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Príloha č. 1 k žiadosti o spolufinancovanie individuálneho mikroprojektu 
 

  Dohovor partnerov o realizácii mikroprojektu 

 

Dohovor o realizácii individuálneho mikroprojektu 

s názvom: Geoturistická trasa regiónu Roztocze Wschodnie – trvalo udržateľné využitie  

kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva okresu Lubaczów 

ktorý sa uchádza o spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na obdobie 2014 
– 2020. 
 
Dohovor uzatvorený medzi Okresným úradom Lubaczów, ako Žiadateľom mikroprojektu, so 
sídlom na adrese: ul. Jasna 6, 37-600 Lubaczów, Poľsko, ktorý zastupuje: 
Zenon Swatek – predseda okresu Lubaczów 
a 
Obecným úradom Víťazovce ako Partnerom mikroprojektu, so sídlom na adrese: 
 Víťazovce 90, 067 24 Lukačovce, Slovensko, ktorý zastupuje: Veronika Pošiková - starostka 
obce Víťazovce 

§ 1 
1. Predmetom Porozumenie je realizácia mikroprojektu s názvom:„Geoturistická trasa 

regiónu Roztocze Wschodnie – trvalo udržateľné využitie kultúrneho dedičstva 

 a prírodného bohatstva okresu Lubaczów Mikroprojekt predpokladá, že od 1. 
septembra 2019 do 31. augusta 2020, budú realizované nasledujúce úlohy1: 

1 / Organizácia dielní Osvedčených postupov a študijného pobytu na Slovensku; 
2 / Otvorenie geoturistickej trasy regiónu Roztocze Wschodnie; 
3 / Výstavba a modernizácia prvkov infraštruktúry, ktoré sú súčasťou GTRW; 
4 / Aktivity zamerané na šírenie informácií a propagovanie trasy v Poľsku a na Slovensku; 
5 / Stretnutie na vyhodnotenie projektu; 

§ 2 
Plánovaný celkový rozpočet mikroprojektu je 49.987,20 EUR (slovom: štyridsaťdeväť tisíc 
deväťsto osemdesiatsedem EUR 20/100) z toho: 
a. spolufinancovanie z prostriedkov EFRR: 42489 (\ tslovom: štyridsaťdva tisíc 

štyristoosemdesiatdeväť EUR, čo predstavuje 85 % celkových nákladov mikroprojektu 
b. spolufinancovanie z účelovej rezervy štátneho rozpočtu: 2499 (slovom: dvetisíc štyristo 

deväťdesiatdeväť EUR, čo predstavuje 5 % celkových nákladov mikroprojektu.  
c. vlastný vklad: 4999 (slovom: štyri tisíce deväťsto deväťdesiatdeväť EUR), čo predstavuje 

10 % celkových nákladov mikroprojektu a bude plne financované Žiadateľom. 
§ 3 

V prípade, ak bude schválené spolufinancovanie vyššie spomenutého mikroprojektu: 
1. Žiadateľ sa zaväzuje2: 

                                                           
1 Treba uviesť všetky naplánované činnosti v žiadosti o spolufinancovanie 
2 Treba uviesť rozsah činností, za ktoré bude zodpovedať Žiadateľ. 
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1) manažovať a realizovať celý mikroprojekt. Žiadateľ bude úplne zodpovedať za 
mikroprojekt pred Euroregiónom/WJT; 

2) zabezpečenie správnej realizácie mikroprojektu v stanovených lehotách, vrátane 
predkladania správ o realizácii mikroprojektu v súlade so zásadami a v lehotách 
stanovených Dohodou o spolufinancovaní mikroprojektu;  

3) zrealizovať a koordinovať všetky úlohy predpokladané projektom, ktoré sú nevyhnutné na 
plnú realizáciu jeho cieľov; 

4) koordinovať úlohy realizované Partnerom vyplývajúce z dohovoru, ktoré sú uvedené v 
Žiadosti o spolufinancovanie; 

5) zaručiť finančné prostriedky na realizáciu mikroprojektu a vniesť finančný vklad; 
6) realizovať informačnú a komunikačnú politiku informovaním širokej verejnosti o tom, že 

realizovaný mikroprojekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci 
programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020; 

7) zabezpečiť, aby žiadne výdavky naplánované v rámci mikroprojektu neboli, nie sú a 
nebudú spolufinancované žiadnym iným programom EÚ / dotáciami zo štátnych 
verejných zdrojov; 

 
2. Partner sa zaväzuje3: 

1) aktívne sa podieľať a spolupracovať na úlohách, ktorých cieľom je realizácia 
mikroprojektu; 

2) načas vykonávať činnosti, za ktoré je zodpovedný podľa žiadosti o spolufinancovanie; 
3) informovať Žiadateľa o všetkých udalostiach, ktoré by mohli viesť k nezrovnalostiam pri 

realizácii mikroprojektu, vrátane rizika zanechania realizácie úloh alebo ohrozenia 
nedosiahnutia plánovaných ukazovateľov, ktoré sú stanovené v žiadosti o 
spolufinancovanie; 

4) podnikať všetky nevyhnutné činnosti s cieľom umožniť Žiadateľovi splniť povinnosti 
predpokladané dohodou o spolufinancovaní; 

§ 4 
Dohovor sa uzatvára na určitú lehotu: od dňa podpísania Dohovoru až do dňa účtovného 
skončenia realizácie mikroprojektu, tzn. do momentu poslednej refundácie od 
Euroregiónu/WJT.  

 
§ 5 

V prípade, ak vyššie spomenutý mikroprojekt nezíska spolufinancovanie na činnosti 
vymenované v § 1 ods. 2, dohovor stráca účinnosť. 
 
 
   ..................................................                                       .................................................. 
     24.7.2019,  Ing. Veronika Pošiková                                                         24.7.2019, Mgr. Zenon Swatek 

                                                           
3 Treba uviesť rozsah činností, za ktoré bude zodpovedať Partner. 


