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Príloha þ. 1 k zmluve o poskytnutí finanþného príspevku na realizáciu þinností RRA na rok 2014

Prešovská rozvojová agentúra
Dubová 5, 080 01 Prešov

PLÁN ýINNOSTI NA ROK 2014

1

INFORMÁCIE O PRIJÍMATEďOVI (MAX. 3 STRANY)

1.1 CHARAKTERIZUJTE PRIJÍMATEďA, CIEď A POPIS ýINNOSTI PRIJÍMATEďA
(zhodnoĢte splnenie plánu þinnosti z predchádzajúceho roku, þo sa dosiahlo (napr. cieĐ úþasti na
konferenciách, cieĐ implementovania projektu,...), uvećte, v ktorej z þinností máte najviac
výsledkov resp. najlepšie výsledky – v ktorej by ste mohli byĢ príkladom pre ostatné RRA
v IS RRA, napr. projekty z oblasti životného prostredia, organizovanie podujatí, dobré vzĢahy
s médiami,
komunikácia
prostredníctvom
elektronických
médií,
vypracovávanie
a pripomienkovanie stratégií, a pod. )
WƌĞƓŽǀƐŬĄ ƌŽǌǀŽũŽǀĄ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ʹ WZZ' ǀǌŶŝŬůĂ ǀƌŽŬƵ ϮϬϬϳ ǌŝŶŝĐŝĂƚşǀǇ ĞǆƉĞƌƚŽǀ ĚůŚŽĚŽďŽ ƉƀƐŽďŝĂĐŝĐŚ
ǀŽďůĂƐƚŝ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ͕ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ ĂƉŽĚƉŽƌǇ ǌĂŵĞƐƚŶĂƚĞűŶŽƐƚŝ űƵĚƐŬǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ  ĂďƵĚŽǀĂŶŝĂ
ƉĂƌƚŶĞƌƐƚŝĞǀ ǀƌĞŐŝſŶĞ͘ sƓĞƚĐŝ  ƐƷ ĂŬĐĞƉƚŽǀĂŶş  ŝŶƓƚŝƚƷĐŝĂŵŝ ƉƀƐŽďŝĂĐŝŵŝ ǀWƌĞƓŽǀƐŬŽŵ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀŶŽŵ
ŬƌĂũŝ͕ ƉƌĞƚŽǎĞ ŵĂũƷ ĚůŚŽƌŽēŶĠ ƐŬƷƐĞŶŽƐƚŝ Ɛ ƉƌşƉƌĂǀŽƵ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŽƵ ĂŚŽĚŶŽƚĞŶşŵ  ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ǌ
ƉƌĞĚǀƐƚƵƉŽǀǉĐŚ ĂƓƚƌƵŬƚƵƌĄůŶǇĐŚ ĨŽŶĚŽǀ͕ ĂůĞ Ăũ ǀŽďůĂƐƚŝ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂ͕ ŬŽŶǌƵůƚĄĐŝş ĂŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ
ƐĐŝĞűŽǀǉŵŝƐŬƵƉŝŶĂŵŝ͘
WZZ'  ďŽůŽ ǌĂůŽǎĞŶĠ͗ /<K WƌĞƓŽǀ Ɛ͘ƌ͘Ž ͕ ŬŽƌĐŚ Ɛ͘ƌ͘Ž͕ K /K< ,ŽŵŽ͕ ŚŽŵŝŶŝ͕ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ ʹ
ũĂƉŽŶƐŬĄƐƉŽůŽēŶŽƐƛƉƌĞ ƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂƉƌŝĂƚĞűƐƚǀŽ͘s  ƐƷēĂƐŶŽƐƚŝƐƷũĞũēůĞŶŵŝĂũƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬĠƐƵďũĞŬƚǇ
/y͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘^K>sM͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘Dd<KƐ͘ƌ͘Ž͕͘ŬƚŽƌĠƐĂǌĂŽďĞƌĂũƷŚůĂǀŶĞēŝŶŶŽƐƛŽƵƐƷǀŝƐŝĂĐŽƵƐĂŬƚŝǀŝƚĂŵŝ
ǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚ ĚŽŬƵŵĞŶƚŽĐŚ ƉƌĞĚƉƌŽŐƌĂŵŽǀĂĐşŵŝ ŽďĚŽďŝĂŵŝ j͘ KŬƌĞŵ ƚŽŚŽ ŵĄ ŶĂƓĞ
ǌĚƌƵǎĞŶŝĞĚůŚŽĚŽďĠǌŵůƵǀǇŽƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐǀĞƌĞũŶŽƵƐƉƌĄǀŽƵ͕ĂŬŽũĞŽďĞĐŽűĂŶǇ͕ŵĞƐƚŽ,ĂŶƵƓŽǀĐĞŶĂĚ
dŽƉűŽƵ͕ ŽďĞĐ ŚŵŝŶŝĂŶƐŬĞ :ĂŬƵďŽǀĂŶǇ͕  DǇDĂŵǇ ĂũĞ ēůĞŶŽŵ WĂƌƚŶĞƌƐƚǀĂ ƐŽĐŝĄůŶĞũ ŝŶŬůƷǌŝĞ
ƐƵďƌĞŐŝſŶƵ aĂƌŝƓ͘ ǆƉĞƌƚŝ ƉƌĂĐƵũƷĐŝ ƉƌĞ ǌĚƌƵǎĞŶŝĞ ƐƷ ēůĞŶŵŝ ĞǆƉĞƌƚŶǉĐŚ ƐŬƵƉşŶ ĂŬŽŵŝƐŝş ŶĂ jƌĂĚĞ
WƌĞƓŽǀƐŬĠŚŽ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀŶĞŚŽ ŬƌĂũĂ͕ DĞƐƚĂ WƌĞƓŽǀ͕ hW^sĂZ WƌĞƓŽǀ ĂƐƷ ŚŽĚŶŽƚŝƚĞűŵŝ ǀ^KZK Ɖƌŝ
ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĄĐŚǌĂďĞǌƉĞēƵũƷĐŝĐŚƉůŶĞŶŝĞKWǀƌĄŵĐŝE^ZZŶĂŽďĚŽďŝĞϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘
,ůĂǀŶǉŵ ƉŽƐůĂŶşŵ ũĞ ƉŽĚƉŽƌĂ ƌŽǌǀŽũĂ ƐƵďƌĞŐŝſŶŽǀ ǀW^< ƐĐŝĞűŽŵ ǌŶŝǎŽǀĂŶŝĂ ǀŶƷƚŽƌŶǉĐŚ ĚŝƐƉĂƌşƚ ǀ
ƌĞŐŝſŶĞ͘^ŶĂŚŽƵũĞǀǇƵǎşǀĂƛƚĞĐŚŶŝĐŬĠĂűƵĚƐŬĠŬĂƉĂĐŝƚǇĂŐĞŶƚƷƌǇŶĂƉŽŵŽĐǎŝĂĚĂƚĞűŽŵƉƌŝƵĐŚĄĚǌĂŶşƐĂ
ŽĨŝŶĂŶēŶĠǌĚƌŽũĞǌĨŽŶĚŽǀƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞĂƚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵĂƐŝƐƚĞŶĐŝĞƉƌŝƚǀŽƌďĞĂƌĞĂůŝǌĄĐŝŝƉƌŽũĞŬƚŽǀ
ĨŽƌŵŽƵ ŬŽŶǌƵůƚĄĐŝş͕ ƓŬŽůĞŶş͕ ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚ ŬĂŵƉĂŶş ĂŽĚďŽƌŶǉĐŚ ƐĞŵŝŶĄƌŽǀ ǌĂŵĞƌĂŶǉĐŚ ŶĂ ũĞĚŶŽƚůŝǀĠ
KƉĞƌĂēŶĠƉƌŽŐƌĂŵǇE^ZZ͘ŝĞűŽŵũĞĂũƐƉƌĄǀŶĂŽƌŝĞŶƚĄĐŝĂǎŝĂĚĂƚĞűŽǀŶĂǀǉǌǀǇĂǀǇƚǀĄƌĂŶŝĞĞĨĞŬƚşǀŶǇĐŚ
ĂƚƌǀĂůŽƵĚƌǎĂƚĞűŶǉĐŚƉĂƌƚŶĞƌƐƚŝĞǀ͘ĂƌĂĚĞŶşŵWƌĞƓŽǀƐŬĞũƌŽǌǀŽũŽǀĞũĂŐĞŶƚƷƌǇ;WZZ'ͿǀƌŽŬƵϮϬϭϯĚŽ
/ŶƚĞŐƌŽǀĂŶĞũ ƐŝĞƚĞ ZZ ƐĂ ǌǀǉƓŝůŽ ŵŶŽǎƐƚǀŽ ŝŬǀĂůŝƚĂ ǌşƐŬĂŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş͕ ŬƚŽƌĠ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƵũĞ ĚŽ
ůŽŬĂůşƚ͕ŬƚŽƌĠƐƷƉŽǌŶĂŵĞŶĂŶĠŶĂũǀćēƓşŵŝĚŝƐƉĂƌŝƚĂŵŝǀƌĄŵĐŝ^ůŽǀĞŶƐŬĂĂŶĂƉŽŵĄŚĂŝŵǌşƐŬĂǀĂƛE&WŶĂ
ŝĐŚŽĚƐƚƌĂŸŽǀĂŶŝĞ͘

ĄŬůĂĚŶĠēŝŶŶŽƐƚŝĂĂŬƚŝǀŝƚǇĂŝĐŚƐƉůŶĞŶŝĞǀƌŽŬƵϮϬϭϯ͗
ƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞǎŝĂĚŽƐƚşŽE&WŶĂǌĄŬůĂĚĞĂŬƚƵĄůŶǇĐŚǀǉǌŝĞǀƉƌĞŬůŝĞŶƚŽǀ͕ĂůĞĂũƉƌĞƐĂŵŽƚŶĠǌĚƌƵǎĞŶŝĞ͖
ēŝŶŶŽƐƚŝƉƌŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝƉƌŽũĞŬƚŽǀǀŽďůĂƐƚŝƌŝĂĚĞŶŝĂƉƌŽũĞŬƚŽǀĂůĞďŽǀŽďůĂƐƚŝƉƌŝĂŵǇĐŚĂŬƚŝǀşƚʹĞǆƉĞƌƚŝ͕
ŽĚďŽƌŶşƉŽƌĂĚĐŽǀŝĂĂůĞŬƚŽƌŝ͖
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀŽĂŬŽŶǌƵůƚĄĐŝĞƉƌĞĨǇǌŝĐŬĠŽƐŽďǇ͕ƉƌĄǀŶŝĐŬĠŽƐŽďǇ͕ƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇĂDsK͖
ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞƉƌĞƌƀǌŶĞĐŝĞűŽǀĠƐŬƵƉŝŶǇǀŽďůĂƐƚŝĐĞƐƚŽǀŶĠŚŽƌƵĐŚƵĂǌǀǇƓŽǀĂŶŝĞŬǀĂůŝƚǇ@͖
ƷēĂƐƛǀĞǆƉĞƌƚŶǉĐŚƐŬƵƉŝŶĄĐŚĂƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀ͖
ŬƵůƚƷƌŶĞƉŽĚƵũĂƚŝĂ͕ǀǉƐƚĂǀǇ͖
ŬƚƵĄůŶǇŵĐŝĞűŽŵĂŐĞŶƚƷƌǇũĞƉƌŝƐƉŝĞƛŬǌŵŝĞƌŶĞŶŝƵĚŽƉĂĚŽǀƐǀĞƚŽǀĞũĨŝŶĂŶēŶĞũĂĞŬŽŶŽŵŝĐŬĞũŬƌşǌǇ
ŶĂ ŶĄƌŽĚŶĠ ŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀŽ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ Ă Ŭ ƉƌşƉƌĂǀĞ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶǉĐŚ Ă
ǀǌĚĞůĂŶŽƐƚŶǉĐŚƌŝĞƓĞŶşĂŶĄƐƚƌŽũŽǀŶĂƉƌĞŬŽŶĂŶŝĞŝĐŚŶĄƐůĞĚŬŽǀ͘KŬƌĞŵƚŽŚŽƐĂĂŐĞŶƚƷƌĂŶĂƉůŶŽǀĞŶƵũĞ
ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝƵ ǀĞƌĞũŶŽƐƚŝ ĂŝŶƓƚŝƚƷĐŝş ǀƌĞŐŝſŶĞ ŽŚűĂĚŽŵ ƉƌşƉƌĂǀǇ ĂƐĐŚǀĂűŽǀĂŶŝƵ ĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀ ƉƌĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŽďĚŽďŝĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘

EĂũƐŝůŶĞũƓŽƵƐƚƌĄŶŬŽƵĂŐĞŶƚƷƌǇũĞǌŶĂůŽƐƛƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĂƉŽƚƌŝĞďƌĞŐŝſŶƵĂűƵĚƐŬǉĐŚǌĚƌŽũŽǀ͕ƉƌĞƚŽƐĂ
ƉƌĞĚŶŽƐƚŶĞ ǀĞŶƵũĞ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ŵćŬŬǉŵ ƉƌŽũĞŬƚŽŵ ͬ ŶĞŝŶǀĞƐƚŝēŶǉŵ ǀŽďůĂƐƚŝ ǌǀǇƓŽǀĂŶŝĂ ǌĂŵĞƐƚŶĂƚĞűŶŽƐƚŝ͕
ƉŽĚƉŽƌǇ ǀǇƚǀĄƌĂŶŝĂ ŶŽǀǉĐŚ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ŵŝĞƐƚ ĂǀǌĚĞůĄǀĂŶŝƵ űƵĚƐŬǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ ǀŽ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ŽĚǀĞƚǀŝĂĐŚ͘
^ƚǉŵ ƐƷǀŝƐŝĂ Ăũ ŝŶǀĞƐƚŝēŶĠ ƉƌŽũĞŬƚǇ ǀŽďůĂƐƚŝ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝĞƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝ ŵĂůǉĐŚ ĂƐƚƌĞĚŶǉĐŚ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűŽǀ͕
ǌǀǇƓŽǀĂŶŝĂŬǀĂůŝƚǇƐŽĐŝĄůŶǇĐŚƐůƵǎŝĞďǀƐĂŵŽƐƉƌĄǀĞĂDsK͕ǌǀǇƓŽǀĂŶŝĂŬǀĂůŝƚǇǀǌĚĞůĄǀĂĐşĐŚƓƚƌƵŬƚƷƌͬǀĞĚĂ
ĂǀǉƐŬƵŵĂǌůĞƉƓŽǀĂŶŝĂƵĚƌǎĂƚĞűŶŽƐƚŝŶĂdWƵǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ͘ŐĞŶƚƷƌĂŵĄďŽŚĂƚĠƐŬƷƐĞŶŽƐƚŝƐƌĞĂůŝǌĄĐŝŽƵ
ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ƉĂƌƚŶĞƌƐŬǉĐŚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ǌĨŽŶĚŽǀ j͕ E&D ĂƉŽĚ͘ ^ŵĞ ǀǉŶŝŵŽēŶŽƵ ĂŐĞŶƚƷƌŽƵ ǀŽďůĂƐƚŝ
ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĞŚŽƚƵƌŝǌŵƵͬƐŽĐŝĄůŶĞƉŽĚŶŝŬĂŶŝĞ͕ŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶŝĂŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĞũǀǉƐƚĂǀǇŬƌĞƐůĞŶĠŚŽŚƵŵŽƌƵ
ĂƉƌĞǌĞŶƚĄĐŝĞ ǌƌƵēŶŽƐƚş űƵĚş ǌƉŽŚƌĂŶŝēŝĂ͘ ŶĂůŽƐƛŽƵ ēŝŶŶŽƐƚş DsK ǀůŽŬĂůŝƚĞ ŽŬƌĞƐƵ WƌĞƓŽǀ͕ ǀŬƚŽƌĞũ
ƉƀƐŽďşŵĞ͕ƉŽŵĄŚĂŵĞŝŵǌşƐŬĂǀĂƛĨŝŶĂŶēŶĠǌĚƌŽũĞŶĂĚƌŽďŶĠŬŽŵƵŶŝƚŶĠƉƌŽũĞŬƚǇ͘WƌŝŽƌŝƚŶĞƐĂǀĞŶƵũĞŵĞ
ƐŽĐŝĄůŶĞ ǌŶĞǀǉŚŽĚŶĞŶǉŵ ŽƐŽďĄŵ ; ǌĚƌĂǀŽƚŶǉ ƉŽƐƚŝŚ͕ ĚůŚŽĚŽďĄ ŶĞǌĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƛ͕ DZ<͕  ŽƐĂŵĞůĠ ǎĞŶǇͲ
ƐĂŵŽǎŝǀŝƚĞűŬǇ͕ƚǉƌĂŶĠǎĞŶǇƐĚĞƛŵŝ͕ŽƐŽďǇŶĂĚϱϬƌŽŬŽǀ͕ƓƚƵĚĞŶƚŝͬĂďƐŽůǀĞŶƚŝƓŬƀůͿ͘

1.2 OPÍŠTE AKO JE ZABEZPEýENÝ KAŽDODENNÝ MANAŽMENT, ZLOŽENIE TÍMU
PRIJÍMATEďA

(interné a externé Đudské zdroje prijímateĐa)
/ŶƚĞƌŶǉǌĂŵĞƐƚŶĂŶĞĐŶĂƉůŶǉƉƌĂĐŽǀŶǉƷǀćǌŽŬ͗
ϭƉƌŽũĞŬƚŽǀǉŵĂŶĂǎĠƌͬĞǆƉĞƌƚŶĂƌĞĂůŝǌĄĐŝƵƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀĂĂŬŽŶǌƵůƚĄĐŝş
ǆƚĞƌŶĠűƵĚƐŬĠǌĚƌŽũĞŶĂĚŽŚŽĚƵĂůĞďŽŝŶƷǌŵůƵǀƵ͗
ϭƉƌŽũĞŬƚŽǀĄŵĂŶĂǎĠƌŬĂĂĞǆƉĞƌƚŬĂŶĂƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬƵǌĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƚŝĂŶĄƐƚƌŽũŽǀdWĂƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ
ǌĄŬůĂĚŶǉĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇ͕
ϭĨŝŶĂŶēŶĄŵĂŶĂǎĠƌŬĂĂĞǆƉĞƌƚŬĂŶĂƷēƚŽǀŶĠŽƉĞƌĄĐŝĞ͕
ϮĞǆƉĞƌƚŝŶĂďƌŽǁŶĨŝĞůĚƐ͕
ϮĞǆƉĞƌƚŝŶĂƌĞŐŝŽŶĄůŶƵƉŽůŝƚŝŬƵĂƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƐƷǀŝƐŝĂĐĞũĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝĞͬůĞŬƚŽƌŝ͕
ϭ/dƚĞĐŚŶŝŬʹƉƌŽŐƌĂŵĄƚŽƌ͕ǁĞď
ϭƚůŵŽēŶşēŬĂͬƉƌĞŬůĂĚĂƚĞűŬĂ

1.3 OPÍŠTE DOSTUPNÚ TECHNOLOGICKÚ A MATERIÁLNU INFRAŠTRUKTÚRU PRIJÍMATEďA
ϭǆ ŶŽƚĞďŽŽŬ ǌƌ͘ϮϬϭϭ͕ ϭǆ ŶŽƚĞďŽŽŬ ǌƌŽŬƵ ϮϬϭϯ͕ ϭǆ ƉůĄƚŶŽ͕ ϭǆ W  ǌƌ͘ϮϬϭϮ͕ ēŝĞƌŶŽͲďŝĞůĂ ƚůĂēŝĂƌĞŸ
ƐŬŽƉşƌŬŽƵ  ϰ͕ ϭǆ ĨŽƚŽĂƉĂƌĄƚ ƐŽďũĞŬƚşǀŽŵ͕ ƉşƐĂĐş Ɛƚƀů͕ Ϯ ŬĂŶĐ͘ ƐƚŽůŝēŬǇ͕ ϭ ƐŬƌŝŸĂ͕͘ ZZ Ɛŝ  ƉƌĞŶĂũşŵĂ
ƉƌŝĞƐƚŽƌǇ Ɖƌŝ ŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶş ǀǌĚĞůĄǀĂĐşĐŚ ĂƓŬŽůŝĂĐŝĐŚ ĂŬƚŝǀşƚ͕ ǀƐƷēĂƐŶŽƐƚŝ ŵĄ ŬĚŝƐƉŽǌşĐŝŝ ďĞǌƉůĂƚŶĞ ϭ
ŵŝĞƐƚŶŽƐƛ;ϮϬŵϮͿƉƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚşǀŶĞƷēĞůǇƐŬĂƉĂĐŝƚŽƵϮŽƐŽďǇ͘

1.4 DEFINOVANIE OSTATNÝCH AKTÉROV REGIONÁLNEHO ROZVOJA V ÚZEMÍ
(Opíšte z koĐkých þlenov je zložené valné zhromaždenie prijímateĐa, od kedy ste v ISRRA,
v prípade existencie viacerých agentúr /PO a TS/ na rovnakom území pôsobnosti alebo
existencie ćalších podporených sietí, aj tie.)
^ŵĞǌĂƌĂĚĞŶşǀ/^ZZŶĂǌĄŬůĂĚĞǌŵůƵǀǇƐŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽŵŽĚƌ͘ϮϬϭϯ͘sĂůŶĠǌŚƌŽŵĂǎĚĞŶŝĞZZƐĂƐŬůĂĚĄ
ǌŽ ϰͲŽĐŚ ēůĞŶŽǀ͕ ǌƚŽŚŽ ƐƷ ϯ DsK Ăϭ ƉƌĄǀŶŝĐŬĄ ŽƐŽďĂ͘ ŐĞŶƚƷƌĂ ŵĄ ƵǌĂƚǀŽƌĞŶƷ ƉĂƌƚŶĞƌƐŬƷ ǌŵůƵǀƵ
ǀƌĄŵĐŝ ůŽŬĄůŶĞũ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŬŽŵƉůĞǆŶĠŚŽ ƉƌşƐƚƵƉƵ ƐŽďĐŽƵ ŽűĂŶǇ ŽĚ ƌŽŬƵ ϮϬϭϬ ĂũĞ ēůĞŶŽŵ WĂƌƚŶĞƌƐƚǀĂ
ƐŽĐŝĄůŶĞũŝŶŬůƷǌŝĞƐƵďƌĞŐŝſŶƵaĂƌŝƓŽĚƌŽŬƵϮϬϭϯ͕ŬĚĞũĞϮϱŽďĐşĂϭϴDsK͘
sWƌĞƓŽǀĞ ƐĂŶĂĐŚĄĚǌĂũƷĂũ ƐŝĞƚĞ D, ^Z͗ZW/WƌĞƓŽǀ͕^KW<WƌĞƓŽǀ͕W/^aĂƌŝƓ͕ ƐŝĞƛDsKƉŽƐŬǇƚƵũƷĐŝĐŚ
ƐŽĐŝĄůŶĞ ƐůƵǎďǇ ʹ ^ǇŶĂƉƐŝĂ͕ WW WƌĞƓŽǀ͕ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ǎŝǀŽƚŶĠŚŽ ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂʹ ^ĞĂZW͕
^sZKs|,K ^>KsE^< Ͳ <ƌĂũƐŬĄ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂ ĐĞƐƚŽǀŶĠŚŽ ƌƵĐŚƵ͕ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ĂŐĞŶƚƷƌĂ ƉƌĞ ĐĞƐƚŽǀŶǉ
ƌƵĐŚƌĞŐŝŽŶĄůŶĞƉƌĂĐŽǀŝƐŬŽWƌĞƓŽǀ͕ǀŽŬƌĞƐĞWƌĞƓŽǀƉƀƐŽďşD^ƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀŽ,hZG͘
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1.5 VPLYV PRIJÍMATEďA V REGIÓNE
Opíšte profil, potenciálny dosah a vplyv prijímateĐa v regióne.
a) Opíšte všeobecné potreby regiónu, priþom struþne analyzujte miestne/regionálne
osobitosti a vysvetlite, ako tieto potreby budú uspokojené plánovanými þinnosĢami
(Popis súþasného stavu regionálneho rozvoja v danom regióne (zhodnotiĢ prínos z
predchádzajúceho roku, þo sa dosiahlo; þi došlo k zmene silných a slabých stránok
regionálneho rozvoja, þi existujú nejaké ohrozenia v regionálnom rozvoji daného
regiónu, percentuálne vyjadrenie nezamestnanosti v území pôsobnosti)).

KŬƌĞƐ WƌĞƓŽǀ͕ ǀŬƚŽƌŽŵ ƉƀƐŽďş ŶĂƓĂ ZZ ƉĂƚƌş ŵĞĚǌŝ ƚŝĞ͕ ŬĚĞ ũĞ ŵŝĞƌĂ  ĞǀŝĚŽǀĂŶĞũ ŶĞǌĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƚŝ
ŬϯϬ͘ϰ͘ϮϬϭϰ;ϭϱ͕ϵϴйͿǀǇƐŽŬŽŶĂĚƷƌŽǀŸŽƵĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽƉƌŝĞŵĞƌƵ;ϭϮ͕ϵϲйͿ͘ůŚŽĚŽďŽũĞƉƌŽďůĠŵŽŵ
ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĄ͕ ƌĞƐƉ͘ ŶĞǀǇďƵĚŽǀĂŶĄ ĐĞƐƚŶĄ ŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂ ʹ ŶĂƉŽũĞŶŝĞ ŶĂ ĚŝĂűŶŝēŶĠ ƐƉŽũĞŶŝĞ ƌĂƚŝƐůĂǀĂ ʹ
ŝůŝŶĂ ʹ WƌĞƓŽǀ͕ ŶĞĚŽƐƚĂƚŽŬ ŝŶǀĞƐƚŽƌŽǀ ǀƐŬƵƉŝŶĞ ƐƚƌĞĚŶǉĐŚ  ǌĂŵĞƐƚŶĄǀĂƚĞűŽǀ ǀŽďůĂƐƚŝ ƉƌŝĞŵǇƐůƵ
ĂƐƚĂǀĞďŶşĐƚǀĂ͕ ŶĞĚŽƐƚĂƚŽŬ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ŵŝĞƐƚ ƉƌĞ ŵůĂĚǉĐŚ ĂďƐŽůǀĞŶƚŽǀ ƓƚƵĚƵũƷĐŝĐŚ ŵŝŵŽ ŽŬƌĞƐƵ͕
ŶĞĚŽƐƚĂƚŽŬ ŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶǉĐŚ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ǀŽďůĂƐƚŝ ƌĞŵĞƐĞůŶǉĐŚ ǌƌƵēŶŽƐƚş͕ ŶĂƌĂƐƚĂũƷĐĂ ŶĞŐƌĂŵŽƚŶŽƐƛ
ƐƉƀƐŽďĞŶĄ ƐŽĐŝĄůŶǇŵ ƷƉĂĚŬŽŵ ŶŝĞůĞŶ ŶĂ ǀŝĚŝĞŬƵ ĂůĞ Ăũ ǀŵĞƐƚĞ͕ ŶĂƌĂƐƚĂũƷĐĂ ĐŚƵĚŽďĂ ŵůĂĚǉĐŚ ƌŽĚşŶ
ƐĚĞƛŵŝ͕ ƐĞŶŝŽƌŽǀĂŽƐĂŵĞůǉĐŚǎŝĞŶ͕ŶĂƌĂƐƚĂũƷĐĂǌĄǀŝƐůŽƐƛŶĂƐŽĐŝĄůŶǇĐŚĚĄǀŬĂĐŚ͕ƌĂƐƚƷĐĂŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĂĚĞƚş
ĂŵůĄĚĞǎĞ͕ ƉŽŬůĞƐ ǎŝǀŶŽƐƚŶşŬŽǀ͕ ǀǇƐŽŬĄ ŵŝŐƌĄĐŝĂ ŽďǇǀĂƚĞűŽǀ ǌŽ ǀǌĚŝĂůĞŶĞũƓşĐŚ ŵĂůǉĐŚ ŽďĐş ʹ ǀǇŵŝĞƌĂŶŝĞ
ŽďĐş͘
Wƌŝ ƉŽƌŽǀŶĂŶş ^tKd ĂŶĂůǉǌǇ W,^Z ŵĞƐƚĂ WƌĞƓŽǀ͕ ƌĞƐƉ͘ ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂŶŝĂ ŽŬƌĞƐƵ WƌĞƓŽǀ ǌƷƌŽǀŶĞ W^<
ǌŝƐƛƵũĞŵĞ͕ ǎĞ ŶĞŶĂƐƚĂůŝ ǌĄǀĂǎŶĠ ǌŵĞŶǇ͕ ƉƌĞƚƌǀĄǀĂ ƉƌŽďůĠŵ ƐƌŽǌǀŽũŽŵ ĂƉŽĚƉŽƌŽƵ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬĠŚŽ
ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂʹŶĞŽďƐĂĚĞŶŝĞƉƌŝĞŵǇƐĞůŶĠŚŽƉĂƌŬƵĂǌůĠŶĂĚĞĨŝŶŽǀĂŶŝĞƷēĞůƵƐƉƀƐŽďƵũĞƉƌŽďůĠŵǇƉƌŝũĞŚŽ
ŶĂƉŰŸĂŶş ; ǀŝě ŬĂƵǌĂ ůŝĞǀĂƌĞŸ ͬ aƉĂŶŝĞůƐŬŽͿ͘ WŽŬůĞƐ ŬƷƉǇƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝ ŽďǇǀĂƚĞűƐƚǀĂ ƐŶĄƌĂƐƚŽŵ
ŶĞǌĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƚŝ͕ƉŽŬůĞƐƐůƵǎŝĞďĂŝĐŚŬǀĂůŝƚǇ͘EĞĚŽĚƌǎĂŶŝĞŚĂƌŵŽŶŽŐƌĂŵƵǀǉƐƚĂǀďǇƉƌşƉŽũŬǇŬĚŝĂűŶŝĐŝϭ͕
ŶĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĄƉŽĚƉŽƌĂĐĞƐƚŽǀŶĠŵƵƌƵĐŚƵ͕ŚůĂǀŶĞǀƐƷǀŝƐůŽƐƚŝƐƉŽĚƉŽƌŽƵƌŽǌǀŽũĂǀŝĚŝĞŬĂ͘ǀǇƓƵũƷĐŝƉŽēĞƚ
ŽƉƵƐƚĞŶǉĐŚ ŽďũĞŬƚŽǀ ĂŶĞĚŽƐƚĂƚŽŬ ĨŝŶĂŶēŶǉĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ ŶĂ ŝĐŚ ŽďŶŽǀƵ ĂƷĚƌǎďƵ ǌŚŽƌƓƵũĞ ĂƚƌĂŬƚŝǀŝƚƵ
ƷǌĞŵŝĂ͘WƌĞƚƌǀĄǀĂŶĄƌĂƐƚƚƌǀĂůĠŚŽǀǇƐƛĂŚŽǀĂůĞĐƚǀĂǌƷǌĞŵŝĂŽŬƌĞƐƵ͕ŚůĂǀŶĞƵŵůĂĚǉĐŚűƵĚş͕ŶĂƌĂƐƚĄƉŽēĞƚ
ŽƐĂŵĞůǉĐŚ ƐĞŶŝŽƌŽǀ ĂǌǀǇƓƵũƷĐŝ ƚůĂŬ ŶĂ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀƵ ĂƓƚĄƚ ǀŽďůĂƐƚŝ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĂ ƉŽŵŽĐŝ ŶĂ ƐŽĐŝĄůŶĞ
ƐůƵǎďǇ͘

b) Uvećte hlavných domácich a zahraniþných partnerov (napr. samosprávy,
mimovládne organizácie, podnikateĐské subjekty) prijímateĐa. Popis vlastných
skúseností s budovaním kontaktov.
sƌŽŬƵϮϬϭϯƐŵĞǀǇƉƌĂĐŽǀĂůŝƐƉŽůƵϭϭƉƌŽũĞŬƚŽǀƉƌĞƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇ͕ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬƷƐĨĠƌƵĂƉƌĞDsK͘
ůŚŽĚŽďŽŵĄŵĞŬŽŶƚƌĂŬƚǇƐϯƐĂŵŽƐƉƌĄǀĂŵŝ͕ϭϱDsKĂϯƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬǉŵŝƐƵďũĞŬƚŵŝ͘
ƉŽĚŝĞűĂůŝƐŵĞƐĂŶĂƚƌŽĐŚƉƌŽũĞŬƚŽĐŚĂŬŽƉĂƌƚŶĞƌŝƐŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶŽƵƷēĂƐƛŽƵ͗
DWKdʹDŽǀĞĂŶĚWƵůůŽǁŶƚŚĞtĂůůͲƉƌŽŐƌĂŵ'ZhEds/'͕
KƚǀŽƌĞŶĠWŝĞŶŝŶǇʹ^'DĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉǀŝƓĞŚƌĄĚƐŬǇĨŽŶĚ
ŶĂŬŝWŽŐƌĂŶŝĐǌĂͲZ'WƌŽŐƌĂŵĐĞǌŚƌĂŶŝēŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ
ƌĂŝŶ^ŶĞĞǌŝŶŐͲ^'DĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉǀŝƓĞŚƌĄĚƐŬǇĨŽŶĚ

WŽǀƐƚƵƉĞĚŽ/^ZZƐŵĞƐŝǌĂůŽǎŝůŝŬƌĂũƐŬƷƐŬƵƉŝŶƵZZŶĂƷǌĞŵşW^<ĂƐŵĞēůĞŶŵŝĞǆƉĞƌƚŶĞũƐŬƵƉŝŶǇƉƌŝ
ƌĞŐ͘ŽĚďŽƌĞƷƌĂĚƵW^<͕ŬĚĞƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞŵĞƉƌŝƚǀŽƌďĞƉƌŝŽƌşƚŶĂŶŽǀŽŵW,^ZĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬŽŵĂŬēŶŽŵ
ƉůĄŶĞ͘

ŽŵĄĐŝƉĂƌƚŶĞƌŝĂƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũƷĐĞŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͗
KďĐĞ͗ŽűĂŶǇ͕ŚŵŝŶŝĂŶƐŬĞ:ĂŬƵďŽǀĂŶǇ͕DĞĚǌĂŶǇ͕<ŽũĂƚŝĐĞ
DĞƐƚĄ͗WƌĞƓŽǀ͕,ĂŶƵƓŽǀĐĞŶĂĚdŽƉűŽƵ
/ŶƓƚŝƚƷĐŝĞ͗jƌĂĚW^<͕hW^sĂZ͕WƌĞƓŽǀƐŬĄƵŶŝǀĞƌǌŝƚĂ͕^ƚƌĞĚŶĄƐƉŽũĞŶĄƓŬŽůĂŝŶƚĞƌŶĄƚŶĂ͕
^ƷŬƌŽŵŶĄƐƚƌĞĚŶĄŽĚďŽƌŶĄƓŬŽůĂ͕aĂƌŝƓƐŬĄŐĂůĠƌŝĂ
3z7

WŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬĠƐƵďũĞŬƚǇ͗/<KWƌĞƓŽǀ͕Dd<KƐ͘ƌ͘Ž͕^K>sMƐ͘ƌ͘Ž͕͘/yƐ͘ƌ͘Ž͕
'ZK&ZDDĞĚǌĂŶǇƐ͘ƌ͘Ž͕͘WƌŝǀĂƚƉƌĞƐƐƐ͘ƌ͘Ž͕͘ŬŽƌĐŚƐ͘ƌ͘Ž͕
&ƌĞƐŚ^ŽůƵƚŝŽŶƐƐ͘ƌ͘Ž͕^ůŽǀĂŬdŽƵƌƐƐ͘ƌ͘Ž͕aƚƷĚŝŽ>/&Ɛ͘ƌ͘Ž͕ƵƌŽĨŽƌŵĞƐ͕
Ă͘Ɛ͕ZĄĚŝŽWƌĞƓŽǀ
DŝŵŽǀůĄĚŶĞŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞ͗ZsʹZĞŐŝŽŶĄůŶĞǀǌĚĞůĄǀĂĐŝĞĐĞŶƚƌƵŵ͕&ƌĞĞ&ĞĞůŝŶŐ͕Ž͘ǌ
KsƌĂǀŬĂ͕WĂƌŶĂƐŝƵƐ͕Ž͘ǌDǇDĂŵǇ͕EĂĚĄĐŝĂůĞǆĂŶĚƌĂĐŬŚĞƌƚĂ͕
KdƌŽũůşƐƚŽŬ͕W^/aĂƌŝƓ͕sEK͕DK^aĂƌŝƓ͕<ƌĂũƐŬĠĂƵƚŝƐƚŝĐŬĠ
ĐĞŶƚƌƵŵWƌĞƓŽǀ͕Ŷ͘Ž͕͘KDWƌĞƓŽǀ͕ZĄĚŝŽWƌĞƓŽǀ
ĂŚƌĂŶŝēŶşƉĂƌƚŶĞƌŝ͗
DK<EŽǁǇdĂƌŐ͕WŽűƐŬŽ
ZĞŶĞƐĂŝŶĐĞhǌŚŽƌŽĚ͕hŬƌĂũŝŶĂ
dsdŝƐǌĂhǌŚŽƌŽĚ͕hŬƌĂũŝŶĂ
&KƌƵƐƐĞů͕ĞůŐŝĐŬŽ
h<WƌĂŚĂ͕ĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ
^>dZ>ƚĚ͕EǇşƌĞŐǇŚĄǌĂ͕DĂěĂƌƐŬŽ
<ŝŶĞƐƚŚĞƚŝĐƐǇŵƌƵǇĨ͕>ůĂŶǁƌĚĂ͕sĞűŬĄƌŝƚĄŶŝĂ
<ĂƌĂĚĞŶŝǌƵƚŝƐŵ^ƉŽƌƚƐůƵďƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕dƌĂďǌŽŶ͕dƵƌĞĐŬŽ
ĞƐƉſųWůĂĐſǁĞŬĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕K>^dzE͕WŽűƐŬŽ
ĞƐŬĄĂďŝůǇŵƉŝũƐŬĄĂƐŽĐŝĂĐĞ͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͕͘WĂƌĚƵďŝĐĞ͕ĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ
dŚĞ'ŽǌŽĞŶƚƌĞĨŽƌƌƚΘƌĂĨƚƐ͕'ŚĂũŶƐŝĞůĞŵ'ŽǌŽ͕DĂůƚĂ
ĚƵĐĂ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͕͘ĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ

sůĂƐƚŶĠƐŬƷƐĞŶŽƐƚŝƐďƵĚŽǀĂŶşŵŬŽŶƚĂŬƚŽǀƐƷƷƐƉĞƓŶĠǀěĂŬĂƐƚĂďŝůŝǌĄĐŝŝƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐŽǀ͕
ŽƐŽďŶǉŵƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂŵĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĞũŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝŝ͘WƌŝƉƌĂǀƵũĞŵĞĚĂƚĂďĄǌƵŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂũƉƌĞěĂůƓŝĞ
ƉƌŝƉƌĂǀŽǀĂŶĠƉƌŽũĞŬƚǇ͘



c) Opíšte, ako plánované þinnosti zabezpeþia úþinok a úþelovosĢ aktivít, þo chce
prijímateĐ dosiahnuĢ, stanovte ciele a následne hlavné aktivity na dosiahnutie
cieĐov prijímateĐa, na ktoré je požadovaný finanþný príspevok).
WůĄŶŽǀĂŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇƐƷǌĂŵĞƌĂŶĠŶĂĚŽƐŝĂŚŶƵƚŝĞŶĂƐůĞĚƵũƷĐŝĐŚĐŝĞűŽǀ͗
ǀǉƓĞŶŝĞŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝŽĂŬƚƵĄůŶǇĐŚŵŽǎŶŽƐƚŝĂĐŚƌŽǌǀŽũĂƌĞŐŝſŶƵƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵǀǉǌŝĞǀƉƌĞ
ŽďĚŽďŝĞƌŽŬŽǀϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͖
ǀǉƓĞŶŝĞŬǀĂůŝƚǇŽĚďŽƌŶǉĐŚǌƌƵēŶŽƐƚşƉƌŝƉƌşƉƌĂǀĞ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵƉƌŽũĞŬƚŽǀ͖
^ƉŽůƵƉƌĄĐĂĂƉƌşƉƌĂǀĂW,^ZĂjǌĞŵŶǉĐŚƉůĄŶŽǀ͖
ŝĞűŽǀĠƐŬƵƉŝŶǇ͗
^ƚĂƌŽƐƚŽǀŝĂ͕ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝŽďĞĐŶǉĐŚĂŵĞƐƚƐŬǉĐŚƷƌĂĚŽǀ͕ƉŽƐůĂŶĐŝǌĂƐƚƵƉŝƚĞűƐƚŝĞǀ͕ƉƌŽũĞŬƚŽǀşŵĂŶĂǎĠƌŝ͕
ĚŽďƌŽǀŽűŶşĐŝ͕ǌĄƵũĞŵĐŽǀŝĂŽƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬƵǌƌĂĚŽǀǀĞƌĞũŶŽƐƚŝ
ŬƚŝǀŝƚǇ͗
ϭ͘ sǌĚĞůĄǀĂŶŝĞƉƌĞƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇĂDsK͖WŽĚƉŽƌĂĂƌŽǌǀŽũďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠŚŽƚƵƌŝǌŵƵŶĂǀŝĚŝĞŬƵ͖
sǌĚĞůĄǀĂŶŝĞƉƌĞƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇͲŵĂƉŽǀĂŶŝĞďƌŽǁŶĨŝĞůƐǀƌĞŐŝſŶĞ;ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĂĂƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ
ďƌŽǎƷƌǇƉƌĞŝŶǀĞƐƚŽƌŽǀͿʹƐƉŽůƵƉƌĄĐĂƐDsĂZZ^Z;ŽŬƌĞƐWƌĞƓŽǀ͕ƌĞƐƉ͘W^<Ϳ
Ϯ͘ WƌĂĐŽǀŶĠƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂŬŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉŵƉƌŽŐƌĂŵŽŵ͗
EſƌƐŬǇĨŝŶĂēŶǉŵĞĐŚĂŶŝǌŵƵƐ͕WƌŽŐƌĂŵĐĞǌŚƌĂŶŝēŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽͲhŬƌĂũŝŶĂ͕^ƚĂŶĚĂƌƚ
'ƌĂŶƚƐDĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉǀŝƓĞŚƌĄĚƐŬǇĨŽŶĚ͕ƌĞĂƚŝǀĞƵƌŽƉĞʹŵŽǎŶŽƐƚŝƌŽǌǀŽũĂŬƌĞĂƚşǀŶĞŚŽƉƌŝĞŵǇƐůƵ
ƌĂǌŵƵƐƉůƵƐʹƉƌŽũĞŬƚDŽďŝůŝƐŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƛĂĞĚƵŬĄĐŝĂŽďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀŽŵƚƵƌŝǌŵĞ͕EĄƌŽĚŶǉƉƌŽũĞŬƚ
ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĂƉƌĞƐƚƌĞĚŶĠƓŬŽůǇǀĞƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬĞ͕ƌĞĂƚŝǀĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ͗ƵůƚƵƌĂůWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ
ďĞƚǁĞĞŶƐŝĂĂŶĚƵƌŽƉĞͲǀǉŵĞŶĂŚŽĚŶƀƚŬƵůƚƷƌŶĞŚŽĚĞĚŝēƐƚǀĂ
ϯ͘ ^ƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬǇŵŝŵŽǀůĄĚŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝşƉƌĞƉƵďůŝŬĄĐŝƵ͕ŬƚŽƌƷĞĚŝƚƵũĞ:ĂƉŽŶƐŬŽʹ
ƐůŽǀĞŶƐŬƷƐƉŽůŽēŶŽƐƛdŽŬŝŽ
ϰ͘ /ŶĨŽƌŵĂēŶĠƐĞŵŝŶĄƌĞĂǁŽƌŬƐŚŽƉǇŬŶŽǀĠŵƵƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŵƵŽďĚŽďŝƵĂƐƉƌşƐƚƵƉŶĞŶŝĞŶŽǀǉĐŚKW;
ƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇ͕DsK͕ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůŝĂ͕ĨǇǌŝĐŬĠŽƐŽďǇͿʹƐƉŽůƵƉƌĄĐĂƐDsĂZZ^ZŶĂŬĂŵƉĂŶŝƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ϮϬϭϰʹĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ;ŽŬƌĞƐWƌĞƓŽǀ͕ƌĞƐƉ͘W^<Ϳ
ϱ͘ <ŽŶǌƵůƚĄĐŝĞ͕ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀŽƉƌŝƐƉƌĂĐŽǀĄǀĂŶşǎŝĂĚŽƐƚşŽƉŽƐŬǇƚŶƵƚŝĞE&W
ϲ͘ ŬƚşǀŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĄĐŝĂŶĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝƐĐŚǀĄůĞŶĠŚŽŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶĠŚŽƉƌŽũĞŬƚƵʹƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀŽ
DWKdͿ
ϳ͘^ƉŽůƵƉƌĄĐĂĂĂŬƚşǀŶĂƷēĂƐƛŶĂƚǀŽƌďĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚŽǀƐƷǀŝƐŝĂĐŝĐŚƐZZŽŬƌĞƐƵWƌĞƓŽǀ͕W^<
4z7

ϴ͘WŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞĞǆƉĞƌƚŽǀƉƌĞĂŬƚŝǀŝƚǇĂēŝŶŶŽƐƚŝǀƐƷůĂĚĞƐŽǌĄŬŽŶŽŵŽƌĞŐŝŽŶĄůŶŽŵƌŽǌǀŽũŝ
ϵ͘^ĞŵŝŶĄƌĞƉƌĞƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇŬƉƌşƉƌĂǀĞW,^ZĂjǌĞŵŶǉĐŚƉůĄŶŽǀ;ǀŽŬƌĞƐĞŝĐŚŵĄůĞŶϯϳйŽďĐşͿ
ϭϬ͘<ŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂĐĞǌŵĠĚŝĂĂƐŽĐŝĄůŶĞƐŝĞƚĞʹǌǀǇƓŽǀĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝĂƉƌŽƉĂŐĄĐŝĂēŝŶŶŽƐƚŝ/^ZZ
ĂWZZ'Ƶ͘

1.6 PRÍJEM PRIJÍMATEďA (MIMO FINANýNÉHO PRÍSPEVKU MDVRR SR) – zakrúžkujte
a) tržby z vlastnej þinnosti prijímateĐa (napr. na základe vystavených faktúr,
uzavretých zmlúv o sponzorstve)
o

DO 10.000 EUR

o

10.000 AŽ 30.000 EUR

o

30.000 AŽ 50.000 EUR

o

50.000 AŽ 100.000 EUR

o

NAD 100.000 EUR

b) ostatné príjmy (napr. na základe uzatvorených zmlúv na dotácie a podpory zo
štátneho rozpoþtu, z rozpoþtov obcí a VÚC; nenávratné finanþné prostriedky zo
štrukturálnych fondov Európskej únie; príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny; granty z medzinárodných zmlúv, a pod.)
o

DO 10.000 EUR

o

10.000 AŽ 30.000 EUR

o

30.000 AŽ 50.000 EUR

o

50.000 AŽ 100.000 EUR

o

NAD 100.000 EUR

c)

popis riešenia spolufinancovania

ŽƐƉŽŶǌŽƌƐŬǉĐŚ ƉƌşƐƉĞǀŬŽǀ͕ ǌēůĞŶƐŬǉĐŚ ƉƌşƐƉĞǀŬŽǀ͕ ǌǀůĂƐƚŶǉĐŚ ĂŬƚŝǀşƚ ĂŐĞŶƚƷƌǇ ĂũĞũ  ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ
ēůĞŶŽǀ͕ŬƚŽƌşďƵĚƷƌĞĂůŝǌŽǀĂƛǌĄŬĂǌŬǇĐĞǌĂŐĞŶƚƷƌƵ͘

2

INFORMÁCIE O ýINNOSTI

V tomto oddiele sa sleduje, þi prijímateĐ vykonáva všetky þinnosti podĐa §14 ods. 3 zákona
þ. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
A) ýINNOSTI PRIJÍMATEďA, NA KTORÉ SA POSKYTUJE FINANýNÝ PRÍSPEVOK NA ROK
2014

Modul*

ýinnosĢ
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Poþet jednotiek
LEN modul 2 môže byĢ
implementovaný viac ako
jeden krát (modul 2 závisí
od poþtu okresov).

1

Modul þ. 1- Informovanie a poradenstvo

Modul þ.2 - Plánovanie
rozvoja regiónu, vrátane
zberu údajov

Modul þ.2 - Plánovanie
rozvoja regiónu vrátane
zberu údajov

Aktivita þ. 2.1
Vypracovanie informaþnej
databázy funkþných
hospodárskych celkov na
úrovni okresu/okresov
s potenciálom pre
hospodársky rast,
zamestnanosĢ, rast hrubej
pridanej hodnoty, príjmov,
celkovej životnej úrovne
obyvateĐov.

1

Aktivita þ. 2.2 Zabezpeþenie
zberu údajov na tvorbu
možných rozvojových
zámerov (tvorba
programového,
projektového zásobníka
investiþných zámerov miest
a obcí ).

1

Aktivita þ. 2.3
Vypracovanie miestnej
dátovej základne – zber
zadefinovaných
ukazovateĐov, ich
pravidelná aktualizácia a
analýza, s cieĐom poznania
hospodárskeho, sociálneho
profilu daného okresu.

1

Aktivita þ. 2.4 Spolupráca s
poskytovateĐom pri
príprave strategických a
koncepþných materiálov v
oblasti regionálneho
rozvoja.

0

Modul þ.3 - Spolupráca pri metodike PHSR

0

Modul þ. 4 - Sociálne siete

0

Modul þ. 5 - Médiá

1

Modul þ. 6 - ÚþasĢ na podujatiach

0

Modul þ. 7 - Organizácia podujatí pre širokú verejnosĢ

1

Modul þ. 8 - Vzdelávacie aktivity organizované
v spolupráci s poskytovateĐom

0

Modul þ. 9 - Partnerstvo

0
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0

Modul þ. 10 - Sekretariát IS RRA

* Úplný opis modulu je uvedený v prílohe þ. 4 zmluvy – PrehĐad modulov a aktivít na rok 2014.
B) OSTATNÉ ýINNOSTI PRIJÍMATEďA NA ROK 2014 PODďA ZÁKONA ý. 539/2008 Z. Z.
O PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA (MAX. 2 STRANY)
Opíšte všetky ostatné aktivity spojené s hlavným predmetom þinnosti, ktoré máte v úmysle
vykonávaĢ v roku 2014, a ktoré nie sú zahrnuté vyššie, priþom sa na ne nevyžadujú žiadne
finanþné prostriedky od poskytovateĐa, nakoĐko sa jedná o þinnosti, ktoré boli podporené z iných
zdrojov resp. þinnosti, ktoré bude prijímateĐ fakturovaĢ svojim klientom.
ZZƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞŶĂǌĄŬůĂĚĞŵůƵǀǇŽƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀĞƐŽďĐŽƵŽűĂŶǇ͘
ZZďƵĚĞƉŽƐŬǇƚŽǀĂƛŶĂǌĄŬůĂĚĞŵůƵǀǇŽĚŝĞůŽĞǆƚĞƌŶĠŵĂŶĂǎĠƌƐŬĞƐůƵǎďǇƉƌŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝŝ
EĄƌŽĚŶĠŚŽƉƌŽũĞŬƚƵƐŶĄǌǀŽŵWƌĞǀĞŶĐŝĂĂĞůŝŵŝŶĄĐŝĂŶĄƐŝůŝĂƉĄĐŚĂŶĠŚŽŶĂǎĞŶĄĐŚΗ͕
ƉŽĚƉŽƌĞŶĠŚŽǌDW^sĂZ^Z͕ŬƚŽƌǉũĞĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶǉǌŽa&^&͘
ZZďƵĚĞǀǇƉƌĂĐŽǀĄǀĂƛƉƌŽũĞŬƚǇŶĂǌĄŬůĂĚĞŽďũĞĚŶĄǀŽŬ;ŵŝŶ͘ϴŬƐͿ͘

Vedenie úþtovníctva

jednoduché

podvojné

Vyhlasujem, že údaje uvedené v pláne þinnosti a v jeho prílohách sú pravdivé, presné a úplné.
PodĐa zákona þ. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním
osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: názov, sídlo, IýO, DIý, meno
štatutárneho orgánu, þ. telefónu, þ. faxu a e-mailová adresa prijímateĐa.
Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia
nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovaĢ
o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutoþností.
V Prešove, dĖa 18.8.2014

/ŶŐ͘/ǀĞƚĂĂƌĂŶŽǀĄ͕ƌŝĂĚŝƚĞűŬĂ

Odtlaþok peþiatky prijímateĐa

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu
prijímateĐa
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WƌşůŽŚĂē͘ϮŬǌŵůƵǀĞēͬ͘ϭϳϬͬϮϬϭϰ

^ĐŚǀĄůĞŶǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŝũşŵĂƚĞűĂŶĂƌŽŬϮϬϭϰ
Prešovská rozvojová agentúra

DŽĚƵů

ŬƚŝǀŝƚĂŵŽĚƵůƵ

DŽĚƵůē͘ϭ͗/ŶĨŽƌŵŽǀĂŶŝĞĂƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀŽ

WŽēĞƚ
ũĞĚŶŽƚŝĞŬΎ

&ŝŶĂŶēŶǉ
ƉƌşƐƉĞǀŽŬ
DsZZ^Z
;ǀĞƵƌĄĐŚͿ

ϭ

ϭϭϴϬϬ͕ϬϬ

ϭ

ϮϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ

ϯϭϴϱ͕ϬϬ

ϭ

ϭϱϬ͕ϬϬ

Ϭ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ

Ϭ͕ϬϬ

DŽĚƵůē͘ϰ͗^ŽĐŝĄůŶĞƐŝĞƚĞ

Ϭ

Ϭ͕ϬϬ

DŽĚƵůē͘ϱ͗DĠĚŝĄ

ϭ

ϱϵϱ͕ϬϬ

DŽĚƵůē͘ϲ͗jēĂƐƛŶĂƉŽĚƵũĂƚŝĂĐŚ

Ϭ

Ϭ͕ϬϬ

DŽĚƵůē͘ϳ͗KƌŐĂŶŝǌĄĐŝĂƉŽĚƵũĂƚşƉƌĞƓŝƌŽŬƷǀĞƌĞũŶŽƐƛ

ϭ

ϭϯϵϯ͕ϬϬ

DŽĚƵůē͘ϴ͗sǌĚĞůĄǀĂĐŝĞĂŬƚŝǀŝƚǇŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶĠǀƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐ
ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞűŽŵ

Ϭ

Ϭ͕ϬϬ

DŽĚƵůē͘ϵ͗WĂƌƚŶĞƌƐƚǀŽ

Ϭ

Ϭ͕ϬϬ

DŽĚƵůē͘ϭϬ͗^ĞŬƌĞƚĂƌŝĄƚ/^ZZ

Ϭ

Ϭ͕ϬϬ

ŬƚŝǀŝƚĂē͘Ϯ͘ϭsǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂēŶĞũĚĂƚĂďĄǌǇ
ĨƵŶŬēŶǉĐŚŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬǇĐŚĐĞůŬŽǀŶĂƷƌŽǀŶŝ
ŽŬƌĞƐƵͬŽŬƌĞƐŽǀƐƉŽƚĞŶĐŝĄůŽŵƉƌĞŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬǇ
ƌĂƐƚ͕ǌĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƛ͕ƌĂƐƚŚƌƵďĞũƉƌŝĚĂŶĞũŚŽĚŶŽƚǇ͕
ƉƌşũŵŽǀ͕ĐĞůŬŽǀĞũǎŝǀŽƚŶĞũƷƌŽǀŶĞŽďǇǀĂƚĞűŽǀ
ŬƚŝǀŝƚĂē͘Ϯ͘ϮĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞǌďĞƌƵƷĚĂũŽǀŶĂ
ƚǀŽƌďƵŵŽǎŶǉĐŚƌŽǌǀŽũŽǀǉĐŚǌĄŵĞƌŽǀ;ƚǀŽƌďĂ
DŽĚƵůē͘ϮͲWůĄŶŽǀĂŶŝĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĠŚŽ͕ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠŚŽǌĄƐŽďŶşŬĂ
ƌŽǌǀŽũĂƌĞŐŝſŶƵǀƌĄƚĂŶĞ
ŝŶǀĞƐƚŝēŶǉĐŚǌĄŵĞƌŽǀŵŝĞƐƚĂŽďĐşͿ
ǌďĞƌƵƷĚĂũŽǀ
ŬƚŝǀŝƚĂē͘Ϯ͘ϯsǇƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞŵŝĞƐƚŶĞũĚĄƚŽǀĞũ
ǌĄŬůĂĚŶĞʹǌďĞƌǌĂĚĞĨŝŶŽǀĂŶǉĐŚƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ͕ŝĐŚ
ƉƌĂǀŝĚĞůŶĄĂŬƚƵĂůŝǌĄĐŝĂĂĂŶĂůǉǌĂ͕ƐĐŝĞűŽŵ
ƉŽǌŶĂŶŝĂŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞŚŽ͕ƐŽĐŝĄůŶĞŚŽƉƌŽĨŝůƵ
ĚĂŶĠŚŽŽŬƌĞƐƵ
ŬƚŝǀŝƚĂē͘Ϯ͘ϰ^ƉŽůƵƉƌĄĐĂƐƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞűŽŵƉƌŝ
ƉƌşƉƌĂǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǉĐŚĂŬŽŶĐĞƉēŶǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ
ǀŽďůĂƐƚŝƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽƌŽǌǀŽũĂ
DŽĚƵůē͘ϯͲ^ƉŽůƵƉƌĄĐĂƉƌŝŵĞƚŽĚŝŬĞW,^Z

&ŝŶĂŶēŶǉƉƌşƐƉĞǀŽŬDsZZ^Z
sůĂƐƚŶĠǌĚƌŽũĞƉƌŝũşŵĂƚĞűĂ
ĞůŬŽǀǉƌŽǌƉŽēĞƚƉƌŝũşŵĂƚĞűĂ
Stav výšky vlastných zdrojov je:

ϭϵϭϮϯ͕ϬϬΦ
ϱϳϯϲ͕ϵϬΦ
Ϯϰϴϱϵ͕ϵϬΦ
postaþujúci

Dátum: 15.8.2014
Vyhotovil: Iveta Baranová, riaditeĐka
Peþiatka a podpis prijímateĐa:

* LEN aktivity þ. 2.1 až 2.3 v module þ. 2 môžu byĢ implementované viac ako jeden krát (podĐa poþtu okresov).

Príloha þ. 3 k zmluve o poskytnutí finanþného príspevku na realizáciu þinností RRA na rok 2014

Rozpoþet modulov na rok 2014
Podrobný rozpoþet modulu þ. 1
Prešovská rozvojová agentúra
Nákladový úþet
(Úþtová trieda 5 Náklady na
þinnosĢ)*

521+524
512

Názov úþtu
Odmena zamestnanca na PP ( celková
cena práce/ 1 zamestnanec /0,75% z
CCP - 1000,00€*8 mes.)
Cestovné zamestnanca ( tuzemské a
zahraniþné)

518

Kancelárske potreby, pomôcky a materiál
Telekomunikaþné služby - internet
(15,00€ *11 mes.)

518

Telekomunikaþné služby - mobil (50,00€
*11 mes.)

518

511
518

Celkom:

Správa web stránky ( 12 mes.*20,00€)
Informovanie a poradenstvo, poradkyĖa (
180*30,00€), zmluva

Celkové
náklady
(v
eurách)

Poskytnutý finanþný
príspevok z celkových
nákladov (v eurách)

8 000,00

6 153,85

650,00

500,00

335,00

257,69

165,00

126,92

550,00

423,08

240,00

184,62

5 400,00

4 153,85

15 340,00

11 800,00

* PodĐa prílohy k opatreniu þ. MF/24342/2007-74 v znení opatreni þ. MF/24485/2008-74, opatrenia þ.
MF/25238/2009-74, opatrenia þ. MF/25000/2010-74 a opatrenia þ. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje
úþtovná osnova pre úþtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na úþel podnikania.

Príloha þ. 3 k zmluve o poskytnutí finanþného príspevku na realizáciu þinností RRA na rok 2014

Rozpoþet modulov na rok 2014
Podrobný rozpoþet modulu þ. 2
Prešovská rozvojová agentúra

Nákladový úþet
(Úþtová trieda 5 Náklady na
þinnosĢ)*

Názov úþtu

518

Poradenstvo - expert na spracovanie
A þ. 2.1 , 2.2 - expert RRA (14
€/hodina x 120 hod.),DoVP

518

Celkové
náklady
(v
eurách)

Poskytnutý finanþný
príspevok z celkových
nákladov (v eurách)

1 680,00

1 292,31

Multifunkþné zariadenie ( tlaþiareĖ s
kopírkou, laser)

350,00

269,23

518

Interiérové vybavenie

100,00

76,92

512

Cestovné zamestnanca

349,50

268,85

521+524

Odmena zamestnanca na PP ( CCP1000,00€ * 2 mes) - zabezpeþovanie
aktualizácie údajov z A2.1, 2.2

2 000,00

1 538,46

518

Poradenstvo- expert na spracovanie
A þ. 2.2 - expert RRA (14 €/hodina x
120 hod.), zmluva

1 680,00

1 292,31

518

Poradenstvo- expert na spracovanie
A þ. 2.3 - expert RRA (10 €/hodina x
19,5 hod.), zmluva

195,00

150,00

530,00

407,69

51,00

39,23

6 935,50

5 335,00

511,513
518

Celkom:

Tlaþ materiálov, brožúra
Kancelársky materiál, potreby a
pomôcky

* PodĐa prílohy k opatreniu þ. MF/24342/2007-74 v znení opatreni þ. MF/24485/2008-74, opatrenia þ.
MF/25238/2009-74, opatrenia þ. MF/25000/2010-74 a opatrenia þ. MF/26582/2011-74, ktorým sa
upravuje úþtovná osnova pre úþtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na úþel podnikania.

Podrobný rozpoþet modulu þ. 2/aktivita 2.1
Prešovská rozvojová agentúra

Nákladový úþet
(Úþtová trieda 5 Náklady na
þinnosĢ)*

Názov úþtu

Celkové
Poskytnutý finanþný
náklady
(v príspevok z celkových
eurách)
nákladov (v eurách)

518

Ostatné služby- expert na spracovanie
A þ. 2.1, 2.2 - expert RRA ( 14 €/hodina
x 100 hod.), DoVP

1 400,00

1 076,92

518

Ostatné služby- multifunkþné zariadenie
( tlaþiareĖ s kopírkou, laser);

50,00

38,46

512

Cestovné zamestnanca,

150,00

115,38

1 000,00

769,23

2 600,00

2 000,00

521+524

Odmena zamestnanca na PP ( CCP1000,00€ * 1 mes) - zabezpeþovanie
aktualizácie údajov z A2.1,

Celkom:

Podrobný rozpoþet modulu þ. 2/aktivita 2.2
Prešovská rozvojová agentúra
Nákladový úþet
(Úþtová trieda 5 Náklady na
þinnosĢ)*

518

518
518
511
512

521+524
511,513
518

Názov úþtu
Poradenstvo - expert na spracovanie A
þ. 2.1,2.2 - expert RRA (14 €/hodina x20
hod.), zmluva
Poradenstvo- expert na spracovanie A
þ. 2.2 - expert RRA (14 €/hodina x 120
hod.), zmluva
Multifunkþné zariadenie ( tlaþiareĖ s
kopírkou, laser);
Interiérové vybavenie
Cestovné zamestnanca,
Odmena zamestnanca na PP ( CCP1000,00€ * 1 mes) - zabezpeþovanie
aktualizácie údajov z A2.2,
Tlaþ materiálov, brožúra
Kancelársky materiál, potreby a
pomôcky

Celkové
Poskytnutý finanþný
náklady
(v príspevok z celkových
eurách)
nákladov (v eurách)

280,00

215,38

1 680,00

1 292,31

300,00
100,00
199,50

230,77
76,92
153,46

1 000,00
530,00

769,23
407,69

51,00

39,23

Celkom:

4 140,50

3 185,00

Podrobný rozpoþet modulu þ. 2/aktivita 2.3
Prešovská rozvojová agentúra
Nákladový úþet
(Úþtová trieda 5 Náklady na
þinnosĢ)*

518

Celkom:

Názov úþtu
Poradenstvo- expert na spracovanie A
þ. 2.3 - expert RRA ( 10 €/hodina x
19,5hod.), zmluva

Celkové
Poskytnutý finanþný
náklady
(v príspevok z celkových
eurách)
nákladov (v eurách)

195,00

150,00

195,00

150,00

Príloha þ. 3 k zmluve o poskytnutí finanþného príspevku na realizáciu þinností RRA na rok 2014

Rozpoþet modulov na rok 2014
Podrobný rozpoþet modulu þ.5
Prešovská rozvojová agentúra
Nákladový úþet
(Úþtová trieda 5 Náklady na
þinnosĢ)*

513

513

Celkom:

Názov úþtu

Reprezentácia þinnosti -ýlánok v
miestnom, resp. regionál. denníku, 2x,
aktivity IS RRA a PRERAG,
Reprezentácia þinnosti - Rozhovor v
miestnom rozhlase, 1x ; informácie k
strateg. dokumentom, k novému progr.
obdobiu - PHSR

Celkové
náklady
(v
eurách)

Poskytnutý finanþný
príspevok z celkových
nákladov (v eurách)

478,50

368,08

295,00

226,92

773,50

595,00

* PodĐa prílohy k opatreniu þ. MF/24342/2007-74 v znení opatreni þ. MF/24485/2008-74, opatrenia þ.
MF/25238/2009-74, opatrenia þ. MF/25000/2010-74 a opatrenia þ. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje
úþtovná osnova pre úþtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na úþel podnikania.

Príloha þ. 3 k zmluve o poskytnutí finanþného príspevku na realizáciu þinností RRA na rok 2014

Rozpoþet modulov na rok 2014
Podrobný rozpoþet modulu þ.7
Prešovská rozvojová agentúra
Nákladový úþet
(Úþtová trieda 5 Náklady na
þinnosĢ)*

Názov úþtu

518

Poradenstvo -seminár pre MVO a
podnikateĐov - nové progr. obdobie (
cestovné, odmena lektora)
Poradenstvo -seminár pre samosprávy nové progr. obdobie ( cestovné, odmena
lektora)
Kancelárske potreby a materiál na
vzdelávanie/semináre ( papier, fixy, perá,
obaly, šanóny, spinky, lepacie pásky,
obálky, flipchart papier)

511

Tlaþ materiálov, pozvánok pre
úþastníkov vrátane graf. návrhu ( služba),
á 140 € x 3 semináre

518

518

Celkové
náklady
(v
eurách)

Poskytnutý finanþný
príspevok z celkových
nákladov (v eurách)

150,00

115,38

150,00

115,38

120,90

93,00

420,00

323,08

150,00

115,38

511

Ostatné služby- poštovné ( á 1,50 € x
100)
Web stránka, aktualizácia ( 10,00€ *12
mes)

120,00

92,31

518

Poradenstvo- seminár pre samosprávy PHSR a ÚP ( cestovné, odmena lektora)

150,00

115,38

518

Prenájom priestorov na 3 semináre pre
max. 30-40 osôb

250,00

192,31

513

Reprezentácia- obþerstvenie poþas
seminárov (3,00 € x 100 úþastníkov)

300,00

230,77

1 810,90

1 393,00

518

Celkom:

* PodĐa prílohy k opatreniu þ. MF/24342/2007-74 v znení opatreni þ. MF/24485/2008-74, opatrenia þ.
MF/25238/2009-74, opatrenia þ. MF/25000/2010-74 a opatrenia þ. MF/26582/2011-74, ktorým sa upravuje
úþtovná osnova pre úþtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na úþel podnikania.

Príloha þ. 4 k zmluve o poskytnutí finanþného príspevku na realizáciu þinností RRA na rok 2014

PrehĐad modulov a aktivít na rok 2014
Modul
Modul þ. 1
Informovanie
a poradenstvo

Modul þ. 2
Plánovanie
rozvoja regiónu,
vrátane zberu
údajov

a) Zabezpeþenie bezplatnej
informovanosti, poradenstva
a poskytovania informaþnoporadenských služieb v oblasti
regionálneho rozvoja, v oblasti
poskytovania prostriedkov z fondov
Európskej únie a ćalších možností
a zdrojov financovania regionálneho
rozvoja,
b) zabezpeþenie aktuálnosti spoloþného
informaþného portálu Integrovanej siete
regionálnych rozvojových agentúr
prostredníctvom sekretariátu IS RRA,
c) spolupráca s poskytovateĐom v jeho
podporných þinnostiach na regionálnej
a miestnej úrovni,
d) úþasĢ na všetkých
koordinaþných/vzdelávacích
stretnutiach spoluorganizovaných
poskytovateĐom,
e) zabezpeþenie prístupu verejnosti
k informaþno-poradenským službám
prijímateĐa v rozsahu 20 hodín
týždenne,
f) zabezpeþenie primeraného oznaþenia
priestorov a oznamu o poskytovateĐovi
na webovej stránke (napr. RRA „xxx“
je v roku 2014 zaradená do IS RRA
a svoje þinnosti realizuje s podporou
MDVRR SR),
g) zabezpeþenie adresy elektronickej pošty
a vlastnej webovej stránky na úþely
plnenia úloh stanovených v zmluve.
SúþasĢou webovej stránky podĐa
predchádzajúcej vety je informácia
o þlenstve prijímateĐa v IS RRA
a odkaz na webové sídlo poskytovateĐa
(www.mindop.sk). PrijímateĐ je
povinný webovú stránku týždenne
aktualizovaĢ.
Aktivita þ. 2.1 Vypracovanie informaþnej
databázy funkþných hospodárskych celkov
na úrovni okresu/okresov s potenciálom pre
hospodársky rast, zamestnanosĢ, rast hrubej
pridanej hodnoty, príjmov, celkovej
životnej úrovne obyvateĐov.
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Požadovaný výstup/report*

ýinnosĢ
















PrehĐad o poskytnutých
informaþno-poradenských
službách v predpísanej štruktúre
zaslaný poskytovateĐovi,
informaþný e-mail pre klientov
prijímateĐa,
fotodokumentácia oznaþenia
priestorov a otváracích hodín pre
verejnosĢ zaslaná
poskytovateĐovi,
výtlaþok domovskej (webovej)
stránky prijímateĐa,
mesaþný screenshot (odfotenie
obsahu obrazovky) webovej
stránky alebo akákoĐvek forma
výstupu, ktorá preukáže
uskutoþnenie danej aktivity a
editáciu konkrétnych príspevkov
na webovej stránke prijímateĐa
a na webovej stránke spoloþného
informaþného portálu IS RRA,
odkaz na webovú stránku
poskytovateĐa a IS RRA,
pracovné výkazy zamestnancov
zabezpeþujúcich informaþný
servis pre verejnosĢ
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi,
kancelárske priestory prijímateĐa
otvorené pre verejnosĢ 20 hod.
týždenne,
poþet, dátum a miesto
stretnutí/odborných školení
organizovaných
poskytovateĐom, potvrdenie o
úþasti vystavené
poskytovateĐom,
elektronické a písomné doklady
o spolupráci s poskytovateĐom.

 „Informaþná databáza okresu“
(word, excel) pre potreby
regionálneho rozvoja v predpísanej
štruktúre, zaslaná poskytovateĐovi,
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi.

Modul
Modul þ. 2
Plánovanie
rozvoja regiónu,
vrátane zberu
údajov

Požadovaný výstup/report*

ýinnosĢ
Aktivita þ. 2.2 Zabezpeþenie zberu údajov
na tvorbu možných rozvojových zámerov
(tvorba programového, projektového
zásobníka investiþných zámerov miest
a obcí).

 „Programový zásobník
investiþných zámerov (Excel)
všetkých obcí na úrovni LAU 1“
v predpísanej štruktúre zaslaný
poskytovateĐovi,
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi.

 „Miestna dátová základĖa“ (Excel,
Word) pre potreby regionálneho
rozvoja v predpísanej štruktúre
zaslaná poskytovateĐovi,
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi.
Aktivita þ. 2.4 Spolupráca
 Potvrdenie o spolupráci
s poskytovateĐom pri príprave strategických
s poskytovateĐom pri príprave
a koncepþných materiálov v oblasti
strategických a koncepþných
regionálneho rozvoja.
materiálov v oblasti regionálneho
rozvoja (napr. pri aktualizácii
NSRR SR, zákone þ. 539/2008
Z. z.)
Aktivita þ. 2.3 Vypracovanie miestnej
dátovej základne – zber zadefinovaných
ukazovateĐov, ich pravidelná aktualizácia a
analýza, s cieĐom poznania hospodárskeho,
sociálneho profilu daného okresu.

Modul þ. 3

Spolupráca pri tvorbe metodiky k
vypracovaniu a hodnoteniu PHSR.

 Potvrdenie o spolupráci pri tvorbe
metodiky k vypracovaniu
a hodnoteniu PHSR

Zabezpeþenie vytvorenia vlastného
užívateĐského úþtu na sociálnej sieti
(Facebook, Twitter, blogy...) s cieĐom
poskytovania informaþných služieb
v oblasti regionálneho rozvoja,
poskytovania prostriedkov z fondov
Európskej únie a ćalších možností
a zdrojov financovania regionálneho
rozvoja. PrijímateĐ je povinný informácie
poskytnuté na sociálnej sieti týždenne
aktualizovaĢ.




Spolupráca pri
metodike PHSR
Modul þ. 4
Sociálne siete
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Adresa webovej stránky,
výtlaþok domovskej
stránky,
 koncoroþná štatistika používania
(napr. záznam o þinnosti - vložené
príspevky prijímateĐa, poþet
odoberajúcich príspevky
prijímateĐa, poþet priateĐov a pod.
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi.

Modul
Modul þ. 5
Médiá

Modul þ. 6
ÚþasĢ na
podujatiach

ýinnosĢ

Požadovaný výstup/report*

Propagácia þinnosti prijímateĐa v miestnych
a regionálnych nezávislých médiách
(webové stránky miestnych/regionálnych
orgánov sa nepovažujú za „médiá“)
prostredníctvom:
- uverejĖovania þlánkov, inzercií
v tlaþených alebo v on-line médiách,
- úþasti v TV alebo rozhlasových
programoch (alebo poskytovanie
rozhovorov),
Propagácia þinnosti prijímateĐa sa
obsahovo nesmie zameriavaĢ výhradne na
jeden konkrétny projekt a jeho zdroj
podpory.

 Poþet, štruktúra, dosah (miestna,
regionálna, národná, nadnárodná
úroveĖ),
 názov média a dátum uverejnenia,
 kópia þlánku alebo odkaz na
TV/rozhlasový program alebo
uverejnenie na internete,
 V prípade printového média
uviesĢ poþet výtlaþkov
jednotlivých vydaní titulu,
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi.

9 Požadovaný poþet: 3 príspevky,
9 z toho min. 1 príspevok aj s témou
PHSR.
ÚþasĢ na vzdelávacích, prezentaþných a na
iných podujatiach v oblasti regionálneho
rozvoja, organizovaných treĢou osobou
(školenie, seminár, konferencia, workshop,
prednáška, mikroregionálne stretnutia
starostov a i.).
9 Obsah súvisí s þinnosĢou prijímateĐa
a/alebo je zameraná na témy, ktoré sa
týkajú regionálneho rozvoja (finanþné
a materiálne zdroje, výzvy, databázy, ..),
fondov EU.

Modul þ. 7
Organizácia
podujatí pre
širokú verejnosĢ

Organizovanie alebo spoluorganizovanie
vzdelávacích, prezentaþných a iných
podujatí (školenie, seminár, konferencia,
workshop, prednáška, odborné konferencie,
diskusie, prezentácie a i.) v oblasti
regionálneho rozvoja pre širokú verejnosĢ
(miestna samospráva, štátna správa,
podnikateĐský sektor, tretí sektor...).
9 Požadovaný poþet: 3 podujatia, ktoré by

Strana 3 z 5


Pre každé podujatie:
 približný poþet úþastníkov,
 pozvánka, program a fotografie
z podujatia
 forma aktívnej úþasti prijímateĐa
na podujatí ( napr. v prípade úþasti
formou prezentácie Powerpoint,
vytlaþený materiál uvedený pre
cieĐovú skupinu ...),
 trvanie aktívnej úþasti prijímateĐa
na podujatí (zaþiatok a koniec),
 nemôže to byĢ výstava, veĐtrh,
stretnutie k projektu (þi už
podporeného alebo plánovaného),
stretnutie partnerov alebo pracovné
stretnutie k vypracovaniu
strategického dokumentu,
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi.
Pre každé podujatie:
 pozvánka, program, ktoré sa pred
podujatím majú zaslaĢ
poskytovateĐovi,
 prezenþná listina a fotografie
z podujatia,
 forma aktívnej úþasti prijímateĐa
na podujatí,
 trvanie aktívnej úþasti prijímateĐa
na podujatí (zaþiatok a koniec),

Modul
Modul þ. 7
Organizácia
podujatí pre
širokú verejnosĢ

Modul þ. 8
Vzdelávacie
aktivity
organizované
v spolupráci
s poskytovateĐom

ýinnosĢ

Požadovaný výstup/report*

 nemôže to byĢ výstava, veĐtrh,
stretnutie k projektu (þi už
podporeného alebo plánovaného),
stretnutie partnerov alebo pracovné
stretnutie k vypracovaniu
strategického dokumentu.,
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi.
Spolupráca s poskytovateĐom pri
Pre organizátora:
organizovaní 2 alebo 3-dĖových
 pozvánka, program, ktoré sa pred
vzdelávacích aktivít pre IS RRA,
podujatím majú zaslaĢ
miestnych, krajských regionalistov s cieĐom
poskytovateĐovi,
zvýšenia odborných kompetencií na
 prezenþná listina zaslaná
všetkých úrovniach.
poskytovateĐovi,
 fotografie z podujatia,
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi.

sa mali spolu zameraĢ minimálne na
100 úþastníkov,
9 Z požadovaného poþtu minimálne 1
podujatie aj s témou PHSR.
9 1 podujatie by malo trvaĢ aspoĖ 2-3
hodiny.

Pre úþastníka:
 potvrdenie o úþasti zamestnanca,
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi.
Modul þ. 9
Partnerstvo

a) Podpora rozvojových aktivít na území
pôsobnosti prijímateĐa, ktoré súvisia so
zameraním podpory regionálneho
rozvoja podĐa § 3 zákona,
b) vytváranie partnerstiev a spolupráca so
sociálno-ekonomickými partnermi
v oblasti regionálneho rozvoja na
medzinárodnej, národnej, regionálnej
a miestnej úrovni,
c) vytváranie a udržiavanie partnerstiev
medzi verejnou správou,
hospodárskymi a sociálnymi subjektmi
v okrese pre aktívnu úþasĢ na tvorbe
a realizácii rozvoja obce, resp. okresu,
d) príprava a realizácia projektov na
podporu regionálneho rozvoja
v spolupráci s partnermi.
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 Poþet: minimálne 30 webových
stránok miestnych/regionálnych
orgánov, resp. partnerov s logom
a odkazom na prijímateĐa,
 Poþet: minimálne 5 projektov
vypracovaných (zdarma)
prijímateĐom (napr. MVF, Európa
pre obþanov. ..), v ktorých
prijímateĐ vystupuje ako vedúci
partner alebo ako jeden z partnerov
projektu (môže byĢ aj partnerom
bez rozpoþtu),
 pracovné výkazy zamestnancov
v predpísanej štruktúre zaslané
poskytovateĐovi,
 iné výstupy preukazujúce
spoluprácu s partnermi podĐa
uváženia prijímateĐa.

Modul
Modul þ. 10
Sekretariát
IS RRA

Požadovaný výstup/report*

ýinnosĢ
a) Zabezpeþenie þinnosti sekretariátu IS
RRA,
b) zabezpeþenie súþinnosti medzi
PoskytovateĐom, Radou zástupcov IS
RRA a RRA zaradenými do IS RRA
(ćalej len „IS RRA“),
c) participácia na realizácii podujatí
a aktivít, ktoré zabezpeþuje
PoskytovateĐ,
d) zasielanie aktuálnych informácií pre IS
RRA a poskytovateĐa prostredníctvom
elektronickej konferencie,
e) komunikácia s IS RRA a poradenská
þinnosĢ,
f) participácia na aktivitách súvisiacich
s þinnosĢou Rady zástupcov IS RRA,
g) spolupráca s organizáciami
a inštitúciami v oblasti regionálneho
rozvoja, riadiacimi orgánmi
a sprostredkovacími orgánmi pod
riadiacim orgánom,
h) zabezpeþenie plnenia verejnej þasti
spoloþného informaþného portálu IS
RRA.









Evidencia a prehĐad e-mailovej
komunikácie v elektronickej
a písomnej forme
s poskytovateĐom, IS RRA,
pracovnými skupinami a ćalšími
subjektmi regionálneho rozvoja
pre IS RRA,
elektronické a písomné doklady
o realizácii podujatí
organizovaných poskytovateĐom
pre IS RRA (príprava podujatia,
pozvánka, program, prezenþné
listiny, fotografie, vyhodnotenie
podujatia), elektronické
a písomné doklady o denných
aktuálnych informáciách
zasielaných IS RRA
a poskytovateĐovi,
doklady o þinnosti Rady
zástupcov IS RRA,
týždenný screenshot (odfotenie
obsahu obrazovky) portálu IS
RRA,
pracovné výkazy zamestnancov
zabezpeþujúcich informaþný
servis pre verejnosĢ zaslané
poskytovateĐovi.

*Výstupy modulov, pri ktorých je uvedená informácia o ich zaslaní poskytovateĐovi, je potrebné doruþiĢ
poskytovateĐovi spolu so závereþnou správou za rok 2014 v zmluvne stanovenom termíne.
Pri ostatných výstupoch je povinnosĢ preukázania definovaná ýl. III ods. 21 zmluvy, v ktorom sa prijímateĐovi
stanovuje povinnosĢ predloženia všetkých potrebných dokladov a poskytnutia informácií súvisiacich s použitím
finanþného príspevku na požiadanie poskytovateĐa a kontrolných orgánov.

Strana 5 z 5




x

x

x

Spolu (v eurách)

Spolu (v eurách)
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Finanþné vyúþtovanie finanþného príspevku

x

x

x

x

prevodom*

x

x

x

x

v hotovosti**

Spôsob úhrady

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu):
Miesto a dátum vyhotovenia:

Upozornenie: Ak je prijímateĐ finanþného príspevku registrovaným platiteĐom DPH, táto nie je pri vyúþtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.

Vysvetlivky: + úþtovný doklad (napr.: faktúra, úþtenka a pod.); ++ þ. zmluvy, objednávky, dohody; *þíslo bankového výpisu; **þíslo výdavkového pokladniþného dokladu (VPD)
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DĖa
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Príloha þ. 5 k zmluve o poskytnutí finanþného príspevku na realizáciu þinností RRA na rok 2014
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Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu):
Miesto a dátum vyhotovenia:

**
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x

v hotovosti

Spôsob úhrady

Vysvetlivky: +úþtovný doklad (napr.: faktúra, úþtenka a pod.); ++ þ. zmluvy, objednávky, dohody; *þíslo bankového výpisu; **þíslo výdavkového pokladniþného dokladu (VPD)
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Finanþné vyúþtovanie iných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie þinností
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Suma
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Príloha þ. 6 k zmluve o poskytnutí finanþného príspevku na realizáciu þinností RRA na rok 2014

