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celkové dosiahnutie Cieľa projektu, Výstupov
projektu a Výsledkov projektu a zhrnutie
implementácie Projektu.

podľa tejto Zmluvy, a to počas celej
udržateľnosti projektu,

c. zabezpečiť, aby sa Projektový grant využíval
v súlade s touto Zmluvou výhradne na úhradu
Oprávnených výdavkov a za účelom dosiahnutia
Cieľa projektu a v súlade
s princípmi
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti,

1.2.57. Zoznam účtovných dokladov – dokument,
v ktorom sa zatriedia jednotlivé Deklarované
výdavky do rozpočtových položiek a priradia
sa k Výstupom projektu/výstupom programu.
ČLÁNOK 2.
2.1.

d. ak miera grantu nie je 100 %, zabezpečiť a
poskytnúť
na
realizáciu
Projektu
Spolufinancovanie projektu, v celkovej výške
podľa bodu 2.1.5 Ponuky na poskytnutie
grantu,

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Všeobecné povinnosti Prijímateľa

2.1.1.

Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu
Projektu v úplnom súlade:

e. zabezpečiť na realizáciu Projektu Dodatočné
vlastné
zdroje,
najmä
na
úhradu
Neoprávnených výdavkov, ak sú plánované
v Rozpočte
projektu
a
Neoprávnených
výdavkov, ktoré nemôžu byť uhradené
z Projektového grantu, ale je nevyhnutné ich
vynaložiť za účelom ukončenia Projektu; ide
najmä o výdavky, ktoré vznikli v dôsledku
vykonania
Finančnej
korekcie,
prekročenia Rozpočtu projektu alebo nespĺňajú
iné kritéria oprávnenosti výdavkov podľa tejto
Zmluvy, Právneho rámca FM EHP/NFM a
Pravidiel implementácie,

a. so Zmluvou,
b. so schválenou Žiadosťou o projekt v znení jej
prípadných zmien,
c. s Právnym rámcom FM EHP/NFM, v rozsahu v
akom sa vzťahuje na prijímateľov a partnerov a
realizáciu projektov,
d. s Pravidlami implementácie, v rozsahu v akom
sa vzťahujú na prijímateľov a partnerov a
realizáciu projektov,
e. so všeobecne záväznými predpismi
a legislatívou EÚ v platnom znení.
2.1.2.

2.1.3.

Doby

SR

f.

Dokumenty, ktoré tvoria Právny rámec FM EHP,
Právny rámec NFM a Pravidlá implementácie
nemajú povahu všeobecné záväzných právnych
predpisov, avšak spolu s touto Zmluvou
stanovujú podmienky poskytnutia Projektového
grantu na realizáciu Projektu. Tieto dokumenty
sú zverejnené na webovom sídle ÚFM, NKB,
Certifikačného orgánu a/alebo Správcu
programu. Prijímateľ vyhlasuje, že sa s týmito
dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich
dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a
realizáciu projektov vzťahujú. Konanie v rozpore
s týmito dokumentmi alebo opomenutie
konania podľa týchto dokumentov sa považuje
za porušenie povinnosti Prijímateľa vyplývajúcej
z tejto Zmluvy.

zabezpečiť, aby bol Projekt zrealizovaný do
uplynutia Doby realizácie projektu,

g. zabezpečiť, aby jeho vnútorné účtovné postupy
a revízne postupy umožnili bezprostredné
porovnanie Deklarovaných výdavkov, Skutočne
vynaložených
oprávnených
výdavkov
a prípadných príjmov z Projektu s príslušnými
výpismi
z účtovníctva
a Podpornou
dokumentáciou,
h. zabezpečiť, aby Deklarované výdavky boli
primerané a nevyhnutné pre implementáciu
Projektu, aby boli overiteľné a identifikovateľné,
a aby boli zrealizované a zaúčtované v súlade
s touto Zmluvou, s Právnym rámcom FM
EHP/NFM, s Pravidlami implementácie a
s požiadavkami platnej legislatívy SR a EÚ, ako aj
legislatívy krajiny sídla Partnera, ak je Projekt
realizovaný v partnerstve so zahraničným
Partnerom,

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje:

a. dosiahnuť Cieľ projektu prostredníctvom
naplnenia každého Výstupu projektu a Výsledku
projektu a ich indikátorov v rozsahu a
spôsobom podľa tejto Zmluvy, a to do uplynutia
Doby realizácie projektu,
b. udržať každý Výstup projektu a Výsledok
projektu a ich indikátory v rozsahu, spôsobom
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i.

zabezpečiť, aby informácie ním poskytnuté, jeho
prostredníctvom alebo v jeho mene, najmä
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy boli
autentické, pravdivé, presné a úplné,

j.

zabezpečiť fotodokumentáciu s komentárom o
realizovaných aktivitách v rámci Projektu, ktorá
musí mať výpovedný charakter o procese
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realizácie Projektu a poskytnúť ju Správcovi
programu na ďalšie šírenie bez obmedzení,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy,

dní od ich vzniku, resp. odo dňa kedy sa o nich
Prijímateľ dozvedel,
o. pôsobiť proti korupčným praktikám a písomne
informovať Správcu programu o akomkoľvek
náznaku korupcie alebo zneužitia Projektového
grantu v súvislosti s touto Zmluvou, a to
bezodkladne, najneskôr však do uplynutia troch
(3) pracovných dní od vzniku týchto skutočností,
resp. odo dňa
kedy sa o nich Prijímateľ
dozvedel,

k. uchovávať
túto
Zmluvu,
vrátane
jej
prípadných dodatkov,
ako
aj
uchovávať
a kedykoľvek sprístupniť Správcovi programu a
inej Oprávnenej osobe všetky doklady týkajúce
sa priamo alebo nepriamo poskytnutia
Projektového grantu a/alebo realizácie Projektu
vystavené a uschovávané podľa zákona č.
431/2002 Z. z.
o účtovníctve a zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
v znení neskorších zmien a predpisov a podľa
legislatívy krajiny sídla Partnera, ak je Projekt
realizovaný v partnerstve so zahraničným
Partnerom, a to do konca platnosti a účinnosti
tejto Zmluvy,
l.

p. zabezpečiť, aby akékoľvek tretie osoby,
prostredníctvom ktorých Prijímateľ alebo
Partner, ak je Projekt realizovaný v partnerstve,
realizuje akýkoľvek Výsledok projektu, na
požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a
dokumenty týkajúce sa najmä dodania tovarov,
služieb a prác v rámci Projektu, a to najmä pri
výkone overenia Priebežnej správy o projekte
a/alebo Záverečnej správy o projekte podľa
bodu 5.2. a 5.4. VZP, ako aj pri výkone Kontroly
projektu podľa článku 6 VZP,

bezodkladne poskytnúť Správcovi programu
všetky informácie týkajúce sa Projektu a
uplatňovať najvyšší stupeň transparentnosti
a zodpovednosti, ako aj zásady dobrého
spravovania, udržateľného rozvoja a rodovej
rovnosti,

q. požadovať
vystavenie
dokladu.

m. písomne informovať Správcu programu
o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré
majú alebo môžu mať vplyv na riadne a včasné
plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, Právneho
rámca FM EHP/NFM a Pravidiel implementácie,
súvisia alebo môžu súvisieť s plnením tejto
Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto
Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to
bezodkladne, najneskôr však do uplynutia troch
(3) pracovných dní od ich vzniku, resp. odo dňa,
kedy sa o nich Prijímateľ dozvedel; následne bez
zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú
ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a
účelu tejto Zmluvy,

2.1.4.

2.2.

n. písomne informovať Správcu programu o začatí
a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného,
správneho alebo konkurzného konania, resp.
reštrukturalizačného konania voči nemu alebo
jeho Partnerovi, ak je Projekt realizovaný
v partnerstve, o jeho vstupe do likvidácie alebo
vstupe jeho Partnera do likvidácie, ak je Projekt
realizovaný v partnerstve, a jej ukončení,
o výsledkoch všetkých Kontrol projektu podľa
článku 6 VZP, ako aj o iných skutočnostiach,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu
Projektu podľa tejto Zmluvy, a to bezodkladne,
najneskôr však do uplynutia troch (3) pracovných

dodávateľa/zhotoviteľa
rovnopisov účtovného

Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z
povinností Prijímateľa podľa bodov 2.1.1., 2.1.2.
alebo 2.1.3. VZP sa považuje za porušenie
takých podmienok poskytnutia Projektového
grantu, ktorých porušenie je spojené
s povinnosťou vrátenia Projektového grantu
alebo jeho časti podľa článku 13.5. VZP.
Všeobecné povinnosti Správcu programu

2.2.1.

Správca programu sa zaväzuje riadne a včas
poskytnúť Prijímateľovi Projektový grant na
realizáciu Projektu podľa tejto Zmluvy, a to za
predpokladu, že Prijímateľ splní všetky
podmienky pre poskytnutie Projektového
grantu stanovené touto Zmluvou.

2.2.2.

Správca programu sa zaväzuje informovať
Prijímateľa riadne a včas o všetkých zmenách v
dokumentoch, ktoré tvoria Právny rámec FM
EHP/NFM a Pravidlá implementácie a majú pre
Prijímateľa podstatný význam.

ČLÁNOK 3.
3.1.
3.1.1.
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od
dvoch

SYSTÉM FINANCOVANIA PROJEKTU

Všeobecné ustanovenia
Správca programu poskytne Prijímateľovi,
v súlade s touto Zmluvou maximálne 90 %
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Projektového grantu systémom zálohových
platieb podľa bodu 3.2. VZP a kombinovaným
systémom financovania podľa bodu 3.4. VZP a
zvyšnú časť Projektového grantu systémom
refundácie podľa bodu 3.3. VZP po schválení
Záverečnej správy o projekte Správcom
programu.
3.1.2.

Maximálna výška každej zálohovej platby,
o ktorú je Prijímateľ oprávnený žiadať
prostredníctvom Priebežnej správy o projekte
je stanovená v tabuľke č. 9 v bode 4.1.1. Ponuky
na poskytnutie grantu.

3.1.3.

Deň pripísania zálohovej platby Projektového
grantu a/alebo refundácie z Projektového
grantu na Projektový účet Prijímateľa sa
považuje za deň čerpania Projektového grantu,
resp. jeho časti.

3.1.4.

Po vyplatení 90 % Projektového grantu na
základe Priebežných správ o projekte a jeho
použití na úhradu Oprávnených výdavkov
v rámci Projektu, sa Prijímateľ zaväzuje
zabezpečiť úhradu Oprávnených výdavkov
z Dodatočných vlastných zdrojov.

3.2.

3.2.3.

Na účely tejto Zmluvy sa miera zúčtovania
poskytnutého Projektového grantu podľa bodu
3.2.2.a. VZP posudzuje ako podiel Skutočne
vynaložených oprávnených výdavkov na súčte
súm všetkých platieb Projektového grantu
poskytnutých Prijímateľovi.

3.2.4.

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť
a kompletnosť údajov uvedených v Priebežnej
správe o projekte a Záverečnej správe o
projekte; ak dôjde k nesprávnemu zúčtovaniu
poskytnutej zálohovej platby, neoprávnenej
refundácii alebo k poskytnutiu zálohovej platby
v rozpore s touto Zmluvou, najmä, ale nie
výlučne, z dôvodu uvedenia neúplných, resp.
nesprávnych údajov v Priebežnej správe
o projekte, resp. Záverečnej správe o projekte,
najmä zúčtovanie výdavku, ktorý sa preukáže
ako Neoprávnený výdavok, dôjde k porušeniu
podmienky poskytnutia Projektového grantu,
ktorej porušenie, resp. nesplnenie spôsobuje
vznik Nezrovnalosti a je spojené s povinnosťou
Prijímateľa vrátiť Projektový grant alebo jeho
časť podľa článku 13.5. VZP.

3.2.5.

Správca programu je oprávnený v riadne
odôvodnených prípadoch a ak disponuje
dostatočnou sumou finančných prostriedkov
schváliť a poskytnúť Prijímateľovi mimoriadnu
zálohovú platbu v súlade s touto Zmluvou, s
Právnym rámcom FM EHP/NFM a s Pravidlami
implementácie.

3.2.6.

Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Správcovi
programu poskytnutú zálohovú platbu, resp.
platby vo výške, spôsobom a v lehote určenej
Správcom programu, najneskôr však v lehote
tridsať (30) pracovných dní, a to najmä ak:

Zálohové platby

3.2.1.

3.2.2.

Prijímateľovi vzniká nárok na poskytnutie prvej
zálohovej platby Projektového grantu dňom
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak v bode
5.3 Ponuky na poskytnutie grantu nie je
stanovená odkladacia podmienka, ktorá vznik
nároku na poskytnutie prvej zálohovej platby
viaže na splnenie určitej povinnosti zo strany
Prijímateľa; v takom prípade nárok na
poskytnutie prvej zálohovej platby vzniká
Prijímateľovi až splnením takejto povinnosti.
Prvá zálohová platba bude Prijímateľovi
vyplatená v lehote pätnásť (15) pracovných dní
odo dňa vzniku nároku na jej poskytnutie.

a. Prijímateľ v rámci dvoch Reportovacích období
nezúčtoval viac ako 10% poskytnutého
Projektového grantu a Správca programu túto
skutočnosť pripisuje nečinnosti Prijímateľa,

Prijímateľovi vzniká nárok na poskytnutie
ďalšej, resp. ďalších zálohových platieb
Projektového grantu, ak:

b. Správca
programu
pozastaví
platby
Projektového grantu podľa článku 13.3. VZP
alebo realizáciu Projektu podľa článku 13.4. VZP
alebo rozhodne o predčasnom ukončení
Projektu,

a. zúčtuje aspoň 50 % dovtedy poskytnutého
Projektového
grantu
v predložených
Priebežných správach o projekte,

c. Správca programu rozhodne o Finančnej
korekcii, ktorá spôsobí, že výška súčtu súm
poskytnutých
zálohových platieb, resp.
Projektového grantu je vyššia ako výška sumy
Projektového grantu podľa bodu 2.1.2 Ponuky
na poskytnutie grantu po odpočítaní výšky sumy
uplatnenej Finančnej korekcie.

b. splnil podmienky stanovené v tejto Zmluve,
splnením ktorých je podmienené vyplatenie
zálohovej platby,
c. Správca programu schválil poskytnutie ďalšej
zálohovej platby podľa bodu 5.2.2.c. VZP.
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Ak Prijímateľovi vznikol nárok na poskytnutie
zálohovej platby podľa bodu 3.2.2. VZP alebo
refundáciu podľa bodu 3.3.1. VZP, Správca
programu
prevedie
Projektový
grant
Prijímateľovi na Projektový účet v lehote do
jedného (1) mesiaca od schválenia Priebežnej
správy o projekte alebo Záverečnej správy
o projekte Správcom programu, najneskôr však
do troch (3) mesiacov od predloženia úplnej
Priebežnej správy o projekte alebo Záverečnej
správy o projekte Správcovi programu.

4.1.

Refundácia

3.3.1.

Štátna rozpočtová a príspevková organizácia

4.1.1.

Správca programu poskytne Prijímateľovi
v súlade s podmienkami stanovenými v tejto
Zmluve Projektový grant bezhotovostne na
samostatný neúročený mimorozpočtový účet
špecifikovaný v bode 1.2. Projektovej zmluvy
ako Projektový účet vedený v národnej mene.

4.1.2.

Prijímateľ
je povinný prijímať platby
Projektového grantu na Projektový účet a
udržať ho otvorený až do prijatia poslednej
platby
Projektového
grantu
a úplného
finančného vyrovnania.

4.1.3.

Ak je Projektový grant poskytovaný systémom
zálohových platieb, zmluvné strany sa dohodli,
že:

Prijímateľovi vzniká nárok na refundáciu
Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov,
okrem refundácie ako kombinovaného systému
financovania podľa bodu 3.4. VZP, ak:

a. Spolufinancovanie projektu musí prechádzať
cez Projektový účet,

a. splní podmienky stanovené v tejto Zmluve,
splnením ktorých je refundácia Skutočne
vynaložených
oprávnených
výdavkov
podmienená,

b. s výnimkou úhrad podľa bodu 4.1.4. VZP je
Prijímateľ
povinný
realizovať
úhradu
Oprávnených
výdavkov
prostredníctvom
Projektového účtu,

b. Správca programu schválil Záverečnú správu
o projekte.

c. Prijímateľ využíva Projektový účet na presun
nevyčerpaných finančných prostriedkov do
nasledujúcich rokov až do ich vyčerpania na
stanovený účel.

3.4.
3.4.1.

3.5.
3.5.1.

Kombinovaný systém financovania

4.1.4.

Ak je suma Deklarovaných výdavkov
v Priebežnej správe o projekte vyššia ako suma
už poskytnutého Projektového grantu, je
Prijímateľ oprávnený v Priebežnej správe
o projekte
požiadať
Správcu
programu
o refundáciu
Deklarovaných
výdavkov
(kombinovaný systém financovania), ktoré
zrealizoval z vlastných zdrojov; Prijímateľ je
oprávnený previesť prostriedky z poskytnutej
zálohovej platby vo výške schválenej refundácie
v rámci Priebežnej správy o projekte
z Projektového účtu na iný účet.

a. na Projektovom účte nie je v danom čase
disponibilný objem finančných prostriedkov,
b. ide o úhradu cestovných náhrad, hotovostných
platieb maximálne do výšky 300 eur alebo
výdavkov, z ktorých len časť predstavuje
Oprávnené výdavky, t. j. pomerné výdavky ako
napr. nepriame náklady a pomerné úhrady
miezd.

Spolufinancovanie projektu
Prijímateľ zabezpečí, aby do siedmych (7)
kalendárnych dní od prijatia zálohovej platby
boli na Projektový účet prevedené finančné
prostriedky vo výške zodpovedajúceho podielu
Spolufinancovania
projektu
(k
výške
prevedených finančných prostriedkov).

ČLÁNOK 4.
PREVODY
PROSTRIEDKOV

Ak je Projektový grant poskytovaný systémom
zálohových platieb, Prijímateľ je oprávnený, pri
dodržaní podmienky podľa bodu 4.1.2. VZP,
realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj
z iných účtov otvorených Prijímateľom, ktoré
nie sú zriadené a používané na realizáciu iných
programov
zahraničnej
pomoci
alebo
programov z iných verejných prostriedkov, iba
ak:

4.1.5.

FINANČNÝCH
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Ak Prijímateľ realizuje úhradu Oprávnených
výdavkov podľa bodu 4.1.4. VZP, je počnúc
dňom pripísania prvej zálohovej platby
Projektového grantu na Projektový účet
povinný previesť minimálne raz mesačne
prostriedky Projektového grantu vo výške
Oprávnených výdavkov vzniknutých počas
predchádzajúceho
kalendárneho
mesiaca
najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní od
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ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca
z Projektového účtu na iné účty, z ktorých
priebežne realizuje úhrady Oprávnených
výdavkov a archivovať výpisy z bankového
prevodu.
4.1.6.

4.2.

programov
zahraničnej
pomoci
alebo
programov z iných verejných prostriedkov, iba
ak:
a. na Projektovom účte nie je v danom čase
disponibilný objem finančných prostriedkov,

Finančné plnenie výdavku uhradeného podľa
bodu 4.1.4. a 4.1.5. VZP nastane v okamihu
odpísania finančných prostriedkov z účtov,
ktorými Prijímateľ disponuje, v prospech tretích
osôb, resp. dňom úhrady výdavku v hotovosti.

b. ide o úhradu cestovných náhrad, hotovostných
platieb maximálne do výšky 300 eur alebo
výdavkov, z ktorých len časť predstavuje
Oprávnené výdavky, t. j. pomerné výdavky ako
napr. nepriame náklady a pomerné úhrady
miezd.

VÚC a obec

4.2.1.

Správca programu poskytne Prijímateľovi
v súlade s podmienkami stanovenými v tejto
Zmluve Projektový grant bezhotovostne na účet
špecifikovaný v bode 1.2. Projektovej zmluvy
ako Projektový účet vedený v národnej mene.

4.2.2.

Prijímateľ
je povinný prijímať platby
Projektového grantu na Projektový účet a
udržať ho otvorený až do prijatia poslednej
platby
Projektového
grantu
a úplného
finančného vyrovnania.

4.2.3.

Ak je Projektový grant poskytovaný systémom
zálohových platieb, zmluvné strany sa dohodli,
že:

4.2.6.

Ak Prijímateľ realizuje úhradu Oprávnených
výdavkov podľa bodu 4.2.5. VZP, je počnúc
dňom pripísania prvej zálohovej platby
Projektového grantu na Projektový účet
povinný previesť minimálne raz mesačne
prostriedky Projektového grantu vo výške
Oprávnených výdavkov vzniknutých počas
predchádzajúceho
kalendárneho
mesiaca
najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní od
ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca
z Projektového účtu na iné účty, z ktorých
realizuje úhrady Oprávnených výdavkov
a archivovať výpisy z bankového prevodu.

4.2.7.

Finančné plnenie výdavku uhradeného podľa
bodu 4.2.5. a 4.2.6. VZP nastane v okamihu
odpísania finančných prostriedkov z účtov,
ktorými Prijímateľ disponuje, v prospech tretích
osôb, resp. dňom úhrady v hotovosti.

a. Spolufinancovanie projektu musí prechádzať
cez Projektový účet,
b. s výnimkou úhrad podľa bodu 4.2.5. VZP je
Prijímateľ
povinný
realizovať
úhradu
Oprávnených
výdavkov
prostredníctvom
Projektového účtu,

4.3.

c. Prijímateľ využíva Projektový účet na presun
nevyčerpaných finančných prostriedkov do
nasledujúcich rokov až do ich vyčerpania na
stanovený účel.
4.2.4.

4.2.5.

Prijímateľ je povinný odviesť výnosy z
Projektového grantu vzniknuté na Projektovom
účte, ak je úročený, a to za obdobie od 01.
januára do 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka do štátneho rozpočtu;
prevod výnosov je Prijímateľ povinný
zrealizovať v prospech účtu Správcu programu
do 15. januára prebiehajúceho roka podľa bodu
13.6. VZP.
Ak je Projektový grant poskytovaný systémom
zálohových platieb, Prijímateľ je oprávnený, pri
dodržaní podmienky podľa bodu 4.2.2. VZP,
realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj
z iných účtov otvorených Prijímateľom, ktoré
nie sú zriadené a používané na realizáciu iných
10

Rozpočtová
organizácia
pôsobnosti VÚC alebo obce

v zriaďovateľskej

4.3.1.

Správca programu poskytne Prijímateľovi
v súlade s podmienkami stanovenými v tejto
Zmluve Projektový grant bezhotovostne na
mimorozpočtový účet špecifikovaný v bode 1.2.
Projektovej zmluvy (ďalej len „Projektový
účet“) vedený v národnej mene.

4.3.2.

Prijímateľ
je povinný prijímať platby
Projektového grantu na Projektový účet a
udržať ho otvorený až do prijatia poslednej
platby
Projektového
grantu
a úplného
finančného vyrovnania.

4.3.3.

Prijímateľ je povinný realizovať úhradu
Oprávnených
výdavkov
prostredníctvom
rozpočtu zriaďovateľa.

4.3.4.

Ak je Projektový grant poskytovaný systémom
zálohových platieb, zmluvné strany sa dohodli,
že:
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korekcie je Prijímateľ povinný dofinancovať
Projekt z Dodatočných vlastných zdrojov tak,
aby bol zrealizovaný v nezmenenom rozsahu,
spôsobom a v lehote podľa tejto Zmluvy, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak. Ak suma
Finančnej korekcie, resp. Finančných korekcií
určených v Projekte presiahne úhrnom sumu
3000 EUR, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť
dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa upraví
maximálna výška Celkových oprávnených
výdavkov.

13.3.3. Správca
programu
zašle
Prijímateľovi
oznámenie o pozastavení platieb Projektového
grantu. V oznámení uvedie dôvody pozastavenia
platieb Projektového grantu, ako aj termín,
v ktorom je potrebné predložiť dokumenty,
ktoré Správcovi programu umožnia preskúmať,
či dôvody pozastavenia platieb pominuli, resp.
boli odstránené.
13.3.4. Prijímateľ je povinný bezodkladne zabezpečiť
predloženie dokumentov alebo iných dôkazov
preukazujúcich, že skutočnosti odôvodňujúce
pozastavenie
platieb
pominuli,
resp.
dokumentov
alebo
iných
dôkazov
preukazujúcich, že príčina pozastavenia je
odstránená, a to aj pred stanoveným termínom,
a písomne
požiadať
Správcu
programu
o zrušenie pozastavenia.

13.3. Pozastavenie platieb Projektového grantu
13.3.1. Správca programu môže pozastaviť platby
Projektového grantu Prijímateľovi (ďalej aj
„pozastaviť financovanie“) ak:
a. v rámci Projektu bola zistená Nezrovnalosť
alebo Podozrenie z nezrovnalosti,

13.3.5. Správca
programu
zruší
pozastavenie
financovania,
ak
dôvod
pozastavenia
financovania odpadol, resp. už neplatí alebo
neodôvodňuje
pozastavenie
financovania,
a pokračuje v platbách Projektového grantu.

b. Nezrovnalosť alebo Podozrenie z nezrovnalosti
boli oznámené a riešia sa buď na národnej
úrovni s orgánom pre Nezrovnalosti alebo ÚFM
na medzinárodnej úrovni,
c. nastane taká zásadná
ovplyvní oprávnenosť,
schopnosť Prijímateľa,
Projekt realizovaný
realizovať Projekt,

13.3.6. Pozastavenia platieb Projektového grantu nemá
vplyv na plnenie povinností Prijímateľa podľa
tejto Zmluvy, Právneho rámca FM EHP/NFM
a Pravidiel implementácie.

zmena okolností, ktorá
dôveryhodnosť, resp.
resp. Partnera, ak je
v partnerstve, naďalej

13.3.7. Maximálna lehota, v rámci ktorej môžu byť
platby Projektového grantu pozastavené, je 12
mesiacov odo dňa doručenia oznámenia
o pozastavení platieb Projektového grantu
Prijímateľovi; po uplynutí tejto lehoty je
Prijímateľ povinný vrátiť dovtedy poskytnutý
Projektový grant alebo jeho časť podľa článku
13.5. VZP.

d. sa dozvie o akomkoľvek nesprávnom výklade
skutočností v akejkoľvek informácii poskytnutej
Prijímateľom alebo v jeho mene, čo má priamy
alebo nepriamy vplyv na realizáciu Projektu
alebo tejto Zmluvy,
e. o pozastavení platieb na Program alebo Projekt
rozhodne NKB, VFM/MZV NK,
f.

došlo k zásadnej zmene okolností, ktoré
vytvárali základ pre realizáciu Projektu a/alebo
poskytnutie Projektového grantu,

13.4. Pozastavenie realizácie Projektu
13.4.1. Správca programu je oprávnený pozastaviť
realizáciu Projektu, ak:

g. Prijímateľ v stanovenej lehote a/alebo rozsahu
neposkytol Správcovi programu požadované
informácie,

a. sa realizáciou Projektu poškodzuje alebo ak
preukázateľne hrozí, že sa poškodí dobré meno
Grantov EHP a Nórska alebo SR,

h. Prijímateľ
nevrátil
v stanovenej
lehote
a/alebo rozsahu a/alebo stanoveným spôsobom
Projektový grant alebo jeho časť, na vrátenie
ktorého ho v súlade s touto Zmluvou vyzval
Správca programu alebo iná Oprávnená osoba.

b. je realizáciou Projektu ohrozený alebo
preukázateľne hrozí, že bude ohrozený verejný
záujem,
c. realizáciou Projektu dochádza alebo môže dôjsť
k poškodzovaniu zdravia obyvateľstva alebo
škodám na majetku,

13.3.2. Platby môžu byť pozastavené na celý Projekt,
určité Výstupy projektu alebo Výsledky
projektu. Správca programu si vyhradzuje právo
určiť rozsah pozastavenia platieb.

d. realizáciou
Projektu
dochádza
k iným
obdobným škodám alebo hrozbám ako sú
uvedené v bodoch 13.4.1.a. až 13.4.1.d. VZP.
26
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13.4.2. Ak je realizácia Projektu pozastavená, Prijímateľ
nesmie pokračovať v realizácii Projektu, a to ani
z Dodatočných vlastných zdrojov a prerušuje sa
plynutie lehôt. Po zrušení pozastavenia
realizácie Projektu musí byť Projekt ukončený
najneskôr do uplynutia Doby realizácie
projektu.

podmienok poskytnutia Projektového grantu,
ktorých nesplnenie, resp. porušenie je spojené s
povinnosťou
vrátenia
poskytnutého
Projektového grantu alebo jeho časti; ak
Prijímateľ Projektový grant alebo jeho časť
nevráti postupom stanoveným v tomto článku,
bude sa na takéto porušenie podmienok
aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

13.4.3. Správcu
programu
zašle
Prijímateľovi
oznámenie o pozastavení realizácie Projektu.
V oznámení uvedie dôvody pozastavenia
realizácie Projektu, ako aj termín, v ktorom je
potrebné predložiť dokumenty, ktoré Správcovi
programu umožnia preskúmať, či dôvody
pozastavenia pominuli, resp. boli odstránené.

f.

13.5. Vrátenie finančných prostriedkov
13.5.1. Prijímateľ je povinný vrátiť Správcovi programu
Projektový grant alebo jeho časť:
a. ak povinnosť vrátiť poskytnutý Projektový grant
alebo jeho časť vyplýva Prijímateľovi z tejto
Zmluvy, z Právneho rámca FM EHP/NFM alebo z
Pravidiel implementácie,
b. ak Prijímateľ poskytnutý Projektový grant alebo
jeho časť nezúčtoval prostredníctvom Priebežnej
správy o projekte,
c. ak Projektový grant alebo jeho časť boli
Prijímateľovi poskytnuté z titulu mylnej platby,
alebo neoprávnene, a to najmä z dôvodu že
Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie
Projektového grantu podľa tejto Zmluvy,

ak to určí Správca programu z dôvodu, že
Partner
Projektu
porušil
ustanovenia
Partnerskej dohody, čím spôsobil vznik
Nezrovnalosti a to vzhľadom na skutočnosť, že
spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Partnera sa
považuje za také porušenie podmienok
poskytnutia Projektového grantu, ktorých
nesplnenie, resp. porušenie je spojené s
povinnosťou vrátenia Projektového grantu alebo
jeho časti Prijímateľom; ak Prijímateľ
Projektový grant alebo jeho časť nevráti
postupom stanoveným v tomto článku, bude sa
na takéto porušenie podmienok aplikovať
ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

g. ak sa v rámci Projektu rozhodne o Finančnej
korekcii podľa bodu 13.2. VZP,

d. ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené
v tejto Zmluve, legislatívu SR alebo EÚ, Právny
rámec FM EHP/NFM a/alebo Pravidlá
implementácie, čím spôsobil vznik Nezrovnalosti
a porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1
písm. a), b), c),
zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov,

h. ak Národný kontaktný bod, VFM/MZV NK
rozhodne o Finančnej korekcii, najmä z dôvodu
vzniku
Nezrovnalosti
alebo
Podozrenia
z nezrovnalosti v Projekte,

e. ak to určí Správca programu z dôvodu, že
Prijímateľ porušil ustanovenia tejto Zmluvy,
legislatívu SR alebo EÚ, Právny rámec FM
EHP/NFM a/alebo Pravidlá implementácie čím
spôsobil
vznik
Nezrovnalosti,
a nejde
o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1
písm. a), b), c), zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov, a to vzhľadom
na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo
strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie

13.5.2. Ak Prijímateľovi vznikne povinnosť podľa tejto
Zmluvy vrátiť poskytnutý Projektový grant
alebo jeho časť,
Správca programu zašle
Prijímateľovi žiadosť o vrátenie, v ktorej mu
oznámi výšku sumy poskytnutého Projektového
grantu, ktorú je povinný vrátiť, vrátane
identifikácie účtu, na ktorý je Prijímateľ povinný
Projektový grant vrátiť.

i.

ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie
trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov,
alebo porušovanie schválených zásad politiky
konfliktu záujmov v procese schvaľovania
Projektu.

13.5.3. Prijímateľ je povinný Správcovi programu vrátiť
poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť
v lehote tridsať (30) pracovných dní odo dňa
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doručenia žiadosti o vrátenie, ak v tejto Zmluve,
Pravidlách implementácie alebo v žiadosti
o vrátenie nie je uvedená iná lehota. Ak
Prijímateľ nevráti požadované finančné
prostriedky v lehote špecifikovanej v žiadosti o
vrátenie, je Správca programu oprávnený
uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,1% z uvedenej časti Projektového
grantu za každý aj začatý deň omeškania.

14.1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie
zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy nastane:
a. splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne
uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva
uzatvorená,
b. dohodou zmluvných strán,
c. odstúpením od Zmluvy.
14.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je
možné ukončiť podľa bodu 14.1.1.b. VZP, ak
majú zmluvné strany vzájomne vysporiadané
všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo
vzniknuté na základe Zmluvy alebo ak nedošlo
ani k čiastočnému poskytnutiu Projektového
grantu Prijímateľovi.

13.5.4. Prijímateľ je povinný v lehote desať (10)
kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia platby,
oznámiť Správcovi programu spôsobom podľa
Pravidiel implementácie, že vrátil Projektový
grant alebo jeho časť. K oznámeniu priloží výpis
z bankového účtu preukazujúci realizáciu
uskutočnenej
platby
v prospech
účtu
špecifikovanom v žiadosti o vrátenie.

14.1.3. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní riadne
a včas povinnosť, resp. povinnosti stanovené
v tejto Zmluve, v Právnom rámci FM EHP/NFM
alebo v Pravidlách implementácie, ktoré sa
zaviazal plniť podľa tejto Zmluvy.

13.5.5. Ak Prijímateľ neodvedie Projektový grant
spôsobom, v rozsahu a/alebo lehote podľa
žiadosti o vrátenie, Správca programu oznámi
porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe
finančnej kontroly ako podnet na začatie
správneho konania.

14.1.4. Akékoľvek omeškanie Prijímateľa s plnením
povinnosti, ktorú sa zaviazal plniť podľa tejto
Zmluvy, znamená podstatné porušenie zmluvnej
povinnosti a zároveň porušenie finančnej
disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona 523/2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a spôsobuje vznik
Nezrovnalosti.

13.6. Odvod výnosu
13.6.1. Prijímateľ je povinný Správcovi programu
odviesť výnos z poskytnutého Projektového
grantu, ktorý vznikol na Projektovom účte ako
aj na účte Partnera Projektu ak je to relevantné,
ktorý slúži na príjem prostriedkov Projektového
grantu, okrem prípadu, kedy Prijímateľ
poskytuje
Projektový
grant
Partnerovi
systémom refundácie už zrealizovaných
výdavkov.

14.1.5. Správca programu je oprávnený okamžite od
Zmluvy odstúpiť, ak Prijímateľ podstatným
spôsobom porušil povinnosť, ktorú sa
podľa tejto Zmluvy zaviazal plniť. Ak Správca
programu od Zmluvy neodstúpi, je oprávnený
postupovať podľa článku 13.1.8. VZP.

13.6.2. Výnos podľa bodu 13.6.1. VZP je Prijímateľ
povinný odviesť spôsobom podľa Pravidiel
implementácie na účet stanovený Správcom
programu do 15. januára roku nasledujúceho po
roku, v ktorom výnos vznikol a v rovnakej lehote
oznámiť Správcovi programu, že odviedol
výnos. K oznámeniu priloží výpis z bankového
účtu preukazujúci realizáciu uskutočnenej
platby.

14.1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je
oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v súlade s §
344 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
14.1.7. Ak Správca programu odstúpi od Zmluvy
z dôvodu porušenia povinnosti podľa tejto
Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa
zaväzuje vrátiť Správcovi programu celý
dovtedy poskytnutý Projektový grant podľa
bodu 13.5. VZP.

13.6.3. Ak Prijímateľ výnos riadne a včas nevráti,
Správca programu bude postupovať rovnako,
ako v prípade vrátenia Projektového grantu
alebo jeho časti podľa bodu 13.5. VZP.
ČLÁNOK 14.

14.1.8. Ak Správca programu odstúpi od Zmluvy
z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej
nemožnosti plnenia záväzkov z tejto Zmluvy zo
strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť
Správcovi programu celý dovtedy poskytnutý
Projektový grant podľa bodu 13.5. VZP.

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

14.1. Všeobecné ustanovenia
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14.1.9. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

ČLÁNOK 16.

14.1.10. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú
zachované tie práva a povinnosti Správcu
programu a Prijímateľa, ktoré podľa svojej
povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to
najmä právo požadovať vrátenie poskytnutého
Projektového grantu, právo na náhradu škody,
ktorá vznikla porušením Zmluvy a povinnosť
Prijímateľa vrátiť poskytnutý Projektový grant
alebo jeho časť podľa tejto Zmluvy.

16.1. Všeobecné ustanovenia
16.1.1. Prijímateľ je povinný viesť účtovníctvo
v elektronickej forme v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
16.1.2. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, je povinný v rámci svojho
účtovníctva účtovať o skutočnostiach, týkajúcich
sa projektu buď v analytickej evidencii a na
analytických účtoch v členení podľa jednotlivých
projektov, ak účtuje v sústave podvojného
účtovníctva, alebo v účtovných knihách podľa §
15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov so slovným a číselným
označením druhu poskytnutej podpory v
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave
jednoduchého účtovníctva.

14.1.11. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky zo Zmluvy
zanikajú dňom vstupu Prijímateľa do likvidácie,
ako aj dňom vyhlásenia konkurzu na majetok
Prijímateľa, ak dôjde k jeho vstupu do likvidácie
a k vyhláseniu konkurzu v období počas
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. V tomto
prípade sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Správcovi
programu finančné prostriedky poskytnuté na
základe tejto Zmluvy v lehote troch (3)
kalendárnych dní od jeho vstupu do likvidácie
alebo do
troch (3) kalendárnych dní od
vyhlásenia konkurzu. V opačnom prípade vzniká
Správcovi programu pohľadávka v sume
vyplateného Projektového grantu a prípadného
penále a Správca programu je oprávnený
uplatniť ju v rámci likvidácie a v konkurznom
konaní.
ČLÁNOK 15.

ÚČTOVNÍCTVO

16.1.3. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov vedie evidenciu
majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov
(definovaných v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
týkajúcich sa projektu v účtovných knihách
používaných v jednoduchom účtovníctve (§15
ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.) so slovným a
číselným označením projektu pri zápisoch
v nich;
na
vedenie
tejto
evidencie,
preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania
majetku a záväzkov sa primerane použijú
ustanovenia
zákona
č. 431/2002
Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov
o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii
a spôsobe oceňovania.

PREVOD A PRECHOD PRÁV

15.1. Prevod práv
15.1.1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva
a/alebo povinnosti alebo ich časť z tejto Zmluvy
na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Správcu programu. Ak Prijímateľ
prevedie práva a/alebo povinnosti alebo ich časť
z tejto
Zmluvy
na
iný
subjekt
bez predchádzajúceho
písomného
súhlasu
Správcu programu, je povinný vrátiť poskytnutý
Projektový grant alebo jeho časť.

16.2. Archivovanie účtovnej dokumentácie
16.2.1. Prijímateľ zabezpečí uchovávanie a ochranu
účtovnej dokumentácie alebo evidencie a inej
dokumentácie, týkajúcej sa Projektu podľa
platnej legislatívy SR a umožní prístup
k dokumentácii vyžadovaný podľa čl. 8.8
Nariadenia počas platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy.

15.2. Prechod práv
15.2.1. Prijímateľ je povinný písomne informovať
Správcu programu o skutočnosti, že došlo alebo
dôjde k prechodu práv a povinností z tejto
Zmluvy, a to bezodkladne ako sa dozvie o
vzniku tejto skutočnosti alebo možnosti jej
vzniku.

ČLÁNOK 17.

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

17.1. Vyhlásenia Prijímateľa
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17.1.1. Prijímateľ vyhlasuje, že:

zodpovedný za včasné, riadne a uspokojivé
riešenie takýchto záležitostí.

a. nepožaduje a ani nebude požadovať na
realizáciu Projektu dotáciu, príspevok, ani inú
formu pomoci, ktorá by spôsobila dvojité
financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov
iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu
SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov
alebo zdrojov EÚ a ani mu takáto pomoc nebola
poskytnutá na realizáciu Projektu,
b. voči nemu nie je vedené žiadne súdne,
exekučné, správne alebo konkurzné konania
resp. reštrukturalizačné konanie a nie je
v likvidácii,
c. všetky informácie, ktoré poskytol Správcovi
programu najmä, ale nie výlučne, v súvislosti so
Žiadosťou
o projekt
a jej
hodnotením
a v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy, sú
autentické, pravdivé, presné a úplné.
17.1.2. Prijímateľ zároveň vyhlasuje, že si je vedomý
skutočnosti, že Projektový grant, a to aj každá
jeho časť, je prostriedkom vyplateným
z prostriedkov FM EHP/NFM a zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky ako povinným
spolufinancovaním Programu. Na použitie
týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto
prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného
použitia alebo zadržania, a na ukladanie a
vymáhanie sankcii za porušenie finančnej
disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v
osobitných predpisoch najmä, nie však výlučne
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov a zákon č. 440/2000 Z. z. o správach
finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
17.2. Vylúčenie zodpovednosti
17.2.1. Správca programu nenesie v žiadnom prípade
zodpovednosť za realizačný dohľad, realizáciu,
dokončenie alebo prevádzkovanie Projektu.
17.2.2. Správca programu nepreberá žiadne riziko
alebo akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek
odškodné, ujmu alebo iné možné nepriaznivé
účinky
spôsobené
Projektom,
vrátane
nedôsledností
v jeho
plánovaní,
resp.
realizovaní, a to ani v súvislosti s inými
projektmi, ktoré by mohli mať naň vplyv alebo
na ktoré by mohol mať vplyv, alebo za
nespokojnosť verejnosti. Prijímateľ je výlučne
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PLNOMOCENSTVO
Úrad vlády Slovenskej republiky
so sídlom: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava
IČO:00151513
v ktorého mene koná Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
(ďalej len „splnomocniteľ“)
týmto splnomocňujem
Ing. Jána Kraka
generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov
narodený:
trvale bytom:
(ďalej len „splnomocnenec“)

na všetky právne úkony v mene splnomocniteľa spojené s implementáciou finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu vrátane podpisovania
všetkých dokumentov a zmlúv s tým súvisiacich a to najmä:
-

schvaľovanie Interného manuál Národného kontaktného bodu a jeho aktualizácie,

-

schvaľovanie Príručky pre správcu programu/prijímateľa,

-

schvaľovanie ďalších dokumentov metodologického charakteru vydávaných Národným
kontaktným bodom,

-

schvaľovanie návrhu výnimiek z príručiek a usmernení vydaných Národným kontaktným
bodom,

-

schvaľovanie Štatútu monitorovacieho výboru ako aj jeho zmien a doplnkov a vymenúvanie
členov monitorovacieho výboru,

-

ustanovenie správcov programov, odvolávanie správcov programov a schvaľovanie návrhov
programov a ich prípadných zmien pred ich predložením Výboru pre finančný mechanizmus
EHP/ Ministerstvu zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva,

-

podpisovanie dohôd o implementácii programu, ak Národný kontaktný bod nie je správcom
programu,

-

schvaľovanie priebežnej finančnej správy v rámci Fondu technickej asistencie,

-

odsúhlasovanie návrhov na zmenu alokácií programových oblastí, návrhov na presuny medzi
týmito oblasťami a návrhov na vytvorenie nových programových oblastí a predkladanie ich na
schválenie Výboru pre finančný mechanizmus EHP/ Ministerstvu zahraničných vecí Nórskeho
kráľovstva,

-

schvaľovanie interného manuálu správcu programu pre finančný mechanizmus EHP a Nórsky
finančný mechanizmus a jeho aktualizácie,

-

schvaľovanie návrhov výziev a hodnotiacich kritérií,

-

vymenúvanie a odvolávanie členov výberových komisií, ktorých v zmysle programovej
dohody menuje správca programu,

-

podpisovanie projektových zmlúv a ich prípadných dodatkov,

-

oznamovanie prijímateľovi zámer správcu programu odstúpiť od projektovej zmluvy.

Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou starostlivosťou
a v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike a internými predpismi
splnomocniteľa.
Toto plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú, od 12. júna 2014.
V Bratislave dňa

_________________________
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády
Úrad vlády Slovenskej republiky

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.
V Bratislave dňa
_________________________
Ing. Ján Krak
generálny riaditeľ
sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
Úrad vlády Slovenskej republiky

