
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 19-5 L4-o431,4

uzatvorenávsúladesust,§22zákonač.2841201,4Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonaČ.
43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č.7912013 Z. z. v
platnomznení,vspojenísust §262a5 269ods.2zákonač.513/1991 Zb.ObchodnýzákonníkvzneníneskorŠÍchpredpisov
(dalej aj ako Zmluva)

1 Zmlurmé strany

1,1 Poskytovatel

názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukťová 74. B1,1 0B Bratislava-Staré Mesto
ICO: 42478933
konajúc prostredníctvom: Ing Silvia Stasse]ová, predsedníčka rady FPU

Mgr, Jozef Kovalčik, PhD., riaditel FPU
zriadený: zákonom č.2841201,4 Z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mai]: norma.}dein@fpu.sk

bežný účet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol, L95'1,4O43L4

(dálej aj ako Poskytovatei'a]ebo FPU)

1,2 Prijímatel' finančných prostriedkov

obchodné menoimeno a priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
sícilo/miesto podnikania/bydliskol Ul. 17. novenrbra 125B, 022 01 Cadca
ICO/dátum narodenia: 36145068
DIC: 2021435625
IC DPH:

Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditel'
E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

číslo účtu - IBAN: SK4B 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako Príjímatel)

(Poskytovatel'a PrijímateL dalej aj ako Zniluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2,1, Poskytovatel' poskytuj e finančné prostriedky na základe zákona č. 284lZ0I4 Z. z. o Fonde na podporu ttmenia a o
Zmene a doplnení zákona Č.43412010 Z, z o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kuttúry Slovenskej
replrbliky v znení zákona Č.79l20I3 Z. z v zr.ení neskorších predpisov (dáIej aj ako Zákon o FPU) a podla interných
predpisov Poskytovatela, kto4l,nri sít najmá Šta|ťrt Poskytovatelh VP č.2l2o15 zo dňa 14.01.2016 (d'alej aj ako Šťdtúť),
Zásady poskytovania fínanČných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č. 12l2OI5 podl'a aktuálneho znenia
(dhlej aj ako Zósacly) a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2o19 (dalej aj ako štruktúra
podpornej činnosúí) a v sÚIade s podmienkami stanovenými vo Výzve číslo B/2o19 na predkladanie žiadostí (dhlej aj

ako Výzva)
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2,2 FinanČné prostriedky poskytnuté na základe ťejto Zmluly sír verejnými prostriedkami a na ich poskytntltie a použitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č 52312004 Z, z. o rozpočtových pravidlách verejnej sprár,lr a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako Zákorl o rozpočtových pravidIách) a prísltlšné
ustanovenia zákona Č. 358/2015 Z. z. o itprave niektoých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o

zmene a doplnení niektoriich zákonov (zákon o štátnej pomoci) (d'alej aj ako Zákon o šP)_

Prijímatel'predložil Poskytovatelbvi na základe Výzvy úpInír písomnú žiadosť číslo 19-514-o4314 o poskytnutie
finančných prostriedkov (dalej aj ako Žiadosť). Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dálej aj ako Hodnotenie)
odporučila poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(dhlej aj ako Projekt). fuaditel FPU na základe Hodnotenia rozhodol o poskrytntrtí finančných prostriedkov dňa

20.05.2019.

3 Predmet zmluly

3.1 Touto Zmluvou sa Poskytovatel zavázuje poskytnúť Prijímatelbví finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom

Systematická akvizičná činnosť - cesta k spokojnému čitatelbvi, a to vo výŠke a za podmienok stanovených
najmá v tejto Zmtuve, vo Výzve, v Žákorie o FPU, v iných súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisoch, v
interných predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podpornej činnosti), Prijímatel'sa zavázuje
Poskytovatelbm poskytnu[é finančné prostriedky použiť v sú]ade s účelom poskytnutia finančných prostriedkov,
rešpektujúc najmá podmienkry stanovené touto Zmluvou,Yýzvott, Zákonom o FPU, Štatútom, Zásadami, Štruktúrou
poclpornej činnosti ako aj inými všeobecne záváznými právnymi predpisnri a inými internými predpisml Poskytovatelh,
PrijímateI'sa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnovertre preukázať použitie poskytnutýclr finančných prostriedkov v
súIade s účelom ich poskytnutia a v súIade s inými podmienkami r,ryplýwajúcinli z obsahu tejto Zmluly a/alebo v sÚlade
s podmienkami lyplývajúcimi zYýzlry, zo Zákona o FPIJ, z iných súvisiacich všeobecne záváznýďn právnych predpisov
a z interných predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej činnosti).

+ Účet a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

4,I Základným účelom tejto Zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov Poskytovatelbm Prijímate1'ovi na akvizícia
kntžničného fondu.

Zmluvné strany sa dohodli na závázrrých vecných výstupoch z Projektu (dhlej aj ako Závázné výstupy), ktoré sú
špecifikované v prílohe č. 1 k tejto Zm]uve. Obsah a rozsahZávázných vecrrých výstupov možno na základe dohody
Zmluvných strán meníť dodatkom k tejto Zmluve.

Poskytovatel poskytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi finančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej lýŠke 13

OO0,00 EUR na Úhradu bežných výdavkov

Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimá]na pomoc (pomoc de mrnimrs) podl'a Schémy minimálne3 pomoc1

poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatktr č 2, ktorá bola
zverejnenáv Obchodnomvestníku č.2431201,7 vydanom día21, 1,2 2017 pod G000045. Minimálna pomoc, ktorá sa

poskytuje na základe tejto zmluql, j e v súlade s nariadenim Komisie \EU ) č. 1407 l2013 z 1B. decembra 2013 o

uplatňovaní článkov 107 a 10B Zmlulry o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (UV EÚ L 352,24.12.2013,
s.1).

5 Práva a povinnosti zmlurnrých strán

Poskytovatel'sa zavázuje poskytnúť finančné prostriedkry Prrjímatel'ovi bezhotovostne na bankový účet r.rvedený v
záhiaví tejto zmluql najskór v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluly v centrálnom registri zmlúv podlh
osobitého predpísu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmlurn7 v CentráInom regístri zmlúv podla
osobitého predpisu.

FinanČné prostriedky poskytnuté podla tejto Zmluly sú úče]ovo viazané na úhradu všetkých alebo len niektorych
bežných v5idavkov, ktoré súvisia s realizáciou projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte nák]adov
Projektu, Rozpočet je prílohou č. 2 k tejto Zmluve (dálej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zmluvy nesmú byť použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeohecne záváznými právtlymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi PosLrytovatela.
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58

53 Prijímatel'sa zavázlr3e podiel'ať sa na finančnom zallezpeóení rea]izácie Projektu formou povinného spolttfinancovania
rrl'Čeného podlh príshrŠných ustanovení Zákona o FPU, ŠtnLkrtLn poclpornej činnosti a podl'a rozpočttr Projektu v sume
najnrenej 685,0O EUR

5.4 Prijímatel'prijíma finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmlulry bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmienok q,pllivajúcich z tejto zmlury, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
Poskytovatelá,

55 Prijímatel'je oprávnený pouŽiť finančné prostriedky poskytnuté na zák]ade tejto Zmluql na úhradu konkrétneho
rlidavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupine tohto nák]adu/q/,davku uvedená v Rozpočte
projektu Prlínatel' je oprávnený potLžiť a vryúčtovať l{.davklr/náklady v rámci jednotlivých skupín rozpočtových
poloŽlek uvedených v pr-ílohe č, 2 k tejto Zmlttve. V priebehtr realizácie projektu móže Prr3ímatel'trskutočniť presuny
firrančných prostriedkov medzi skupinarrri rozpočtových položiek uvederrýclr v tejto Zm]uve maxímálne do qišky 20 %

finančných prostrledkov pridelených na clanú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok poskrytnutia dotácie. Prijínratel'nie je povínný por.ržiť všetkry finančné prostriedky poskytnuté na záldade
tejto Zmluql.

Prijímatel'je povinný pouŽit finančné prostried\, výIučne na výdavky súvisiace s rea]izáciou Projektu (dalej len
oprávnené výdavky) FPU bude ako oprár,nené rr,,dav§ podl'a predchádzajúcej vety akceptovať aj lýdavkry Prijímatel'a,
ktor'é Prijímatel'lryrratoŽil pred uzavr-etítl Ztlluq,. ak boli tynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznik]i najskór
01.07,2O19 Výdav}ql rnusra Prijima|el'or.i vzniknúť najneskór- do 31.12.2019. Dňorn vzniku výdavku sa rozumie deň
clodania tovaru alebo poskytnutia služje]l, ktoré sú predtlietonr lyúčtovarlia Dňom úhracly sa rozumie cleň oclpísania
firrarrČných prostriedkov z účtu PrUílilatel'a za úče]om zaplatenia ceny za tovar alebo služby,

Oprávnenými vj,davkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejú výdavky uvedené v príslušnej výzve. Výdavky bez
priameho vzťahu k realizácii projektu, ani qidavky, ktoré nie sú súčasťou Rozpočtu projektu, nebudú akceptované.
TaktieŽ nebudú akceptované ako oprávnené všetky výdavky uvedené v článku 6 bod 6 Zásad.

Výnosy z poskytntLtých finančných prostriedkov, ako sú napr. ťrroky poskytnuté peňažným ústavom, v ktorom má
Prijimatel'zriadený účet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajú (dálej aj akoVýnosy), sú príjmami štátneho
rozpočtu, ak zákon č 52312004Z z o rozpočtových pravidlách verejnej sprár1, a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskorŠÍch zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímatelje povinný všetky Výnosy po

odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankovli účet
(pre identifikáciu platby je Prijímatel'povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluly) Poskytovatela
pred dátumom koneČného a Úplného vyúčtovanía poskytnutých finančných prostriedkov Neodvedenie Výnosov podl'a
predchádzajúcejvetyjeporuŠenimfinančnejdisciplínyvzmysle§31 ods 1pism.d)zákonč.52312004Z.z.o
rozpoČtorrych pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoich zákonov. O vrátení Výnosov Prijíma|el'
upovedomí Posky|ovatela písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prlímateibvi výnosy nevznik]i. je povinný
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vryhlásenia pri lyúčtovaní poskytnutých finančných
prostried kt_rv

Ak PrlÍmatel'nebr.tde realizovať Projekt, je povinný o tejto sktrtočnosti Poskytovatel'a bez zbytočného odkladu písonrne
informovať. Prijínratel'je povinný v lehote podl'a Zmluly finančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluly v
plnom rozsahu vrátiť na bežný účet pos}rlztovatel'a uvedený v záhlaví tejto zmluly, ak finančné prostriedky vracia do

31,t2,2OL9, alebo na depozitný ÚČet, ak finančné prostriedky vracia po 01,01.202o, Pre identifikáciu platby je
Prijímatel'povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmtuly. Výnosy Prrjímatel Posfirtovatelbvi odvedie
podl'a bodu 5.B tejto Zmluly. Prijímatel'vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkolVek nárok.

5.6

5.7

5,10 Ak Prijimatel nepouŽije celú sumu poskytnr,ltých finančných prostňedkov, je povinný v lehote podla Zmluvy všetky
nepouŽité finanČné prostriedky vrátiť na beŽný účet Poskytovatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmlurry, ak finančné
Prostriedky vracia do 3l."1,2,2OI9, alebo na depozitný účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedky
vracia po 01.01.2O20. Pre identifikácirr platby je Prijímatelpovinný por.ržiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto
Zmluly. O vráteni nepor.rŽitých finarlčrrých 1lrostriedkov Prrjímatel'upovedonrí Poskytovatel'a písomne pred realizáciou
prevodu Prijinratel'vráterrím nepottžitých firrančných prostrieclkov na ne stráca akýkolvek nárok,

59
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5.11 PoskYtovatel'je oprávnený kedykoiÝek vykonať vecnú a finančnír kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami '
PoskYtnutými na zák]ade tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímateta z právneho
vztahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy Prijímatelje povinný umožniť Poskytovatelbví a nínr povereným osobám
vykonanie kontroly podlh predchádzajúcej vety. Za tým úóelom je Prijímatel' povinný Poskytovatelbvi poskytnúť
Potrebnú súČinnosť, najmá predloŽiť doklady a údaje z účtovnej dokurnentácie, trmožniť vsttrp do svojho sídla, resp
priestorov, v kto4;ch podniká alebo lykonáva rnú činnosť alebo reaiizuje projekt poskytovatel'sa zaváztlje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 5 dní vopred, a to pisomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e_mailom
Pri urČovaní termínu kon|roly sa Poskytovatel'zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zdržania v realizácii Projektu

5,12 Prijímatel'savsúvislostisrealizáciouProjekttrzavázrrjepodt'apovahyProjekttrprimeranýmavhodnýmspósobom
informovať o tom, Že Projekt, na ktoú boli poskytnuté finančné prostriedky na zá}r]ade tejto Zmlr.rvy, podporil
PoskYtovatell Pri propagácii Projektu je Prijímatel'povinný postupovať podla aktuáIneho znenia Príručky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podl'a Manr.rálu pre vizuálnu identitr_r FPU, ktoré
Poskytovatel'zverejní na webovom sídle FPU. Príjímatel'sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
Špecifikovaných v predchádzajÚcej vete aktuátnych k momentu lrykonávania propagácie. Prijímatel'sa tíež zavázuje v
dostatoČnom Časovom predstíhu, najneskór však 1O dní vopred, informovať Poskytovatela o termíne realizácie
výstupov projektu, vrátane ."p.ur"i-rtučri};ch, propagačných a/alebo spoIočenských podujatí súvisiacich s uvedením
Projektu na verejnosti. Na základe vzájomnej dohody je Prijímatel'povinný umožniť osobám konajúcim zalv mene
Poskytovatel'ir účasť na vŠet§ý.ch podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Prijímatel'sa zavázuje, Že pri vŠetkých poclujatíach a aktivitách sírvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s

lynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktorlimi zamedzi tomu, aby mohlo clójsť a]ebo doš]o najmá k
nasledovným negatívnym spoločenským.j avom:

a) podpore alebo propagácii skupín osób alebo hrrutí, ktoré v rámcr svojej činnos|i násilím, lrrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťaŽkej r.rjnry smerujú k potláčaniu základných práv a siobód iných,

b) PouŽÍvaniu zástav, odznakov, rovnošiat a]ebo hesie], prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilÍm, hrozbou násilia a]ebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,

c) sPrístupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
. extrémistických materiálov,

d) hanobeniu niektorého nárocla, jeho jazyka, k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobenitr
jednotlivca alebo skupiny osób pre ich príslr.ršnosť k niektorej rase, národu, nároclnosti, farbe pleti, etnickej
skuPine, póvodu rodu, pre ich náboženské ."yznanie alebo preto, že sú bez lyznania alebo k r,lrhrážaniu sa
takýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osób,

e) podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupine osób alebo jednotlivcovi pre ich príslušnost k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboženské lyznanie.

Prliímatel'sa rovnako zavázuje, Že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisíacich s Projektom nebude uskutočňovať
a/alebo iným subjektom neumoŽní uskutočňovať politickír agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky,
Programu alebo hesíel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,
respektíve rea]izovať na tento účel alebo v sťrvis]osti s tým akékolÝek úkony
(dálej aj ako Nežinduce konanie).

5.14 Ak aj napriek sp]neniu povinnosti Prijímatela podlá bodu 5,13 Znluly dójde bez jeho zavinenia k tlkému
NeŽiaducemu konaniu, Prijímatel'je povinný bez zbytočného odkladu vykonať také úkony a prijať také opatrenia, aby
NeŽiaducemu konaniu okamžite zamedzi] a zabezpečil, aby sa v dalšom takom konaní nepokračova]o.

5,15 V PríPade, Že dójde zo strany Prijímatel'a k prlrušeniu povinností podl'a bodov 5.13 a/alebo 5.14 tejto Zmluly, považujú
sa finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmlu4l za použité v rozpore s touto Zm]uvou. Finančné
Prostriedky podlá predchádzajúcej vetyje Prijímatel'povinný poskytovatelbvi vrátiť na bankový účet Poskytovatelh
uvedenýv záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 clní od doručenia ýzly Poskrytovatelh Prijínratelbvi na vrátenie
takých finančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov a/alebo porušenie povinností rypl3ívajúcich pre Prijímatel'a zo Zmluly a/alebo v súvíslosti so
Zmluvou sa povaŽuje za pouŽitie finančných prostriedkovv rozpore s účelom uvedeným v Zmluve, s výnimkou
nesPlnenía závázkov alebo poruŠenia povinností preukázatelhe zapríčinených z dóvodu vyššej moci.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov
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6.1 Poskytovatel'sa na zák]ade tejto Zmlrrvy zavázlje posky,tnťrt Prljimatelol,i finančné prostriedky vo výŠke tlvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatel'a uvedený v záhtaví tejťo Zmluly,

6.2 V prípade zistenia Poskrytovatela o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatela s poskytnutými
finančnými prostriedkami je Poskytovatel'oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastaviť poskytovanie
dalších finančných prostriedkov Prijímatelbvi.

6,3 Použitie poskytnutých finančných prostriedkov poskytnr.rtých na základe Zrnlulry podlieha ich lyúčtovaniu, ktoré
prljímatel'predkladá v terníne a spósobom rlrčenými v zm]uve. vyúčtovanie pozostáva z finančného qlúčtovania
poskytnutých finančnýclr prostriedkov a vecnélro vyhodnotenia realizovaného projektu (dalej spolu aj ako Vyúčtovanie
), ktoré PrijímateLzrealiztrje v registračnom systéme Poskytovatel'a. PrijímateLje povinný Vyúčtovanie podl'a

predchádzajúcej vety Poskytovatelbvi predložiť v tlačenej podobe wgenerovanej z registračného systému FPU resp. v
podobe určenej na e]ektronické doručovanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy najneskór do

termínu l 3 l,.o 1.202 0. K Vyúčtovanir"r .j e Prijímatel' povinný priložiť aj :

a) Kópie originálnych účtovných dolr]adov označených číslom Zmluly (účtovný dok]ad ako preukázatelhý
záznam musí obsahovat r-ráležitosti v zml,sle § 10 zákona č 43L|2OO2Z z o Účtovníctve, priČom za obsahovú
správnosť účtovného dpk}aclu zodpovedá prlímatel'dotácie) potvrdzujúcich použitie poskytnutých
finančných proslriedkov a kópie ýpisov z účlu označených číslom Zmluvy, na ktory boli poukázané finanČné
prostriedky a z ktorého boli ulrrádzané vlidavkry na projekt s použitím poskytnutých finančných prostriedkov.
Ak je prijínratel'ciotácie registrovaným platcom clane z priclanej hodnoty (d'alej ]en DPH) a nóže si uplatníť
odpočítarrie DPH, táto nie je pri lyúčtovaní clotácie považovaná za oprávnený výdavok.

AIebo

b) Správu auclítora a]ebo zna]ecký posudok licencovaného zna]ca o zhode predloženého finančného lyúčtovania
so zm]uvou; správu audítora alebo znalecký posudok predloží prijímatelvždy, akje celková suma finančných
prostriedkov poskytnutých podl'a zmluvy 20 000 EUR a]ebo viac Správu audítora predkladá PrijímateLv
rozsahu, akoje určené v článku 7 bod 4 Zásad.

c) Ďalšie dok]ady v zmysle § 22 ods. (9) Zákona o FPU.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov podla skupín rozpočtor,li,ch poloŽiek s

ohl'adorn na Rozpočet projektu. Neoddelitelhou súčasťou Vyúčtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufinancovania
oprávnených výdavkov projektu vo l,1iške určenej v tejto Zmluve. Neoprávnené výdavky projektu žiadatel'nemóŽe
vyúčtovať ako povinné spolufinancovanie, Ak Prijimatel'v zdok]adovaní a vyúčtovaní povinného spolufinancovania
projektu uvedie výdavky, ktoré uhradija tretia osoba, je povinný pritožiť k vyúčtovaniu aj kópiu dok]adu
potvrdzujúceho zmluvný vzťah medzi prr.límatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradené
Zároveň je Prijímatel povinný k r,lzúčtovaniu zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópíí účtovných dok]adov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto ryúčtovaných lýdavkov. Prijímatel'je povinný vo finančnom lyúčtovaní uviesť

{,šku dhtšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6 5 Vecné lryhorlnotenie proj ektu Prljírrraiel' vypracuj e v preclpísanej štruktúre určenej v aktuá]nom znení Prír'uČky pre
vectré lylrodnotenie a r.yúčtovanie projektu FPU, ktorú Poskytovatel'zverejní na webovon síd]e FPU. Vecné
ly)rodrrotelrie rnusí obsahovať:

a) správu o realizácii projektu podrobne popisujírcu všetky etapy realizácie projektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov, cielbv a výsledkov projektu, ktoré prijímatel'uviedol v Žiadosti o

poskytnutie finančných prostriedkov,
c) v]astné zhodnotenie prínostt projektu po jeho realizácii

6.6 K vecnému vyhodnotenirt Projektu je Prijímatei'povinný priložit aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti
Prijímatel'a lyplývajúcej mr.r z čl, 5 bod 5.12 prvá veta tejto Zmltrvy v rozsahu určenom v akttlálnom znení Príručky pre
propagácru FPU a dokrrmenty potvrdzuj Úce Závázné rTstupy z Projektr"r podlá prílohy č. 1 k tejto Zm]uve, v rozsahu
urČenom aktuálnym znením Príručky pre vecné r.yhodnotenie a v}.r.'Lčtovanie projektu FPU,

6 7 Vyúčtovanie musí byť podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom Prijímatela alebo ním na tento účel písomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byť súčasťou predloženého Vyúčtovania

6 8 Prijímatel'je povinný doručiť Vyúčtovanie Poskytovatelbvt osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
sluŽby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebcl prostredníctvom Ustredného portálu verejnej spráql.
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6.9 Ak Prijímatel'nepredloží Vyúčtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto Článku, Poskytovatel ho

písomne tyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zbytočného odk]adu, najneskór však do 10 dní od doruČenia písomnej

výrw. N, prijímatel'nepredloží Vyúčtovanie ani v rrvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutoČnosť za pouŽitie

finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.10 Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo vjeho prílohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom

elektronickej pošty Prijímatelbvi a rlzve ho, aby ich v lehote 5 až 15 pracovných dní v závis]osti od závaŽnosti

nedostatku odstráni]. Ak Prtjímatel nezabezpeči odstránenie nedostatkov v stanovenom termÍne, povaŽuje sa táto

skutočnosť za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s Účelom uvedeným v tejto

Zmluve

6.11 Akkance]áriaprioverovanísplneniapoclmlenokpor.ržitiafinančnýchprostriedkovzfondrrzistítaképoruŠenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zak]adá povínnosť prijímatel'a vrátiť poskytnuté ťinančné prostriedkY alebo ich

časť, neodkladne lT/zve Prr3ímatelh, aby v lehote do 10 dní odviedol poskytnuté finančné prostriedky na ÚČet fondu. Ak

Prijímatel'v určenej lehote výzvu neuposlúchne, a]ebo odvedie na účet fondu neÍrplnú sumu, povaŽuje sa táto

skutočnost za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s úČelom uvedeným v tejto

Zmluve.

6.12 PríjímateLje oprávnený použiť finančné prostríedky poskytnuté na základe tejto Zmluql výLuČne na ÚČe] uvedený v

tejto Zmluve. V prípade použitia finančných prostriedkov v rozpofe s účelom uvedeným v zmluve je prlÍrnatel'povinný

vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie r.rplatnené voči nemtt podl'a zmhr'"y. PrijímateL
je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu oprávnených výdavkov definovaných v prísluŠnej Yýzve,v
štruktúre podpornej činností na príslušný kalendárny rok, kto4i sa vzťahuje kYýzve, prípadne v rozhodnutí riadite]h

na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené qýdavky sa považujú výdavky definované v Štruktúre
podpornej činnosti k príslušnej Yýzve a lryctavky definované v bode 6 článkr-r 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7.1 PrijímateLje povinný vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré pouŽil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a to do 3O dní odo dňa prec1loŽenia vyúČtovania alebo zistenia ich

neoprávneného použitia a v prípade porušeniu povinností podl'a boclu 5.15 Znrlur,y oclo dňa výzvy Pos§tovatelh,

7,2 Prijímatel je povinný vrátiť Pos§tovate]bvi finančné prostriedky, ktoré nepouŽil celkom alebo sČasti na financovanie

Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu a v prípade ak Prijímatel'nerealizuje projekt vóbec, do

30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nerealizovaní projektu podl'a bodu 5.9 Zmluly.

7.3 Prijímalel' je povinný zaplatiť Poskytovate}bvi pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finanČných prostriedkov, najmenej

30 EUR za nepredloženie Vyúčtovania spoLočne s povinne predkladanými prílohami a inými dok]admi v zmYsle Zmlur,Y

aZákona o FPU v lehote uvedenej v Zmluve. Ak je Prijímatei v omeškaní s predloŽením VyúČtovania spoloČne s

povinne predldadanými príIohami a inými dokladmi v zmysle zmluql a zákona o Fpu viac ako jeden mesiac, je

povinný zakaždý dhlší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po prvom mesiaci zaplatiť pokrrtu 100 EUR. Povinnosť
prijímatela predložiť Poskytovatelbvi Vyírčtovania spoločne s povinne predkladanými prÍlohami a inými dokladmi v

zmysle Zmtuty a Zákona o FPU tým nie je dotknutá.

'/.4 prijímatelje povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo výške 0,05 ok zosumy neopráv.,"n" pouŽřý.h finanČných

prosťriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podl'a 7.1 Zmlur,y Prijímatel'je
povinný zaplatiť poskytovatelbvi pokutu vo qiške o,o5 oÁ zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostrieclkov, a

to zakaždý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podlh bodu 7.2 Zmluly.
Povínnosť Prijímatela vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, na vrátenie ktorych vzníko1 Poskytovatelbvi nárok

tým nie je dotknutá.

7.5 V prípade omeškania Prrjímatelh so zap]atením akéhokolVek peňažného závázktr Poskltovatelbvi je Prijímatel'povinný
zaplatiť Poskytovatelbvi úroky z omeškania vo r.liške 0,03 % z dlžnej surny, a bo za každý deň omeŠkania.

7.6 V pdpade, že v dós]edku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijímate| vznikne Poskytovatel'ovi Škoda, je Prijímatel'
povinný nahradiťju Poskytovatelbvi v ]ehote, ktorú určí Poskytovatel, a v celom rozsahu tak, ako bude rluČÍslená

Poskytovatelbm,

7,.? Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podth tejto Zmluly nieje dotknuté právo na náhradu Škody spósobenej

porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej boia dohodnutá; a náhrada škody móže byť uplatňovaná
Poskytovatelbm voči Prijímate]bvi v plnej ýške a to aj v prípade, ak zm]uvná pokuta preryŠuje v-ýŠku Škody.
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B Zánik zmluvy

B.1 Právne vzťahy medzi Pos}rytovatel'om a Prijímatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá

a) akceptáciou riadneho a úplného lyúčtovania Projektu podlá čl 6 tejto Zmluly,
b) dohodorr zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmlur,y zo strany Poskytovatel'a.

8 2 poskytovatel'móže od tejto zmluql odstúpíť v pripade, ak prijímatel'použije finančné prostriedky alebo ich časť v
rozpofe so Ztnluvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve Rovnako móže Poskytovatel odstúpiť od tejto
zmluq. v prípade podstatného pot,ušetria tejto zm]uvy alebo v prípade zmetry okolností, za ktoql,ch doš]o k uzavretiu
Zmlur,y, a to najmá:

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dok]adoch, na zák]ade ktorých PoskytovateL rozhodo] o poskytnutí
dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajice alebo sfalšované,

b) ak Prijímatel bezdóvodne pozastavil rea]izáciu projektu,
c) ak na majetok Prljímatěl'a bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo ryhlásený konkurz, alebo bol

návrh na l,yhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku

8.3 Poskytovatel'je oprávnený od Zmluly odstúpiť v pripade, ak Prlímatel'predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatfenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovatel'claný projekt vyhodnotí ako
projekt zhoctný s Projektom podlh tejto Zrrrlur,y. Za zhodný sa považuje a3 projekt obsahujúci odchýIky od Projektu, ak
podstatná Časť projektu podl'a posúderria Poskytovatel'a je zlrodná s Projektom. V prípade odstúpenia podl'a tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatela od Zmluvy účínné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poskrytnutá dotácia
podla tejto Zmluvy, pričom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň posledným dňom platnosti Zmlulry, a Zmluva zaniká s

účinkami do budúcnosti

B.4 Aknie je ustanovené inak, odstúpenie od Zmluyy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane, Ak nieje uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetkry práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Znluqr poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto p]neníe vráti.

B.5 Ak je Prijímatelbm fyzícká osoba, jej smrťou Zmluva nezanikne, ibaže j ej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímatel
vykonať osobne. Do práv a povinností Prijímatel'a zo Zmlullr vstupujú dedičia Prijímatelh.

8.6 Ak obsahom Zmluql je plnenie, ktoré mal zomre\ý PrijímateLlykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy lykoná Poskytovatel'voči dedičom. Poskytovatel má nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňtr zániku Zmluly, a ak Prijímatel'zo Zmluly plnil číastočne, má Poskytovatel'nárok
na vrátenie časti poskytnutých finančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prljímatela, podla toho ktorá suma je qiššia. Ak Prijímatei' zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluly neplnil vóbec, má
Poskytovatel'nárok na vrátenie celej sumy poskytnutých finančných prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp
čiastočnom plnení zo Zmlulry prechádza na dedičov Prijímatel'a Ktr dňu zániku Zmlury zaniká akékolVek právo
Prijímatela Qeho dedičov) na akékolVek plnenie Poskytovatel'a zo Zmluvy

8.7 Ustanovenia tejto Zmlullu upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich qyplývajúce, ako aj dhlšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majít platiť aj po zániku Zmltrly, nie sú odstúpením od Zmluql dotknuté

,9 záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovatel si vyhradzuje právo znížiť sunu poskytnutých finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prostrieclkov v rozpoČte Poskytovatel'a, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, v,ýlučne však o sumu priamo
vyplývajúcu z viazania lýdavkov Štátlreho rozpočtu Ministerstvom financii Slovenskej republiky v zmysie Zákona o
rozpoČtových pravidlách. V takomto prípade nezodpovedá Poskytovatel za vzniknuté náklady Prijímatela ani
nezodpovedá za prípadnú škodu.

9.2 Akékolvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné lrykonať qi,lučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmtuvy zo strany Prr3ímatela je Prljímatel'povinný informovať

, Poskytovate]á bez zbytoČného odkladu od ich vzniku. O zmenách rozhoduje riaditel' FPU, v lehote najneskór 15 dní od
doruČenia Žiadosti o zmenu, priČom svoje rozhodnutieje povinný dat na vedomie Rade FPU
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9.3 Ak finanČné prostriedlcy poskytnuté na základe tejto Zmluly použije Prijímatel na dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných Prác a/alebo na poskytnutie sluŽieb v zmysle zákona č.34gt2OL5 Z. z, o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, je Prijímatel povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami, Táto Zm]uva podlieha v zmysle
pdsluŠných ustanovení zákona č. 4011,964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniami zákona č.21,1,12000 Z. z. povinnému zverejneniu

9.5 Zmluva je r,yhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorlich jeden dostane PrijímateL a jeden Poskytovatel'.

Zmluvné strany sa v sÚIade s § 262 zákotra č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dhlej len
Obchodný zákonník) dohodli, Že ícin závázkový vzť,ah vzníknutý touto Zm]uvou sa spravuje Obchodnýn zákonníkom,
Prljímatel'podpisom tejto Zmluvy qlhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi
ako aj so súvísiacimi internými predpismi Poskytovatelá, ktoré upravujú všetky vzťahy výslovne upravené ako aj
v5l'slovne neupravené v tejto zmluve. prijímatel'qislovne súhlasí s obsahom všetl<}?ch súvisiacich interných predpisov
Poskytovatela a zavázuie sa plniť v"Šetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvis]osti s touto Zmluvou vypb.vajú.

Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto prílohy:

94

96

9,7

98

a) Príloha ó. 1: Závázné rn/stupy a obsah projektu
b) Prí]oha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podlh tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mai]ovú adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je_zásíelka urČená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto ZmIuW, ak sa Zm]uvné strany nedohodnú inak a na doručovanie
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy aiebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne si
písomne oznamovať vŠetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytoČného odkladu, V prípade porušenia povinnosti podla predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane za pdpadnú škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázuj'6, Že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odklaflu poskytnú všetku nevyhnutnú
súČinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať, Zm]uvné strany sa
zavázujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odk]adu posky.tnút infolmácié nelyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov vyplývajúcich im zo Zmluly, aiebo z právnych predpisov, čí prerokovať dóležité otázky, ktoré by
mohli v závaŽnej miere ovp]yvniť plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a tým ovplyrnriť dosiahnutie účelu Zmluly.

9.9
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9.]_0 Zm]uvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmlurmé strany vyhiasujÚ, Že

prostredníctvom tejto Zmluvyje vyjadrená ích skutočná, vážna, slobodná vóIh, v ktorej niet omylu. Zmluvné stranY

vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne newýhodných podmienok, Na potr,T denie vyŠŠie uvedeného

Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislava 
^ 

Uadca Zl,Ut!,zu lv

pújímateL

predsedníčka rady FPU
za poskytovateI'a

/
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Typ akvizície (beletria, odborná,
detská literatúra a pod.)

Akvizícia knižničného fondu:
1. beletria pre dospelých,
2. beletria pre deti a m]ádež,

3. odborná literatúra pre dospelých,
4. odborná literatúra pre deti a m]ádež

MinimáIny počet - 1130
vydanej s poclporou FPU
Ministerstva kultúry,

knižničnýclrjednotiek ztoho 2OoÁ nákupu z literatírry (kníh)

a kníh, ktoré sú vydarré inštitúciami v priamej pósobnostiMinimálny počet kusov

Knižničné jednotky budú umiestnené do volhého výberr.r Kysuckej knižnice v Cadci -

odde]enie knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích činností ; z toho cca 2% kníh
pre deti a mládež na bude umiestnených na pobočke Záklarlná škola Milošova-Prívary

Umiestnenie (názov odde]enia,
poboč}v)

Vyhlasujeme, že minimálne 20% pridelenej podpory na akvizíciu knižničných
dokumentov bude lyčIenených na nákup kníh vydaných s podporott FPU pocll'a

aktuáIneho zoznamu uvedeného v časti Ostatné dokumenty na webovom sídle Fondrr na
podporu umenia a kníh, ktoré sú vydané inštitúciami v priamej pósobnosti Ministerstva
kultúry.

Uvedte vo v}istupoch lyhlásenie
minimá]ne 20% pndelenej
podpory musí byť vyčlenených
na nákup kníh, úhradu
predplatného časopisov, či iných
periodických publikácii
vydaných s podporou FPU podla
aktuáIneho zoznamu
uverejneného v časti Ostatné
dokumenty na

Knižnica v priebehu realizácie projektu bude informovať čítate]bv a návštevníkov
knižnice, ale hlavne širokú verejnosť o svojej akvizičnej činnosti realizovanej v rámci
podporeného projektu: na web. stránkach - www.kniznica-cadca.sk - podstránke Nové

knihy v kliižr-rici, v regionálnych novirrách, kde má knižnica svojr.r stálr.r nrbriku ,,Nové
knihy v Kysuckej knižnicí v Čadci"; do nakúpených kníh sa budír lepiť nálepky s logom
FPU a s textom; "Z verejných zdrojov podporíl Fond na podporu umenia", ktoré tam

ostávajú po celú životnosť knihy alebo knižrričného clokumentu; jednotlivé súbory
nakúpených kníh sa budú rystavovať a na výstavnom stojane pri každonr \rystavovanom

súbore nových kníh bude umiestnená informačná tabu]ka o spósobe financovania nákupu

kníh v znení: ,,Nové knihy pre vás kúpené z verejných finančných zdrojov poskytnutých
Fondom na podporu umenia". Po ukončení akvizičného procesu v rámci projektu bude

vypracovaná tlaČová správa pre média, ktorá bude uverejnená aj na webovom sídle
knižnice.

Informovanie verejnosti o

podpore z FPU (žiadatelje
povinný postupovať podIa
Príručky pre propagáciu FPU
zverejnenej na webovom sídle
FPU v časti Dokumenty)

Pňloha č. 1: Závázné výstupy a obsah projektu
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Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

Ir}

Nákup knižničného fondu a predplatné 13 700,00 € 13 000,00 € 100,00 %

Spohr: 13 700,00 € 13 000,00 € 94,89 %

1Skr.rpina rozpočtor,ých položiek Attorské honoráre, personóIne nóklady a slttžby pňamo súvísiace s realizóciotL projektu
zahfňa kumulativne rozpoČtové podskupiny Autorské honorát,e, Personálne náklady, Práce a služby lykonané na faktúru,
SluŽby priamo sítvísiace s rea]izáciou projekttr a Správa audítora, ako bo]i definované ako oprávnené v1l,davky vovýzve.
2Skr,rpina rozpoČtových položiek Cestovné a prepravné náklady zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nák_lady na
prepravu techniky, Cestovné náklady, Strava a občerstvenie, Stravné, Ubytovanie a Poistenie umeleckých diel, ako boli
definované ako oprávnené výdav}cy vo výzve,
3skupina rozpoČtových položiek Nójmy priestorov a techniky zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájorn
exteriérov na realizácitt projektu, Nájom / prenájom interiérov na rea]izácru projektu a Nájom / prenájom techni§ na
realizáciu projektu, ako boli definované ako oprávnené rýdavky vo výzve.
4skupina rozpoČtových poloŽíek Mateňátové náklady a obstaronie hnlotného majetku v intencíách bežných výdavkov zahřňa
kttmrilatívne rozpoČtové podskupiny Materiálové náklady ner,yhntttne potrebné na rea]izáciu projekttr a Obstaranie hmotného
nrajetku v intenciách beŽných výdavkor,, ako bo]i deíinované ako oprávnené ,,1idavky vo výzve.
5Skupina rozpoČtových položiek Propagácía a polygrafícké náklady zahřňa kutnulatívne rozpočtové podskupiny Polygrafické
náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií,
Výroba zvukového a multimediálneho nosiča a Propagačné materiály a publicita, ako boli definované ako oprávnené r{.davky
vo výzve.
oskupina rozpoČtových položiek Účastntcke a členské poplatky zahřňa kunrulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
PoPlatky a Poplatky za Členstvo v medzinárodných organizáciách, ako boli definované ako oprávnené lýdavkry vo výzve.
7Skupina rozpoČtoých položiek Náku7l knižničného fondu a preclplatné zahřňa l<umu]atívne rozpočtové poclskupíny Náklady
na Predplatné per-iodických publikácií a Nákup knižničného fondu, ako bo]i definované ako oprávnené výdavky vo výzve,

2.2 Predpokladané výnosy

0,00 €

Spolu: 0,00 €

2,3 Spolrrfinancovanie

Spoluťináneov,ániě Le

Verejne zdroje SR 0,00 € 0,00 %

Vlastné zdroje 700,00 € 5,71- %

SpoIu: 700,00 € 5,1,I %
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