Príloha č. 1 k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt

Partnerská dohoda o realizácii mikroprojektu

Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu s názvom:
„Dedičstvo starých mám bez hraníc“
ktorý sa uchádza o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020.

Dohoda uzatvorená medzi Obcou Pečovská Nová Ves vystupujúcim ako žiadateľ
mikroprojektu so sídlom v Pečovskej Novej Vsi zastúpeným:
PhDr. Jaroslavom Dujavom, starostom obce
a
Miastom a Gminou Sieniawa vystupujúcim ako partner mikroprojektu so sídlom v Sieniawe,
zastúpeným:
Adam Woś, Burmistrz
§1
1. Predmetom dohody je realizácia mikroprojektu s názvom: „Dedičstvo starých mám bez
hraníc“,
2. Mikroprojekt predpokladá v lehote od 07/2018 do 06/2019 realizáciu nasledujúcich
úloh1:
1. Úloha 1: Spoločné udržiavanie tradícií slovensko-poľského pohraničia
Ú1A - Úvodný interaktívny workshop v Pečovskej Novej Vsi
Ú1B - Interaktívny workshop v Sieniawe
2. Úloha 2 - Realizácia stálej expozície tradičných artefaktov v interiéri a exteriéri obce
Pečovská Nová Ves
Ú2A - Realizácia interiérovej expozície tradičných artefaktov v priestoroch OcÚ
Pečovská Nová Ves
Ú2B - Osadenie exteriérových vitrín na prezentáciu poľsko - slovenských tradícií v
exteriéri obce Pečovská Nová Ves
Ú2C - Zabezpečenie tradičných ženských odevov pre účely aktívnej propagácie
projektu a obce Pečovská Nová Ves
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Uveďte všetky úlohy naplánované v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
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3. Úloha 3 - Tvorba spoločnej publikácie "Dedičstvo starých mám bez hraníc"
4. Úloha 4 - Záverečná konferencia "Dedičstvo starých mám bez hraníc"

§2
Plánovaný celkový rozpočet mikroprojektu
dvestodeväťdesiatšesť) EUR a 38 centov vrátane:

je

30 296,38

(slovom:

tridsaťtisíc

a. spolufinancovanie z prostriedkov EFRR: 25 751,92 (slovom: dvadsaťpäťtisíc
sedemstopäťdesiatjeden) EUR a 92 centov čo predstavuje 85% celkových
výdavkov mikroprojektu
b. spolufinancovanie z účelovej rezervy štátneho rozpočtu: 3029,63(slovom:
tritisícdvadsaťdeväť) EUR a 63 centov čo predstavuje 10% celkových výdavkov
mikroprojektu.
c. vlastný vklad: 1 514,83(slovom: jedentisícpäťstoštrnásť) EUR a 83 centov čo
predstavuje 5% celkových výdavkov mikroprojektu a bude v plnom rozsahu
financovaný žiadateľom.
§3
V prípade schválenia finančného príspevku pre uvedený mikroprojekt:
1. Žiadateľ sa zaväzuje 2:
1) riadiť a implementovať celý mikroprojekt. Na žiadateľovi spočíva celková
zodpovednosť za mikroprojekt vo vzťahu k Euroregiónu/VÚC;
2) zabezpečiť riadnu a včasnú realizáciu a ukončenie mikroprojektu, vrátane
predkladania správ o postupe realizácie mikroprojektu v súlade s pravidlami a
lehotami uvedenými v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre
mikroprojekt;
3) implementovať a koordinovať všetky úlohy naplánované v mikroprojekte,
ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu jeho cieľov;
4) koordinovať úlohy realizované partnerom vyplývajúce z ustanovení uvedených
v žiadosti o poskytnutí finančného príspevku;
5) zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu mikroprojektu a zabezpečiť
vlastný finančný vklad;
6) realizovať informačnú a komunikačnú politiku informovaním verejnosti o tom,
že realizovaný mikroprojekt získal finančný príspevok z Európskej únie v rámci
Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020;
7) zabezpečiť, že žiadne výdavky, ktoré majú byť v rámci mikroprojektu
vynaložené, neboli, nie sú a nebudú financované zo žiadneho iného programu
EÚ/dotácií z národných verejných zdrojov;
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Je potrebné opísať rozsah činností, za ktoré bude zodpovedný žiadateľ.
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2. Partner sa zaväzuje3:
1) aktívne sa zúčastňovať a spolupracovať v úlohách, ktorých cieľom je realizácia
mikroprojektu;
2) riadne a včas uskutočniť aktivity, za ktoré je zodpovedný, v súlade so
žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku;
3) informovať žiadateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu viesť k odchýlkam
v realizácii mikroprojektu, vrátane rizika ukončenia realizácie úloh alebo
o riziku nedosiahnutia plánovaných ukazovateľov uvedených v žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku;
4) prijímať všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré umožnia Žiadateľovi plniť
povinnosti, ktoré preňho vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku;
§4
Dohoda je uzavretá na dobu určitú: od dátumu podpísania dohody, do dňa finančného
ukončenia realizácie mikroprojektu, t.j. do získania poslednej refundácie od
Euroregiónu/VÚC.
§5
V prípade, že nebude poskytnutý finančný príspevok v rámci uvedeného mikroprojektu na
aktivity uvedené v § 1 ods.2 dohoda stráca svoju záväznú právoplatnosť.

08.11.2017
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08.11.2017

..................................................

..................................................

Dátum, podpis a pečiatka žiadateľa

Dátum, podpis a pečiatka partnera

Je potrebné opísať rozsah činností, za ktoré bude zodpovedný partner.
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