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Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5,

Za.{LUVA o POSKYTNUTÍ GRANTU na:

Projekt v rámci programu ERASMUS+I

čísl o zMLU\^r 2016- 1 -SKo 1 _KAl 02-0 22431

Táto zmluva o poskytnutí grantu (ďalej len ,,zmluva") je uzatvorená medzi nasledujírcimi
stranami:

najednej strane:

lovenská akademická asociácia pre medzinárodnr spoluprácu
Národná agent ra programu Erasmus* pre vzdelávanie a odborn pdpravu
Občianske združenie registrované na Ministerstve vnritra SR
č. wslt-qo0l90-5826-4
Križkova 9
81 1 04 Bratislava
e-mail: erasmusplus@saaic.sk
tčo::ozzgsoz
D|Č:2020900563,

národná agent ra (ďalej len ,,NA'o), ktoru na ričely podpisu tejto zmluvy zastupuje
Mgr. Irena Fonodová, vykonná riaditel'ka, a ktorá vystupuje na základe poverenia Európskej
komisie (ďalej len,,Komisiď'),

a na druhej strane:

EE,rasrnu +

,,príjemca grantu"

Plny nénov inštitticie

Oficiálna právna forma
oficiálna adresa
E-mai1
IČo
DIČ

PIC číslo

Bratislava l
r4,,r/r{"; Tv-

Fajnorovo n

twaulVt.|Iň e í,14'?z,d-I/ 
fu/&'Á>l,' /Ýil

áb ežie 5, 814 75 Bratislava

!:glyr P#lxrka 
. sk, ev a_kub i s @ho tmai 1 . c om

""/'i'ioe/rar*

945032783

ktorého na ričely podpisu tejto zmluvy zastupuje Ing. Felix Dómény, riaditeť.

http:/ieur. contenťSK/TXT/PDF/?uri:CELEX lex.eurrrpa.eďlegat-:320 t 3R l288&fiom=EN
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Strany uvedené vyššie

\-enzia: ]016

SA DOHODLI

na osobitnych podmienkach (,,Osobitné podmienky")

a t chto prílohách:

Príloha I Všeobecné podmienky

Príloha II Opis projekfu, Odhadovany rozpočet

Príloha III Finančné a zmluvné pravidlá

Príloha tV Tabulky platn ch sadzieb

Príloha V Formuláre zmluvn; ch dokumentov používané medzi príjemcom a ričastníkmi,

ktoré woria neoddelitelhri sričasť,,zmluvy".

Ustanovenia osobitnych podmienok zmluvy maj prednosť pred jej pdlohami.

Ustanovenia v Prílohe I ,,Všeobecné podmienky" majri prednosť pred ustanoveniami
ostatnych príloh.

Ustanovenia Prílohy III majír prednosť pred ustanoveniami in ch príloh, s v nimkou Prílohy
L

V rámci Prílohy II, časť,,Odhadovan rozpočet" má prednosť pred časťou,,Opis projektu".

,i
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člÁNox r.r pREDMET znll-uw

I.1;1 NA sá rozhodla udeliť grant za podmienok stanoven ch v osobitnych podmienkach,
všeobecn ch podmienkach a v pdlohách tejto zmluvy na projekt Odborn prax zameran na
moderné u robné technológie (ďalej len ,,projekt") v rámci programu Erasmus*, Kl'tičová
akcia l: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ako sa popisuje v Pdlohe II.

|.I.2 Podpisom zmluvy pdjemca prijíma grant a srihlasí s rcalizáciou projektu konajric na
vlastnír zodpovednosť.

I.1.3 Príjemca bude dodžiavať závázky, ku ktor;m sa zaviazal pň žiadanio Chaťu pre
mobility Erasmus* v odbornom vzdelávani a príprave a ktoré sťr uvedené v Záv'ázku kvality.

čr,Áxox r.z NADoBuDNUTIE účrnxosrr A oBDoBIE vyKoNÁvANIA
ZMLUvY

I.2.I Zm|uva nadobtida platnosť a činnosť v deň jej podpisu poslednou zo zmluvn ch
stnán. To neplatí, ak príjemca je povinnou osobou podl'a 2 zákona ě. 2lll2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenie niektorych zákonov (zákon
o slobode inťormácií). V tomto pdpade zmluva nadobťrda ričinnosť dňom nasledujricim po dni
jej zverejnenia spósobom stanoven m zákonom č. 21112000 Z. z. v znení ričinnom ku dňu
uzaworenia tejto zmluvy a v lehote podťa 47a ods. 4 zá <ona ě. 4011964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov. Príjemca je povinn; bezodkladne zaslať NA písomné
powrdenie o zverejnení zmluvy, ktoré bude mať náležitosti podl'a 5a ods. |2 zákona
č-2lll2000 Z. z. alebo čestné prehlásenie o tom, že nie je povinnou osobou podl'a 2 zíkona
č.2ll12000 Z. z.

I.2.2 Trvanie projekru je 1ó mesiacov. Projekt začina 01.07.2016 a končí 31.10.2017.

čr,Álqor 13 MAxIMÁr,xa vÝšra A FoRMA GRANTU

I.3.1 Maximálna v ška grantu ie 44 529,- EUR.

I.3,2 Grant má formu jednotkov ch príspevkov a refundácie oprávnen ch reálnych
nákladov v srilade s nasledujticimi opatreniami:

a) oprávnené náklady špecifikované v Prílohe III,

b) odhadovany rozpočet špecifikovan; v Prílohe II,

c) finančné pravidlá špecifikované v Prílohe III.

I.3.3 Presuny v rámci rozpočtu bez dodatku

Bez toho, aby bol dotknu{ článok II.13 a za predpokladu, že projekt sa realizuje v srilade s
Pdlohou II, príjemca móže upraviť odhadovan rozpočet uveden v Prílohe II a srivisiace
aktivity uvedené v Prílohe II prostredníctvom presunov medzi róznymi rozpočtov}mi
kategóriami, bez toho, aby sa táto típrava považovala zazmenu a doplnenie zmluvy v zmysle
článku II. l 3 rešpektrrj ric nasleduj rice pravidlá:
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a) Príjemca je oprávneny presn ť max. l00% prostriedkov pridelen ch na organizačn
podporu do rozpočtov ch kategórií cestovné ndklady a individuóIna podpora,

b) Pdjemca je oprávnen presun ť prostriedky z akejkol'vek rozpočtovej kategórie do
kategórie podpora špeciánnych potrieb, aj ked' póvodne neboli žiadne prostriedky
pridelené na t to podporu, ako je uvedené v Prílohe II,

c) Príjemca je oprávnen presun ť max. 507o prostriedkov pridelen; ch na jazylrovťt
prípravu do rozpočtov ch kategórií cestovné náklady aindividuólna podpora učiacich
S&,

d) Príjemca je oprávneny prcsunriť max. l00% prostriedkov pridelen}ch na cestovné
nóklady aindividuálnu padporu mobility zamestnancov do rozpočtov; ch kategórií
cestovné náklady a individaálna podpora učiacich sa,

e) Príjemca je oprávnen; presun ť max. l00% prostriedkov pridelen ch na cestovné
nóklady aindividuólnu poďpru mobility učiacich sa v školách poslgrtujticich OVP do
rozpočtov ch kategórií aestovné nóklady aindividuólna podpora učiacich sa
v podnikoch,

0 Príjemca je oprávnen presunirť max. l00% prostriedkov pridelen;ch na cestovné
nóklady a individuólnu p@oru mobility učiacich sa v podnikoch do rozpočtov ch
kategórií cestovné nákta$t a individuálna podpora učiacich sa v školách
poskytujticich OVP.

člÁxor t.l spRÁvy A pLAToBNÝ ru.r,pNDÁR

Uplatňuj sa nasleduj ce podmienky f kaj ce sa podávania správ a platobné podmienky:

L4.1 Platby

Národná agentura je povinná vyplatiť pdjemcovi:

- prvépredfinancovanie,

- d'alšia splátka predfinancovania, na základe žiadosti o ďalšiu platbu ako je uvedené
v článku I.4.3,

- platbu zostatku, nazákladeiladosti o platbu zostatku ako je uvedené v článku I.4.4.

|.4.2 Prvé predfinancovanie

Ciel'om predfinancovania je posky,tnriť pdjemcovi počiatočn hotovosť. Predfinancovanie
zostáva majetkom národnej agent ry ž do vyplatenia zostatku grcntu.

NA je povinná vyplatiť príjemcovi do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti
a ričinnosti zmluvy prvri splátkrr vo q ške 17 8l2,- EUR, ktorá predstavuje 40 o/o

z maximálnej sumy špecifikovanej v článku 1.3.1.

I.4.3 Priebežné správy a d|alšie splátl5y predíinancovania

Do 31.03.2017 príjemca je povinn vyplniť priebežn r správu o realizácii projektu, zahrňujricu
obdobie od začiatku rru,lizácie projektu špecifikovaného v článku I.2.2 do 28.02.2017.
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Pokiať je z priebežnej správy zrejmé,že pdjemca vyčerpal najmenej 70% sumy prvej splátky

predfináncovania, priebizni spriva sa považuje_ za žiadosť.o d'alšiu splátku predfinancovania

s uvedením žiadanej sumy 17812,_ EÚR, ktorá predstavdje 40Yo z maximálnej sumy Podťa

článku I.3.1.

pokial' je z priebežnej správy zrejmé, že v projekte bolo vyčerpan.'Í'ch menej ako 70Yo

nákladov zpredchfudzajricej splátky na pokrytie nákladov projektu:

_ príjemca predloží ďalšiu priebežnti spnívu v okamihu, ak vyčerpal minimálne 70oÁ z Prvej

,puit y, ktorá sa považuje Ža žiadosť o ďalšiu splátku a uvedie žiadan sumu 17 812,- EUR,

ktorá predstavuje 4OoÁ z maximálnej sumy podťa článku L3,1,

Bez toho, aby bol dotknut článok II.24.I aI|.?4.2, a za predpokladu, že NA schváli sPrávu,

NA je povinna vyplatiť piljemcovi ďalšiu splátku predfinancovania do 60 kalendámych dní

po prijatí kompletnej priebežnej správy.

V pdpadoch, keď z priebežnej správy je zrejmé, že pdjemca nie je schopn vyčerpať

**i111amy g*^t, ako ji uveden v článku I.3.1 v rámci obdobia trvania zmluvy podl'a Článku

I.2.2, NA;ira*i dodátok, ktor m primerane zníži maximálny grant. V pdpade,.že znížen

grant je k iomu dátumu nižší ako suma predfinancovania, NA vyžiada od príjemcu sPáť

prebytočnír sumu z predfinancovania v srilade s článkom IL26,

|.4.4 Záverečnáspráva a žiadost'o platbu zostatku

Najneskór do 60 kalendárnych dní po termíne ukončenia projektu Špecifikovanom v Článku

I.2'.2, príjemca je povinn vyplniť záverečnri správu o realizácii projektu. Správa musí

obsahovať informácie, tcoie sri potrebné na zdóvodnenie v; šky Žiadaného granfu na zák|ade

jednotkovych príspevkov, kde má grant formu refundácie jednotkov ch nákladov, alebo

,kutočn" vynaložen ch oprávnenych nrákladov v s lade s Prílohou III.

Závereénáspráva bude považovaná zažiadosť príjemcu o vyplatenie zostatku grantu.

príjemca je povinn; potvrdiť, že informácie uvedené v žiadosti o vyplatenie zostatku sri

ťrpiné, .póruňtine a pravdivé. Takisto je povinn potvrdiť, že vynaložené náklady moŽno

považovať za oprávniné v srilade,o,miuvóu a že žiadosť o ptatbu je podložená Primeran mi

ioplňujlírcimi dbkumentmi, kíoré je príjemca povinn predložiť v stivislosti s kontrolami

alebo auditmi podťa článku II.27.

I.4.5 Platba zostatku

Platba zostatku refunduje alebo poknva zvyšnir časť oprávnen ch nákladov, vynaložen ch

príj emcom na realizáciu proj ektu.

NA je povinná vyplatiť splatnri sumu ako platbu zostatku do 60 kalendámych.ŤÍ. Národná

ug"nt,iá ureí splatnri sumu ako zostatok odpočítaním celkovej sumy predfinancovania

z-konečnej v škv grantu, stanoveného v s lade s článkom II.25. Y prípade, Že celková v Ška

predfinanČouaniá.ii vyššia ako konečná v ška grantu, stanoleného v srilade s článkom II.25,

ptutuu zostatku má formu dlžnej sumy ako je uvedené v článku II.26.

V prípade, že celková vyška predfinancovania je. nižšia ako 
_ 
koneČni v Ška grantu,

stanoveného v srilade s čláŇom il.zs, narodná agentura je povinná vyplatiť platbu zostatku

n-Ňrr.Ái'ao 60 kalendárnych dní 
"9q 9iu ,4:*!:il3okumentov ako je uvedené v článku

l i +,s v nimkou uplatnenia článku II.24,1 alebo II'Z4,2,

6
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Platba podlieha schváleniu žiadosti o vyplatenie zostatku a sprievodn ch dokurnentov. Ich
schválenie neznamená uznanie zhody, pravosti, riplnosti alebo správnosti ich obsahu.

Splatná suma však móže byť vyrovnaná bez s hlasu pdjemcu, aj v prípade inej dlžnej sumy
príjemcu voči národnej agentrire, a to do maximálnej v šky granfu.

I.4.6 Oznamovanie splatnych sr m

Národná agent ra je povinná zaslať pdjemcovi formálne oznámenie:

a) potvrdzujrice v šku splatnej sumy, a

b) špecifikuj ce, či sa oznámenie t}ka ďalšej platby predfinancovania alebo dlžnej sumy.

V pdpade platby zostatku, národná agent raje taktiež povinná špecifikovať konečn v šku
grantu, stanoveného v srilade s člránkom II.25.

I.4.7 Platbypríjemcovi

Národná agent ra je povinná vyplatiť príjemcovi splátky grantu.

Splátky grantu príjemcovi oslobodzuj národnri agenturu od jej platobnej povinnosti voči
príjemcovi.

I.{.8 Juykžiadostí o platby a správ

Všetk.v žiadosti o platbu a správy musia byť predložené v slovenskom jazyku.

1.4.9 Mena žiadostí o platbu a prepočet na EUR

Žiadosť o platbu musí byť uvedení v EUR.

Príjemca, ktory vedie všeobecné ričty v eurách, prepočíta náklady vynaložené v inej mene na
eurá podl'a svojich bežnych ričtovn}ch postupov.

Príjemca, ktory vedie všeobecné ričty v inej mene ako euro, je povinny prepočítať náklady,
vynaložené v inej mene na eurá, použitím priemeru denn ch v; menn ch kurzov uverejnen ch
v sérii C Uradného vestníka Európskej rinie, vypočítaného za príslušné vykazované obdobie
(dostupny na: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxreflhtrnvindex.en.html ).

Ak sa denn q menny kurz eura neuverejňuje v Úradnom vestníku Európskej rinie pre dan
menu, prepočet sa vykoná použitím priemeru mesačnej ričtovnej sadzby, stanovenej Komisiou
a uverejnenej na jej internetovej stránke: (http:/ec.europa.euftuaeeťco
/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm ), určenej za príslušné vykazované obdobie,

I.4.10 Mena pre platby

NA je povinná realizovať platby v EUR.

I.4.11 Dátum platby

Platby NA sa považujri za uskutočnené v deň ich odpísania z ričtu NA, ak vnritroštátny právny
poriadok nestanovuje inak.
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I.4.L2 Náktady na prevody platieb

Verzia: 2016

Náklady na prevody platieb sa znášajri takto:

a) náklady na prevod, ktoré si ričtuje banka NA, je povinná hradiť NA,

b) náktady na prevod, ktoré si ričtuje banka príjemcu, je povinn hradiť príjemca,

c) všetky nráklady na opakovany prevod, ktor; spósobila jedna zo zmluvn ch stnín, znáŠa

strana, ktorá spósobila opakovanie prevodu.

I.4.13 Úrok z omeškania

V prípade, že NA nezrealizuje platbu v stanovenej platobnej lehote, príjemca má nárok na

rirók 
-z 

omeškania. Splatn rok musí byť stanoven v srilade s ustanoveniami vo

vnrihoštátnom právnom poriadku, vzťahujricom sa na zmluvy alebo pravidlami NA.
V prípade absencie f chto ustanovení, splatn ťrrok musí byť stanoven v s lade so sadzbou,

mónri'Európska cenirálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie v eurách

(..referenčni sadzbď), z-lyšená o 3,5 bodu. Referenčná sadzba je sadzta nf ni v Prv deň

mesiaca, v kíorom uplynié lehota na poskytnutie platby a je uverejnená v Uradnom vestníku

Európslrej itnie, sérii C.

pozastavenie lehoty na poskytnutie platby v srilade s článkom II.24,I alebo platby zo stranY

NA v srilade s čliánkom II.24.2, sa nepovažuje za omeškanie platby.

úrok z omeškania sa počíta za obdobie odo dňa nasledujriceho po dátume splatnosti aŽ do dňa

skutočného splatenia vrátane, podl'a článku I.4.11. NA splatn rirok neberie do rivahY na

ričely stanovenia konečnej sumy grantu v zmysle člránku II.25.

Vo v; nimočn ch prípadoch, ak vypočítany rirok je nižší alebo rovn sume 200 EUR, vYPlatí

3u prii...ovi'ibana'základe žiadoiti od prijemcu, ktor predloží do dvoch mesiacov odo dňa

prij atia omeškanej platby.

čr,Álvor r.s BAI\KovÝ účnr pRE pLATBy

Všetky platby sa musia poukázať v euro na bankov ťrčet alebo podriČet príjemcrr. Pfijemca

zašle národnej agentlire spolu s podpísanou zmluvou aj kópiu zmluvy o bankovom ričte,

ktorá musí obsahovať nasledujrice daje:

nénov banky,
presn; náaov majiteťa bankového čtu (musí byť totožn s príjemcom grantu),

plné číslo bankového ričtu (vrátane kódov banky),

IBAN kód.
Tento ričet alebo podričet musí jednoznačne identifikovať platby zaslané národnou agent rou.
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čr,ÁNor t.o pREvÁDzKovATED A KoNTAKTNÉ úna.rn TRÁN

\rerzia: 2016

I.6.1 Prevádzkovatel'

Subjekt, ktory koná ako prevádzkovatel'podťa článku
pre medzinárodn spoluprácu Národná agent ra
a odborn prípravu.

I.7,je: Slovenská akademická asoc iácia
programu Erasmus* pre vzdelávanie

I.6.2 Kontaktné daje NA

Akákoťvek komunikácia adresovaná NA musí byť zaslanána ttito adresu:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnri spoluprácu
Nrárodná agent ra programu Erasmus* pre vzdelávanie a odborn pdpravu
Mgr. Irena Fonodová
v}konná riaditelka
Križkova 9
811 04 Bratislava
erasmusplus@saaic.sk

I.6.3 Kontaktné r,idaje príjemcu

Akákoťvek komunikácia zo strany NA určená príjemcovi musí byť zaslaná na uveden
adresu:

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava
Ing. Felix Dómény
riaditel'
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava
domeny@fajnorka.sk

čr,Álvor r.z ocHRANA a npzppčNosŤ účasrNíxov

Príjemca je povinn zaviesť ričinné postupy a opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť a ochranu
častníkov v projekte.

Príjemca je povinny zabezpečiť, že poistenie
zapojenym do mobilitnych aktivít v zahraničí.

bude poskytnuté všetkynr častníkom

člÁNox r.s oopr,Ňu.rúcn UsTAI\ovENIA rÝx.lJúcp sA wužrrI,lvÝsr,Borov ffnÁraxt pnÁv oušnvNnrro A pRIEMy or,Ňio
VLASTI\nCTVA)

Okrem ustanovenia v článku II.9.3, v prípade, že príjemca vfiorí vzdelávacie materiály
v rámci pr^ojektu, tieto materiály je povinn; sprístupnit' na intemete, zadarmo a pod volh nii
licenciami2_

' Vol'ná licencia - spósob, ak m vlastnik diela dáva sirhlas ostátrr m s používaním jeho zdrojov. Licencia je priradená ku kazdému
zdroju, Existujri rózne typy otvoren ch licencií, a to podl a rozsahu udelen ch opnivnení alebo obmedzení. rrijemca si móže slobodne vybrať
konkretnu licenciu, ktoru bude,používať pre svoje dielo. Otvorená licencia musi byt'pridelená ku každému-vytvorenému zdroju. oworená
licencia nieje prevodom arrto.rsloj,ch pnív alebo práv duševného vlastdctva (tntelléctual Property Rights - tpR),
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čt ÁNoKI.9 používlNln IT NÁSTRoJov

Y erzía: 2016

I.9.t Mobility Tool+

Koordinátor je povinn; používať online nástroj Mobility Tool+ na zaznamenávanie všetk;fch
informácií vo vzťahu k realizovan}m aktivitám v námci projekfu, vrátane aktivít
s nulovym grantom a vyplniť a podať priebežnri správu (ak je dosfupná v Mobility Tool+
a v prípadoch uvedenlích v článku I.4.3) azáverečnri správu.

Príjemca je povinn minimálne raz mesačne vložiť a akfualizovať akékoltek nové informácie
t kaj ce sa častníkov a mobilitn ch aktivít.

I.9.2 Diseminačná platforma programu Erasmus*

Príjemca móže použiť Diseminačn platformu programu Erasmus*,
(http://ec,europa.eu/programmes/erasmus-plus/projectsA na šírenie projektov ch q sledkov,
v srilade s inštrukciami, ktoré sri na nej uvedené.

čr,ÁNox r.ro DopLŇtJJúCE UsTANovENIA rÝxarucn sA zADÁvANIA
SUBDODÁVOK

Odchylne od ustanovenia v článku II.11.1, písm. c) a d) sa neuplatňujti.

čr,Áxoxr.tt DopLŇUJúcE UsTANovENIA oHI]ADNE zvlDlTErŇovlxra
FINANC0VAI{IA Úmou

Bez toho, aby bol dotknut} článok II.8, vo všetk; ch oznámeniach a publikáciách je príjemca
povinn uviesť, že projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus*. Inštrukcie pre
príjemcov a tretie osoby sri dostupné na http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-
identity_en

člÁxor I.12 poDpona účasTNíKoM

V prípade, že počas realizácie projektu príjemca musí poskytnriť podporu ričastníkom, táto
podpora musí byť v srilade s podmienkami špecifikovanl mi v pdlohách zmluvy. Na základe
t chto podmienok, musia byť uvedené aspoň nasledovné informácie:

a) maximálna suma finančnej podpory. Táto suma nesmie presiahnuť 60 000 EUR pre
ričastníka,

b) kritéria pre stanovenie presnej čiastky finančnej podpory,

c) aktivity, na ktoré ričastník m6že získať finančn podporu, na základe presného
Zoznamu,

d) určenie osób alebo kategórií osób, kíoré móžu podporu získať,

V srilade s dokumentmi uveden mi v Prílohe V príjemca je povinn; :

l0
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alebo previesť ťrnančnti podporu pre rozpočtové kategórie cestovné náklady
/individuálna podpora/ jazyková podpora v plnej v ške častníkom mobilitn ch
aktivít pri uplatnení sadzieb pre jednotkové príspevk , ako je uvedené v Prílohe IV,

- alebo poskytnriť íinančnťr podporu pre rozpočtové kategórie cestovné náklady/

individuálna podpora/ jazyková podpora ričastníkom mobilitn ch aktivít vo forme

požadovan ch služieb pre cestovné náklady/ pobytové nák|adyl jazykov
prípravu/kurzy. Y takom prípade príjemca je povinn zabezpečiť, že poskytnutie

ituzieU pre cestovné nrákladyi individuálnu podporď jazykovu prípravu bude splňať

potrebné štandardy kvality a bezpečnosti.

príjemca móže kombinovať tieto dve možnosti stanovené v predchádzaj rcom odseku

,, p.ípud., že zabezpečí spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so všetk mi ričastníkmi.

vlakom prípade podmienky platné pre každti možnosť musia byt použité pre rozpoČtové

kategórie, na ktoré sa daná možnosť uplatňuje.

člÁxor r.rs súrrr,as RoDIčA/INEHo zÁroxxnno zÁ Tupcu

Príjemca je povinn získať srihlas rodiča/iného zákonného ásfupcu s ťtčasťou maloletého

žiaka na akejkol'vek mobilitnej aktivite.

člÁxor I.14 osoBITNE v xrvrxy z pRíLoHy I - všEoBEcNE poDMIEI\IKY

l. pre ričely tejto zmluvy v Prílohe t- Všeobecné podnrienky, pokial' nie je stanovené inak,

termín "Komisia" je potrebné chápať ako "Národná agent tra", termín "akciď' vo v;zname

"projekt" a termín 'Jednotkovy náklad" ako "jednotkov pdspevok".

pre čely tejto zmluvy, v Prílohe I - Všeobecné podmienky, pokial' nie je stanovené inak,

pojem "finančn vykaz" je potrebné chápať ako "rozpočtová časť správy".

V článku II.4.1, II.8.2,1I.20.3,I|.27.1,II.27.3, prv odsek článku í1.27.4, prq odsek Článku

|I.27.8. a v článku II.27.9, odkaz na "Komisiu" je potrebné chápať ako odkaz na 'Ť'{A

a Komisiu".

V článku II.12 pojem "finančná podpora" je potrebné chápať ako "podpora" a pojem "tretie

osoby" ako " častníci".

2.pre ričely tejto zmluvy, nasledovné časti Prílohy I - Všeobecné podmienky, sa neuplatňujťr:

článok |I.2.2 (d) (ii), I.|2.2,II. 1 7.3. l (i), II.1 8.3, II.19 .2,II. l 9.3, 1I.20.3, II.2l, íI.27 _7 .

Pre čely tejto zmluvy, pojmy "prepojené subjekty", "priebežnó platba", "paušálny
príspevolť', "jednotlroull príspevok" sa neuplatňujri, ak s uvedené vo VŠeobecn ch
podmienkach,

3. ČHnok II.7.1je potrebné chápať nasledovne:

'iII.7.1 pracovanie osobn ch r dajov NA a Komisiou

Akékoltek osobné írdaje uvedené v zmluve je NA povinná spracovať v srilade

s ustanoveniami uveden mi v národnom právnom poriadku-

ll
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Všetky osobné ťrdaje uložené v IT niástrojoch, ktoré poskytla Európska komisia, musí

NÁ .p*oouať v sriiáde s Nariadením č. 45tZ00|3,

Tieto ridaje musia byť spracovávané prevádzkovatellom uveden m v Článku t-6.1

v hradne na čely v/konávania, riadenia a monitorovania vykonávania zmfuvY alebo

za írčelom ochrany hnančn ch záujmov EÚ, vrátane kontrol, auditov a hodnotenia

v srilade s článkom II.27, Éez toho, aby bola dotknutá moŽnosť postupenia t chto

ridajov orgánom zodpovedn m za monitorovanie alebo kontrolu pri uplatňovaní

právneho poriadku vďahujriceho sa na zmluvu,

pdjemca má právo na prístup k svojim osobn m ridajom a ich opravu. Príjemca sa

v pripade ut y"t tot'n.k otázok t kajťrcich sa spracovania jeho osobn ch dajov musí

oUratir na prevádzkovateťa uvedeného v článku L6,1,

Akékol,vek osobné daje uvedené v zmluve je Komisia povinná spracovávať v s lade

s Nariadením č. 4512001.

príjemca má právo kedykol'vek sa obrátiť na Európskeho dozorného ťrradníka Pre

ochranu dajov".

4. V článku II.9.3, nánov a pododsek (a) prvého odseku je potrebné chápať nasledovne:

,,II.9.3práva využívat'v sledky a existujr ce práva zo strany NA a Únie

Príjemca udel'uje NA a Únii nasledovné práva využívať v sledkyprojektu:

a) na vlastné ričely a najmá na sprísfupnenie osobám pracujricim pre NA,. pre

inštitucie Únie,' agentury u o.g,íny a inštitucie člensk ch štátov, ako aj na

kopírovanie a repro=dukovanie celku alebo časti s neobmedzen}m PoČtom kóPiÍ."

Pre zvyšnti časť tohto
"NA alalebo Úniu".

článku platí, že odkazy na "Úniu" je potrebné chápať ako odkaz na

5. Druh odsek článku II.10.1je potrebné chápať nasledovne:

,,príjemca musí zabezpečiť, aby NA, Komisia, Európsky dvor audítorov a 
_EuróPskY

riraá pre boj proti podvodom (ÓLeD mohli vykonávať svoje právomoci podl'a článku

I|.27 aj voči subdodávatel'om príjemcu,"

O. Článok II.18je potrebné chápať nasledovne:

,,II.18.1 Zm|uvasa riadi právnym poriadkom Slovenskej republikY,

II.18.2 Príslušn sdstanoven; v s lade spríslušnm národnmprávnym
poriuato* má v}hradnri právomoc prerok vať akékol'vek spory medzi NA
l ak mkoťvek prijem"orn t ku.l,ice sa q kladu, uplatňovania alebo platnosti tejto

zmluvy, ak tak to spor nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou.

' Nariadenie č. 45t200| Európskeho parlamentu a Rady z 18 decembra 2000 o o.chranejednotlivcOv so znetďom na

spracovanie osobn ch dajov inštituciami a org&rmi spoločenstva a o vo. fnorr1 pohybe tak chto ridajov

|2
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Voči právoplatnému rozhodnutiu NA je možné podať správnu žalobu v lehote 2
mesiacov od oznámenia rozhodnutia NA na miestne príslušnom krajskom sride
v srilade s l77 zákonač. 162120|5 Z. z. Správny s dny poriadok".

7. ČÉnok II.t9.1je potrebné chápať nasledovne:

"Podmienky pre oprávnenosť nákladov sri deťrnované v časti I.1 a II.1 Prílohy III."

t. Čtrenot II.20.1 je potrebné chápať nasledovne:

"Podmienky pre vykazovanie nákladov a príspevkov s definované v časti I.2 a II'2
Prílohy III."

g. Článok II.20.2 je potrebné chápať nasledovne:

"Podmienky pre záznamy a iné dokumenty na doloženie vykázan ch nákladov
a príspevkov sri definované v časti L2 aII.2 Prílohy [II."

l0. Prv odsek článku íí.22 je potrebné chápať nasledovne:

"Príjemca móže upraviť odhadovan; rozpočet uveden;í v Prílohe I[ prostredníctvom
presunov medzi r6znymi rozpočtov mi kategóriami, ak sa projekt vykonáva tak ako je
opísané v Prílohe II. Táto riprava si nevyžaduje zmenu zmluvy ako sa stanovuje
v článku II.13, ak s splnené podmienky stanovené v článku I.3.3."

l l. Článok II.23 b) je potrebné chápať nasledovne:

" b) nepredloží takrito žiadosť ani do ďalších 30 kalendárnych dní od písomnej
upomienky zaslanej NA, "

|2.Pwy odsek článku II.24.1.3je potrebné chápať nasledovne:

"Počas obdobia pozastavenia platieb príjemca nie je oprávneny predkladať žiadne
žiadosti o platby a podporné dokumenty uvedené v článkoch I.4.3 aI.4.4".

13. ČHnok II.25.Lje potrebné chápať nasledovne:

"II.25.1 Krok l-Uplatnenie sadzby refundácie na oprávnené náklady
a pripočítanie jednotkov ch príspevkov

Tento krok sa uplatňuje takto:

a) ak, ako sa stanovuje v článku I.3.2(a), má grant formu refundácie oprávnen; ch
nákladov, na oprávnené náklady projektu, ktoré NA schválila pre príslušné kategórie
nákladov a príjemcu, sa uplatní sadzba refundácie stanovená v časti Ií.2 Prílohy III,

b) ak, ako sa stanovuje v článku I.3.2(b), grant má formu jednotkového príspevku,
jednotkoq príspevok stanoven; v Prílohe IV sa vynásobí skutočn m počtom
jednotiek schválen;ich NA pre príslušného príjemcu.

Ak článok I.3.2 stanovuje kombináciu róznych foriem grantu,
-J

počítať."

14. Druhy odsek článku Ií.25.4je potrebné chápať nasledovne:

jóP8

získané sumy sa musia

13
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,,Suma, o ktoru sa grant zniži,bude l*9*? rozslhu 1esnravrylr9 Y*"Tl1l projektu

alebo z1važnostiporušenia povinností, ako je uvedené v časti IV Prílohy III.'

15. Tretí odsek článku íI.26"3je potrebné chápať nasledovne:

"Ak sa platba neuhradí do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, NA vymÓŽe dlŽnťr

sumu:

a) vzájomn m započítaním, bez predchádzajriceho srihlasu príjemcu, so sumami, ktoré

majri byť vyplatené príjemcovi NA (,,vzájomné započítanie"),

Vo v nimočn ch pfipadoch a na zabezpečenie ochrany finančn ch záujmov Únie
móže NA vzájomne započítať sumy pred dátumom splatnosti.

proti takémuto vzájomnému započítaniu možno podať žalobu na kompetentnom s de

v srilade s článkom II.18.2,

b) čerpaním finančnej zábezpeky, ak bola poskytnutá v srilade s článkom I.4.2 (,,ČerPanie

íinančnej zábezpek '),

c) podaním žaloby ako sa stanovuje v článku II.18.2 alebo v osobitn ch podmienkach."

16. Tretí odsek článku |I.27.2 je potrebné chápať nasledovne:

"obdobia stanovené v prvom a druhom pododseku sri dlhšie v prípade, Že dlhŠie

trvanie vyžaduje národné právo alebo prebiehajri audity, odvolania, spory alebo

presadzovanie nárokov, ktoré sa t kajri grantu, vrátane prípadov uveden ch v Článku

II.27.7.
V takychto prípadoch príjemca musí uchovávať dokumenty, pok m tieto auditY,

odvolania, spory alebo presadzovanie nárokov nie sri uzavreté."

17. Článok II.27.3je potrebné chápať nasledovne:

"príjemca musí poslqrtnriť všetky informácie, vrátane informácií v elektronickej
podóbe, ktoré si vyžiada NA alebo Komisia alebo ak kol'vek in extern; subjekt,

splnomocnen Komisiou.

Ak si príjemca neplní povinnosti stanovené v prvom pododseku, NA móže povaŽovať:

a) akékol'vek nráklady nedostatočne odóvodnené informáciami, ktoré poskytol príjemca,

za neoprávnené,

b) ak kol'vek jednotkov;, jednorazovy alebo paušálny príspevok nedostatoČne

odóvodneny informáciami, ktoré poskytol príjemca, za nesplatn; ."

L4
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