
ZMLUVA

o poskytnutí dotácíe z finančných prostríedkov Audíovízuálneho fondu
číslo: AVF 234/2018-1/2.3

uzatvorená podl'a E) 22 zákona č. 516/2008 Z. z. oAudiovizuálnom fonde aozmene adoplneníníektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 0bchodného zákonníka (d'alej len,,zmluva") medzi zmluvnými stranamí označenými ako
Poskytovater:

konajúcí prostredníctvom:
a

IČO:

Bankové spojeníe:
číslo účtu:
IBAN:

(d'alej len ,,poskytovater")

Audiovízuálny fond
Grčsslingová 53, Bratislava 811 09
Mgr. art. Miloslav Luther, predseda rady
prof. PhDr. Martin Šmatlák, ríaditela
42169330

Tatra banka, a. s.
2627224453/1100
SK54 1100 0000 0026 2722 4453

a

Prijímater:
Adresa:

Štatutárny orgán:
konajúcí prostredníctvom:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný:
Číslo účtu:
Peňažný ústav:
IBAN:

Kategória podníku:
(d'alej leri ,,prijímater")

Mestská ínformačná kanceláría Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 0l F'oprad
zastupujúca štatutárka
Sílvia Bujňáková
42381193
SK2024097372

3304i71454
0200 VÚB, a.s.
SK66 0200 0000 0033 0417 1451
malý podnik

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Poskytovatel' poskytuie finančné prostríedky podl'a zákona č. 516/2008 Z. z. o Audíovízuálnom fondea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") a podl'avnútorných predpisov poskytovatelaa, ktorýmí sú najin'á Štatút Audiovizuálneho fondu - VP AVF č.1/2018, Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audíovizuálneho fondu - VP AVF č. 10/2009(d'alej len ,,zásady poskytovanía") a Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu napríslušné obdobie, vo vzt'ahu ku ktorému sa zmluva uzatvára (d'alej len ,,štruktúra podpornejčinnosti").

2. Finančné prostríedky poskytnuté na základe tejto zmluvy sú vereji'íými prostriedkami a na ichposkytnutie a použitíe sa vzt'ahi.ijú príslušné ustanovenía zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtovýchpravidlách vere)nei správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ,Izákon č, 523/2004 Z. z.") a príslušné ustanovenía zákona č. 358/2015 Z. z. o úpraveniektorých vztaliov v oblastí štátnej pomoci a minimálnej pomocí a o zmene a doplnení niektorýchzákonov (zákon o štátnej pomoci).
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3. Na základe výzvy poskytovatelaa č. 1/2018 zo dňa 17.10.2017 príjímatel' predložíl zareBistrovanúžiadost', ktorá bola poskytovatel'ovi doručená dňa 26.3.2018, kód žiadosti 8672179729 (ďalej len,žiadosť"). Žiadosť odporučila podpori'ť odborná komisia Auďíovizuálnelio fondu pre program č. APK1-2018 protokolom APK 2018-1 zo dna 21.5.2018. O poskytnutí finančriých prostríedkov rozhodol
ríaditel'Acidíovizuálnel'ío fondu dría 23.5.2018.

Článok2
Predmet a účel zmluvy

1. Základným účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory poskytovateíom prijímatel"ovi napodporu uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti prostredníctvom audíovizuálneho technickéhozariadeniaÍ na území Slovenskej republíky a na podporu distribúcie a propagácie audiovizuálnych
díel

2. Predmetom tejto zínl?ívy je úprava práv a povinnosti pre poskytnutíe finančných prostriedkov zrozpočtu poskytovatel'a v sume 4 090,- EUR (slovom štyritísíc dev:ádesiat eur; d'alej len ,,finančné
prostriedky") prijímatel'oví.

3. Poskytovatel' poskytuje finančné prostriedky prijímatel'ovi na realizáciu proiektu s názvom ,,Podporanávštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatran za nok 2017" (d'alej len ,projekt"),ktorý bol predmetoríi žíadosti. Poskytnuté finančné prostriedky sú určené na zabezpečeniedistribúcie apropagácie audiovizuálnych díel aích uvádzanía na verejnosti prostredníctvomaudiovizuálneho techníckélio zariadenia s názvom Kino Tatran a so sídlom v Poprade (d'alej len
,,kino").

4. Závázné vecné výstupy projektu, ría ktoré sú poskytnuté finančné prostriedky podl'a te'to zmluvy,
sú urcené takto:

a) písomný prehl'ad pouzitia fínančnýcli prostríedkov predložený vo forr'ne zoznamuaudíovízuálnycíi díel, ktoré príjímatela uviedol na verejnosti v kíne a na ktorých dístríbúcíu
a propagáciu boli finančné prostriedky použíté;b) propagačné a marketingové materiály použité na podporu uvádzanía audíovízuálnycl"i diel
a návštevnosti kina.

5. Poskytnuté finančné prostriedky sú štátnou poinocou vzínysle príslušných právnych predpisov-'a poskytujú sa ako štátna pomoc podl'a príslušnej schémy štátnej pomoci SA.48344, zverejnenej nawebovom sídle Atídiovizuálneho fondu avObchodnom vestníku č. 86/20'l7 vydanoí'n dňa05.05.2017 pod GOOOO13 (ďalej len ,,schéma štátnej pomoci"). Prijímatel' podpisom tejto zmluvyvyhlasuje, že je oboznámený s aktuálnym znením schémy štátnej pomoci. V súlade s príslušnýmiustanoveniami schémy štátnej pomoci prijímatel' pred podpisom tejto zmluvy predložílposkytovatel'ovi formou čestného vyhlásenia všetky informácie súvisiace s prijatím štátnej pomocialebo minimálnej pomoci poskytnutej na realizáciu projektu od iných poskytovatel'ov (v členeníposkytovatela pomoci, výška pomoci, účel pomoci, oprávnerié výdavky), ako aj informácíe o tom, číprijíínatel' súbežne žiada o poskytnutíe štátnej pomocj alebo rmnimálnej pornoci na projekt od inýchposkytovatel'ov pomocí alebo v rámci iných schém pomoci. Prijímateí sa zavázuje po podpise tejtozmluvy informovat' poskytovatel'a bez zbytočného odkladu o kazdej ďalšej štátnej pomoci, ktorúakýkol'vek íný poskytovatel' poskytne alebo plánuje poskytnúť na realizáciu projektu. Prijímatel' je
' F3 2 ods. 4 zákona č. 40/2015 Z. Z 0 audíovízii a o zmene a doplnení mektorých zákonov.
-' (Íl. 107 až 109 Zmluvy o fun@ovaní Európskej únie.Zal.on č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorÝch vzťahov v oblasti štátne3 pomoci a mímmeílnej pomoci a o zmene a doplnení
níektorých zákonovlzákon o státnej pomoci).
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povinný takúto informácíu predložíť v písomnej forme poskytovatel'ovi vždy pred vzníkom právnehonárokai na poskytnutie takejto d'alšej štátnej pomocí. Prijímatela sa tiež zavázuje, že dodrží všetkypodmienky, za ktorých sa mu poskytla státna pomoc aže vráti poskytnutú pomoc, ak tietopodmienky poruší.

6. V súlade s článkom L. schémy štátnej poínoci prijímatel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuie, že kudňu podpísu tejto zmluvy nie je podnikom v ťažkostíach v zmysle čl. 2 ods. 18 Naríadenia Komisie(EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučitel'né podlaa článkov107 a 108 Zmluvy ofungovaní Európskej úníe (ÚV EÚ L 187, 26.6.2014) a ze voči nemu nie jenárokované vráteriie poínoci na základe predchádzajúcelio rozhodnutía Európskej kormsie, ktorýmbola poskytnutá pomoc označená za neoprávíienú a nezlučitel'nú s vnútorným trl"iom. Zároveři sapríiímatel' zavázuje po podpise tejto zmluvy písomne ínformovať poskytovatel'a bez zbytočnéhoodkladu oskutočnost5 ak vočí nemu bude nárokované vrátenie pomoci na základepredcl'íádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, alebo ak sa stane podníkom v ťažkostiach.
Článok 3

Práva a povinnosti zrnluvných strán

1. Poskytovatel' sa zavázuje poskytnúť finančné prostriedky prijímatel'ovi bezhotovostne vo formebežného transferu.

2. Finančné prostríedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy sú účelovo viazané na úhradu bežnýchvýdavkov, ktoré priamo súvisía s realízácíou projektu. Oprávnené výdavky sú určené podl'a článku H.schémy štátnej pomoci a sú zaradené do hlavných nákladových skupíii podl'a špecifikácie uvedenejvčasU A. rámcového rozpočtu projektu; rámcový rozpočet projektu aktualízovaný podl'a sumyposkytnutých finančných prostriedkov urcenei v čl. 2 ods. 2 a podl'a vecných výstupov 7 realizáciepro')ektu je prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej len ,,íozpočet projektu").
3. Fínančné prostríedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy je príjímatel' oprávnený pouziť na úhraduoprávnených výdavkov vsúlade sovšeobecne záváznými právnymi predpismi, schémou štátnejpomoci, rozpočtom projektu a so zásadami poskytovania.

4. Príjímatel' prijíma finančné prostriedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy bez výhrad v plnom í'ozsal"'iuaza podmienok určených touto zmluvou, všeobecne záváznými právnymi predpísmi, schémouštátnej pomoci a vnútornými predpismi poskytovatel'a.

5. Prijíínatel' sa zavázuje použiť finančné prostriedky výlučne nafinancovanie projektu a včlenenívýdavkov/nákladov podl'a rozpočtu projektu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zímuvy a prí dodržaní účelupo?ižitia poskytnutej dotácie podl'a článku 2 ods. 1 tejto zmluvy na realizáciu projektu v podrobnejšpecífikáíjí vecných výstupov, ktoré sú určené v čl. 2 ods. 4 tejto zn'iluvy.
6. Prijímater sa zavázuje podiel'at' sa na finančnom zabezpečení realízácie projektu formou povinnéhospolufinancovanía určeného podlaa príslušnýcli ustanovení zákona, schémy štátnej pomoci, štruktúrypodpornej činnosti apodl'a rozpočtu projektu vsume riajmenej 455,- EUR (slovomštyristopáťdesíatpáť eur). Zabezpečenie závázku spolufinancovat' projekt vuvedenei výške musíprijímatel' uskutočniť z vlastných zdrojov alebo z íných zdrojov, ktoré nezahřňajú štátnu pomoc animinímálnu pomoc. Zabezpečeníe tohto závázku je prijíniatel' povinný preukázať príslušnýmidokladmi a predložiť tieto doklady poskytovatelaoví pred podpisom tejto zmluvy. Zmluvné stranypodpisom teito zmluvy potvrdzujú, ze táto povinnost' prijímatel'a bola splnená.
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-/. Prijímatel'je oprávnený použit' finančné prostríedky aj na úhradu len níektorých výdavkovlnákladov
na distribúciu a propagáciu audiovizuálnych diel (vrátane výdavkov na iivádzaníe audíovízuálneho
diela na verejnosti). Prijímatel' nie je povinný pou;žit všetky finančné prostríedky.

8. Príjímatel' je opr'ávnený použít' finančné prostriedky výlučne vobdobí oprávnenosti výdavkov.Výdavky/náklady musia vzníknút' a byť uhradené po dáturne podania žiadosti na projekt (počiatočný
dátum obdobia oprávnenosti výdavkov), svýríímkou výdavkov/nákladov preukázatelanevynaložených na zabezpečenie prípravnýcl'í prác3 kprojektu, ktoré prijímatelaovi vzníklí pred
dátumom podania žiadosti na pro3ekt. Výdavky/náklady zároveri musia byt" uhradené pred dátumomkonečného a úplného vyúčtovania poskytnutých finančných pros'triedkov (konečný dátum obdobiaoprávneností výdavkov). Dňom vzniku výdavku/nákladu podl'a predchádzajúcej vety sa rozumie deň
dodania tovaru alebo sluzby, ktorá je predmetom vyúčtovanía. Dňom úhrady sa rozumie deň
zaplatenia za tovar alebo službu, ktorá je predmetom vyúčtovania. Za počiatočný dátum obdobia
oprávíienosti výdavkov sa povazuje dátum elektronickej regístrácíe žíadostí v registračnom systéme
poskytovatel'a, t.3. 22.03.2018. Za konečný dátum obdobia oprávnenosti výdavkov sa považuie
dátum na predlozenie vyúčtovania určený v čl. 4 ods. 6 tejto zmluvy.

9. Prijímatel' je povínný o poskytnutých firiančných prostriedkoch viesť účtovnú evidenciu v súlade so
zákonom č.431/2002 Z. z. oúčtovníctve vzíiení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
č. 431/2002 Z. z."). Prijimatel' je zároverí povínný všetky náklady staívisíace s projektom podlaa tejto
zmluvy viest' na samostatnom analytickom účte vedenom podl"a zákona č. 431/2002 Z. z. Prijímafel',
ktorý níe je osobou povinnou v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z., je povínný viesť v časovom slede
samostatnú evidenci?i všetkých pr5mov a výdavkov súvisiacich s projektom po dobu ustanovenú F3
35 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z .

10. Prijímatel' je povinný všetky poskytnuté finaíičiié prostriedky víest' na účte v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky v Slovenskej republike.

11. Výnos z úrokov z poskytnutých finančných prostriedkov je príjmom prijímateía, ktorý je povínný
takýto výnos použíť na realizáciu projektu.

12. Prijímatel' je povínný pri pou'žití fínančných prostríedkov dodržiavať nasledovné princípy:
a) hospodárnosť, pričom )iospodárnosťou sa rozumie vynaloženie finančnýcl'í prostriedkov

fondu na vykonaníe čínnosti alebo na obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase,
vo vhodnorn mríožstve a kvalíte za najepsíu cenu,b) efektívnosť, pričom efektívnostou sa rozurníe najvýliodnejší vzájomr»ý pomer medzi
použitými fiíianči'íými prostriedkami fondíi a dosíahnutými výsledkami,

c) účelnosť, pričom účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použítía poskytnutých
fínančných prostriedkov fondu a skutočným účelom ich použitia,

d) účinnosť, pričom účinnosťou sa rozumie plnenie určených ciel'ov a dosahovanie
plánovaných výsledkov vzhlaadom na použité fínančné prostriedky fondu.

13. PrijímatelJe povinný zabezpečiť, aby všetky výdavky/náklady, na úhradu ktorých použije poskytnuté
finančné prostriedky, boli identifikovatel'né, preukázatel'né originálnymi účtovnýmí dokladrm alebo
ích overenými kópiami a doložené účtovnýí'ni záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímatelaa
v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi.

a Za prípravné práce sa považuje nadobudnutíe lícencie na použítie diela chráneného autorským právom alebo obsahuchráneného inýmí právami z oblasti dusevného vlastníctva, ak toto dielo alebo obsah ')e predmetom žiadosti o poskytncitiepomoci, a ak sa vyžaduje,. aby žiadatel' takúto licencici nadobudol preí:3 podaním žiadostí. Nadobudnutím ta!ejto licencie
žiadatelaovi vzniká právo, íííe však závázok licenciu využiť, čo znameríá, ze investícia nie je nezvratná.
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14. Príjímatela nesmíe poskytnuté finančné prostríedky d'alej poskytovať ako dotáciu alebo ako póžičkuiným právnickým osobám alebo fyzíckým osobám, ani nijakým spósobom použH finančnéprostriedky v prospech tretej osoby.

15. Prijímatel' nesmie finančné prostriedky použiť na
a) krytie straty zo svojej čínností alebo z čínnosti tretích osí5b,
b) úhradu závázkov z predchádzajúcich rozpočtovýcli rokov,
c) refundácíu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokocli,d) splácanie úverov, p6žičiek a úrokov z prgatých úverov a p6zíčiek.

16. Príjímatel' nesmie finančné prostriedky použíť v prospech polítickej strany alebo politického hriutia,aní v prospech kandídáta na volenú funkciu.

17. Príjímatel' nesmie finančné prostriedky použiť na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré nemajú priamyvzťah krealizácii projektu, aní na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré nie sú súčasťou rozpočtuprojektu. Prijímatel' nesmie finančné prostriedky použíť aní na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré niesú akceptované ako oprávnené výdavky podlaa schémy štátnej pomoci alebo podl'a príslušnýchustanovení zásad poskytovania. Takýmito neoprávnenýmí výdavkami sú najmá
a) výdavky, ktoré vzníklí pred počíatočným dátumom oprávnenosti výdavkov a po koíiečnoíndátume oprávnenosti výdavkog s výnimkou výdavkov určených na zabezpečenieprípravných prác2 k projektu,
b) výdavky, ktoré níe sú zaevidované v účtovníctve prijímatel'a alebo vo fiíiančných záznamochprijímatel'a (ak je príjímatel'om osoba, ktorá níe je povinná viesť účtovníctvo),

kapitálové výdavky na obstaraníe hmotného investíčného ínajetku alebo nehmotnéhoínvestičného majetku,
d) výdavky na finančný preriájom spojený s právom kúpy (leasing),
e) kapítálové a fínančné ínvestícíe (nákup akcií, podielov a pod.),
f) darízpridanejhodnoty,akjepriiímatelaplatítel'omdanezpridanejhodnoty,g) výdavky na zabezpečenie úveru a úroky z úveru,
h) výdavky na vytvoreníe všeobecnej rezervy,
í) prefinancovanie vecného plnenia prijímatel'a alebo tretích osób,
j) í'nzdy a odmeny vyplývajúce z pracovného poíneru založeného pracovnou zmluvo?i podl'aosobítného predpisu (§ 42 az 44 Zákonníka práce),
k) odvody na socíálne poísteníe, zdravotné poistenie, doplnkové dóchodkové poísteníe aleboživotné poistenie súvisiace s pracovným pomerom založeným pracovnou zmluvou podl'aosobítného predpisu,
I) pokuty, penále, úroky z omeškaíiía, náhrada škody,
m) súdne poplatky, súdne trovy,
n) výdavky na reklamu a propagácm príjímatel';a, ktoré nie sú priamo spojené s projektom(napr. prezentačné predmety prijímatelaa, propagácia značky prijímatel'a, firemnáinternetová stránka príiímatelaa a pod.l
o) autorské alebo iné odmeny pre prijímatel'a, ktorý je fyzíckou osobou,
p) odmeny štatutárneí'riu orgánu alebo členom orgánov právnickej osoby, ktorá jepríjímatel'om, ak nie sú tieto osoby zúčastnené na projekte na základe osobitnéhozmluvnélio vzťahu,
q) divídendy a odn"ieny spoločníkom právriickej osoby, ktorá je príjímatel'om,
r) fínančné ceny a dary s výnimkou cien udelaovaných poskytovatel'om,
s) štipendíá poskytnuté fyzickým osobáí'n,
t) poplatky za členstvo príjímatel'a v iných organizáciách,

c)
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u) výdavky,ktoréai5rijímatel'vyúčtujevočitretímosobám,
v) výdavky uhradené v hotovosti v sume vysšej ako 5 000 EUR na jeden právny vzťah,
w) admínistratívny poplatok za spracovanie žiadosti podlaa E) 21 zákona.

18. Ako oprávnené výdavky v určenom limite sú v rozpočte projektu akceptované aj nepríame výdavky
na realizáciu projektu, ktorýmí sú

a) výdavky na úhradu prevádzkových nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnostíprijímatel'a súvisiacich s projektom, a to v sume neprevyšujúcej 10% z celkovej sumy
poskytnutých fínančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu a určených na realízáciu
projektu,b) výdavky na právne slcižby, účtovnícke sluz:by, ekonomické služby a audit v celkovom súčte
takýchto zúčtovatelaných výdavkov neprevyšujúcom 5 % z celkovej sumy poskytnutýcíi
finančných prostríedkov z Audiovízuálneho fondu a určených na realizáciu projektu.

19. Za oprávnené použitíe poskytnutých finančných prostriedkov sa považuje aj odmena prijímatel'a akovýrobcu a?idiovizuálneho diela v sume neprevyšujúcej5 % z celkovej sumy poskytnutýcli finančnýchprostríedkov a ?irčených na realizáciu projektu; toto sa nevzťahuje na poskytnutíe finančnýchprostríedkov na projekt, ktorý nie je audiovizuálnym dielom. Táto odmena m6že byt' vyúčtovaná vočiposkytnutým finančným prostríedkon'í íba vprípade, ak zároveň vecným výstupom zrealizácieprojektu určeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy je hotové audíovízuálne díelo vo verzíi určenej nauvádzanie na verejnosti, ku ktorému prijímatel' vykonáva práva podlaa príslušných ustanovení zákona
č. 185/2015 Z z. Autorský zákon.

20. Ak príjímatel" nebude realizovať projekt, na ktorý sú poskytnuté finančné prostriedky, je povinnýo tejto skutočnosti bezodkladne pisomne infoi movať poskytovatel'a. V takomto prípade sa prijímatelazavázvje vrátiť finaričné prostriedky v celosti SF)OILI 50 všetkými výnosmi z týchto prostríedkov na
účet poskytovatelaa najnesk6r do 5 díií odo drSa oznámenia podl'a prvej vety tohto odseku.

21. Ak príjímatel' nepoužíje celú sumu finančných prostriedkov, je povínný vrátit na účet poskytovatelaavsetky nepoužité finančné prostríedky, a to najneskór do termínu vyúčtovania určeného v čl. 4 ods.
6 tejto zmluvy.

22. Prijímateí je povinný umožníť poskytovatel'oví a ním povereným osobám vykonať vecné zhadnoteí'iierealizácie projektu, finančntj kontrolu použitía poskytnutých finančných prostriedkov ahospodárenía s týmíto prostriedkami, ako aj kontrolu dodržiavania závázkov a povinností príjímatel'avyplývajúcich ztejto zmluvy. Výkoii kontroly upravuje osobitný predpisa aVP AVF č. 5/2010Smernica o kontroliiej činnosti Audiovizuálneho fondu v znení neskorších zmien. Poskytovateí jepovínný vopred oznámít' príjímateíovi termín a ciel' výkon?i fiíiančiiej kontroly na mieste. Pri i..irčovariítennínu finančnei kontroly na mieste vynalcží poskytovatela primerané úsilie, aby uskutočnenímtejto kontroly prijímatelaovi nespč"sobil neprimerané zdržania vrealízá«jí projektu. Za účelort'ivykonanía fínančnej kontroly je príjímatela povinný najmá poskytnút' súčinnost' na vykonaníekontroly poskytovatel'ovi a osobám ním povereným, predložit' vlehote určenej poskytovatel'omvyžiadarié doklady, písomnosti, vyjadrenia, záznamy dát na pamáťovýcli médiách, inforínácie a ínépodklady súvísiace s kontrolou, ako aj umožniť prijímatel'ovi a osobám ním povereným za účelomvýkonu finančnej kontroly na mieste vstup do svojho sídla resp. priestorov, v ktorých prijímatel'podníká alebo realízuje projekt. Podl'a všeobecne záv.ázných predpisov a v zmysle článku Q. schémyštátnej pomoď je príjímatela povinný umožniť vykonať kontrolu použitía poskytnutých prostriedkov
aj tretím osobám, ktoré sú na výkon takejto kontroly oprávnené.

a Zá!on č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zinene a doplnení niektorých zákonov.
6
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23. Prijímatela je povinný v rámcí projektu a v súvíslosti s projektom uvádzať grafické logo poskytovateíaa textovú informáciu otom, ;že projekt, na ktorý bolí poskytnuté finančné prostriedky toutozmluvou, podporíl poskytovatela. Informácía: ,,Uvádzanie filmov vtomto kíne podporujeAudiovízuálny fond" bude uvedená na webovei stránke kína, pričom názov poskytovatel'a budev informácíí uvedený vo forme grafického loga poskytovatel'a s aktívnym prepojením na adresu jehowebového sídla www.avf.sk.

24. Prijímatel' sa zavázuje prí propagácií projektu vmédíách alebo pri iných podujatiach konanýchvsúvíslosti s prezentáciou projektu informovat' otom, ze na realízáciu projektu boli poskytiiutéfinančrié prostriedky poskytovatel'a. Príjímatel' sa tiež zavázuje v dostatočnom predstihu inforínovaťposkytovatel'a o reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatiach súvisiacichsuvedením projektu na verejnosti, osobitne vzdy aj otermíne prvého verejného vykonaniaaudiovízuálneho diela, ktoré je výstupom z realízácíe projektu (premiéra) a na základe vzájomnejdohody umožnít' osobám zastupujúcim poskytovatel'a účast' na týchto podujatíach.
25. Nedodržanie níektorého zo závázkov a povinností prijímatel'a uvedených v ods. 5, 6, 9 az 13, 20 a'ž 23(d'alej len ,,povinnosti prijímatera") alebo použítie finančných prostriedkov v rozpore s ods. 8, 14 az19 sa považuje za použitie finančných prostriedkov vrozpore súčelom uvederiým vzmluve,s výnimkou nesplnenía niektorei z uvedených povínností prijímatel'a preukázateíne zapríčínenéhoz dóvodu vyššej moci. Vyššou mocou sa rozuínie každá nepredvídatel'ná sítuácia alebo udalost', ktoránezávisí od vóle príjímatel'a a nedala sa napriek všetkému vynaloženému alebo možnému úsíliuprekonať (najmá, nie však výlučne živelná pohroma, zosuv pódy, úder bleskom, vyhlásenie vojnyalebo výnímočného stavu a pod.).

Článok4
Podmienky poskytnutia a vyúčtovania fínančných prostríedkov

1. Poskytovatel' na základe tejto zmluvy poskytne príiímatel'oví finančné prostriedky bezhotovostnýmprevodoín na účet príjímatel'a uvedený vzáhlaví tejto zmluvy, ato v nasledovných splátkacha termínoch

a) prvá splátka v sume 3 681,- EUR do 30 dní odo dňa nadobudiiutía účinnosti tejto zmluvy,b) záverečná splátka finančných prostriedkov v sume 409,- EUR do 30 dní od akceptovaniariadneho a správneho vyúčtovanía poskytovatelaom.

2. Poskytnutie finančných prostriedkov podl'a tejto zmluvy je viazané na splnenie povínnosti príiímateíaurčenej v čl. 4 ods. 4.4 a 4.6 zásad poskytovaí'iia.

3. Ak prijímatel' kuvedenému termínu poskytnutía finančných prostriedkov nemá vysporiadanéfínančné vzťahy so subjektmi verejnej správy alebo zí'nluvné závázky vočí poskytovatel'oví, termínposkytnutia finančných prostriedkov podlaa teito zmluvy sa predlžuje až do dňa preukázatelanéhovysporiadania všetkých takýchto finančných vzťahov a záv;ázkov prijímatel'a.
4. V prípade, ak je voči prijímatelaovi íiárokované vrátenie štátnej l)OlTIOCí na základe predchádzajúcehorozhodnutia Európskej komísíe, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenúa nezlučítel'nú s vrujtorným trhom, tennín poskytnutía fínančných prostríedkov podlaa tejto zímuvysa predlzuje až do dria preukázatel'ného vrátenia neoprávnenej pomoci vcelej sume uvedeneiv príslušnom rozhodnutí Európskej komisíe.

r?

7?



t
izal( VQ

5. Vprípade zistenia preukázatel'ných nedostatkov prí hospodárení sposkytnutými finančnýmiprostríedkamí poskytovatela az do odstránenia týc:hto nedostatkov zastaví poskytovanie akýchkol'vek
ďalších finančných prostriedkov príjímatel'ovi

6. Pou'žítie finančných prostríedkov prijímatel'om podlieha ich finančnémíi vyúčtovaniu avecnémuvyhodnoteniu projektu (v tejto zmluve spolu len ,,vyúčtovanie"), ktoré je prijímatel' povinný
predložiť poskytovatel'ovi v termíne do 30.4.2019.

7. Vyúčtovanie musí obsahovat" informácíu opoužítí finančných prostr'íedkov podl'a jednotlivých
položiek s ohl'adom na rozpočet, ktorý je príloho?i č. 1 tejto zi'nluvy.

8. Prijímatel'je povinný priložiť k vyúčtovaníu
a) správu orealizácii avýsledkocli projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie

projektu,b) informáciíi o naplnení predpokladov, ktoré prijímatel' uviedol v žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov,

c) vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii,d) všetky vecné výstupy určené v čl. 2 ods. 4 zmluvy a d'alšie dokumenty požadované v súladestouto zmluvou za účelom vecného vyhodnotenía projektu; na povinnosť odovzdania
vecných výstupov určených v čl. 2 ods. 4 zmluvy sa neviaže ustanoveníe ovyššej mocí
v zmysle čl. 3 ods. 25 tejto zmluvy.

9. Neoddelitel'nou súčas'ťou vyúčtovania SL:l aj kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich úhraduvýdavkov ria projekt vo výške spolufinancovania projektu v sume uvedenej v čl. 3 ods. 6, ako ajprehlaad d'alšiei'ío spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedenýcl'í vrozpočte projektu. Akpríjímatel' vo yyúčtovaní spolufinancovania projektu uyedie výdavky, ktoré uhí'adila tretia osoba, jepovinn'g priložiť k vyúčtovaníu aj kópíu dokladu potvrdzujúceho zmluvný vzťah ínedzi prijímatel'oi'natocito osobo?i, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradené. Zároveň je prijímatel' povinnýkvyúčtovaníu zabezpečít', aby na spolufinancovanie projektu zabezpečené treťou osobou nebolípoužité zdroje, ktoré zahřřiajú štátnu pomoc alebo míniínálnu pomoc a aby táto tretia osoba bolapovinná prostredníctvom prijímatelaa predložít poskytovatel'oví kópie účtovných dokladov
potvrdzujúcícii vzník a úhradu takto vytíčtovaných výdavkov.

10. Vyúčtovanie je prgim;?tel' povinnývyhotovit'v určenej štruktúre av rozsahuprostredníctvomregistračného systému poskytovatel'a. Prijímatel' je zároveň povinný predložiť poskytovatelaoví úplíiévýstupy z vyúčtovai"iia vrátane všetkých priloli v tlačenej forme. Správnosť vyúčtovania potvrdípríjíínatel' alebo štatutárny orgán prijímatel'a svojím podpisom. K vyúčtovaníu je príjímatel' povinný
priložit' aj

a) kópíe účtovných dokladov potvrdzuiúcich použitie poskytnutých finančných prostríedkovakópie výpisov zťíčtu, na ktorý boli poukázané finančné prostríedky azktorého boli
ul'irádzané výdavky na projekt s použitíin poskytnutých finančných prostríedkov alebob') správu audítora alebo znalecký posudok licencovaného znalca o zhode predloženéhofinančného vyúčtovaníaso zmluvou; správu auditora alebo znalecký posudok predloží
prijímatel' vždy, ak je celková suma finančných prostriedkov poskytnutých podl'a zmluvy
30 000 EUR alebo víac.

11. Správa aíidítora alebo znalecký posudok, ktorý prijímatel' priloží kvyúčtovaníu, musí obsahovať
najmá potvrdeíiie zhotovítel'a správy alebo posudku o ton'í, ;«e

8
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a) účtovné doklady potvrdzuiúce pouz:itie finančných prostriedkov poskytnutých podlaa zmluvy(d'alej len ,,úč:tovné doklady") boli riadne zaúaované avýdavky vyúčtované vočiposkytnutým finančným prostriedkom boli uhradené v období oprávnenosti výdavkov,b) účtovné doklady spíňajú všetky nálezitostí určené príslušnýrrí všeobecne závěznýmiprávnyrm predpísmí,
c) účtovné doklady oúhradách vhotovosti nepresahujú limít určený zmluvou azároveřxobsahujú riadnu ídentífikácm príjímatel'a úhrady,
d) všetky 'finančné prostríedky poskytnuté podl'a zmluvy príjímatel' použil na realizácici projektua podlaa účelu určeného zmluvou,
e) prijímatel'dodržal povínností podl'a čl. 3 ods. 9 až 11,
f) všetky finančné prostriedky poskytnuté podl'a zmluvy príjímatel' po?izíl vsúlade sovšeobecne záváznými právnymi predpismi a so zmluvou,
g) pri použití finančných prostriedkov poskytnutých podl'a tejto zmluvy prijímatel' dodržalpríncípy podlaa čl. 3 ods. 12.

12. Všetky účtovné doklady, ktorých kópíe prijímatel' priloži k vyúčtovaniu, musía obsahovat' náležitostiurčené príslušnými všeobecne záváznýmí právnymi predpísmí", a to najmá
meno aadresu sídla, míesta podnikania alebo prevádzkarne dodávatel'a tovaru aleboslužby,

b) meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne prijímatel'a,
c) slovné a íjselné označenie účtovného dokladu,
d) dátum vyhotovenía účtovného dokladu,
e) dátum, ked' bol tovar alebo služba dodaná,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) identifikáciu priameho vzťahu dodaného tovaru alebo služby k realizácii projektu, ak tocharakter dodaného tov;?ru alebo služby umožňuje,
h) celkovú cenu dodaného tovaru alebo služby, prel"íl'adnú kalkuláciu tejto ceny alebojednotkovú cenu bez dane a zlaavy a rabaty, ak níe sú obsíahnuté v jednotkovej cene,uplatnenú sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o osloboderií od dane z prídanejhodnoty.

a)

i)

13. Ak prijímatel' osobitnou zmluvou (napr. koprodukčná zmluva, komplexná objednávka výrobya?idíovízuálneho díela a pod.) poverí realizáciou projektu tretiu osobu, alebo ak výdavky narealizáciu projektu, ktoré sú predmetom vy€ičtovania v určenej štruktúre, uhrádza tretia osoba nazáklade zmluvného vzťahu s prijímatel'om, ?istanovenia ods. 9 a 10 sa uplatnia aj vo vzťahu k použitiufinančných prostriedkov alebo ich častí touto treťou osobou. Predloženie dokladov v zmyslepredchádzajúcej vety je prijímatel' povinný zabezpeči'ť zmluvne s treťou osobou, ktorú poverílrealizáciou projektu alebo s ktorou sa zmluvne dol-iodol na úhrade príslušných výdavkov, ktoré súpredmetom vyúčtovania; o takejto skutočností %e prijímatela povít'iný písomne in4;ormovaíposkytovatel'a bez zbytočného odkladu po jej vzniku.

14. K vecnému vyhodnoteniu projektu je prijímatela povinný priložiť aj dokumenty potvrdzuiúce splneniepovinnosti prijímatel'a určenej v čl. 3 ods. 23 tejto zmluvy a dokuinenty potvrdzujúce vecné výstupyproiektu podl'a čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy.

15. Vyúčtovanie finančných prostriedkov avecné vyhodnoteriie projektu nmsía byť podpísanéprijímatelaom alebo štatutárnym orgánom príjímatel'a alebo ním písomne na tento účelsplnomocnenou osobou, pričom toto splnomocneníe musí byť súčast'ou vyúčtovania.
5 Zákon č. 222/2004 Z. z. o daní z prídanej hodnoty v znení neskoi'ších predpisov, zákon O. 431/2002 o účtovníctve v zneníneskorších predpisov.
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16. Vytíčtovaníe je prijímatel' povinný doručiť poskytovatel'ovi do kanceláríe Audíovízuálneho fondu
osobne v pracovných dňoch, kuríérom alebo doporučenou poštou.

17. Ak príjímatela nepredloží vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a vecné vyhodnoteníeprojektu v určenoín termíne, poskytovatel' písomne vyzve prijímatelaa, aby predloz?il vyúčtovanie bezzbytočného odkladu, najríeskór však do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. Ak prijimatel'nepredlozí vyúčtovaníe ani v uvedenej lehote, považuje sa to za pouz:itie finančných prostríedkov
v rozpore s účeloni uvedeným v tejto zmluve.

18. Ak poskytovatela zistí nedostatky v predloženom vyúčtovaní, vo vecnom vyhodnoteríí projektu alebov ich prílohách, písomne vyzve príjímatel'a, aby v primeranej lehote odstránil zistené nedostatky.Ďalší postup upravujú ustanovenia čl. 6 ods. 6.10 až 6.14 zásad poskytovanía. Ak prijímatel' v určenej
Iehote zístené nedostatky neodstráni, ani voči nim nevznesie námietku podl'a čl. 6 ods. 6.9 zásadposkytovania, považuje sa to za použitíe finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným
v zmluve.

Článok 5
Sankcíe

i. Ak príjímatel' použije finančné prostriedky v rozpore s ťičelom uvedeným v tejto zmluve, považuje sato za porušenie finančnej discíplíny podl'a § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. V prípade použitiafinančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v te3to zmluve je príjímatel' podl'a § 22 ods. 7
zákona povinný

a) vrátíť poskytovatel'ovi všetky neoprávnene použité finančné prostriedky ab) zaplatiť poskytovatel'oví pokutu vsume O,05 % zneoprávnene pouzitých finančných
prostriedkov za každý začatý deň neoprávneného pouzítía poskytnutých fínančných
prostríedkov az do ích vrátenía poskytovateíovi.

2. Ak prijímatela
a) použije finančné prostriedky nad rámec oprávnených výdavkov vyplývajúcích z tejto zmluvy,
b) neodvedíe prostriedky subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a

rozsahu,c) neodvedie výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov do rozpočtu subjektu vere4nejsprávy podlaa zákona č. 523/2004 Z. z.; toto sa nevzt'ahuje na výnosy zúrokov z
poskytnutých finančných prostriedkov, ktoré príjímateí použíje podl'a článku 3 ods. 11 tejto
zmluvy,d) prekročí lehotíi ustanovenú alebo určenú na použítie finančných prostriedkov,e) umožní bezdóvodné obohatenie získaiiím fínančného prospechu z verejných prosmedkov,f) použíje finančné prostriedky na financovanie, založenie alebo zriadenie právníckej osoby v
rozpore so zákonom č. 523/2004 Z. z. alebo s osobitnými predpismi,
nehospodárne, neefektívne a neúčinne vynakladá fínančné prostríedky,
nedodrzí ustanovený alebo určený spósob nakladania s fínanči'íými prostríedkamí,
uhradí zposkytnutých finančných íprostriedkov preddavok vrozpore so zákonom č.
523/2004 Z. z. aleboj) porusí pravídlá a podn'iienky, za ktorých boli verejríé prostriedky poskytnuté,

g)
h)
-)

dopustí sa porušenía fínančnej discíplíny podl'a § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. Za porušeníe finančnejdisciplíny sa nepovažuje taká realízácía výdavkov, pri ktorej dójde k nesprávnemu zatriedeniu
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výdavkov podl';a rozpočtovej klasifikácíe, ak je dodrz:aný vecne vymedzený účel použitia verejných
prostriedkov.

3. Pri nedodržaní podímenok tejto zmluvy alebo pri takom porušení ustanovení tejto zmluvy, ktoré sa
v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. povazuje za porušeníe fínaíičnej disciplíny uvederíé v odseku
2, sa pri určerií výšky sankcie postupuje podl'a príslušriých ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z.

4. V súlade s El 10 o«:3s. 1 v spojení s E) 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci je prijímatel' povinný vrátiť
poskytovatel'ovi celú sumu zodpovedajúcu íieoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku
podl'a osobitného predpisu Európskej tjnie", ak Európska komisia svojín'i rozliodnutím označí
poskytnutú pomoc alebo jej časť za neoprávnenú a nezlučítel'nú s vnútorným trhom. Táto povínnost
sa vzťahuje aj na právneho nástupcu prijímatel'a. Rozhodnutie Európskej komisíe o neoprávnenej
štátnej pomoci je príamo vykoriatel'né vočí prijímatel'ovi driom doručeriia takého rozhodnutia
Slovenskej republike.

Článok6
Spoločné a záverečné ustanovenía

1. Práva z tejto zínluvy nie je prijímatel' bez písomného súhlasu poskytovatel'a oprávnený postúpiť na
tretie osoby. V prípade zmeny právnej formy prijímatel'a alebo zániku prijímatel'a, je prijímatel'
povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť poskytovatel'ovi a zároveň oznámiť aj meno svojho
právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záv;ázky z tejto zmluvy.

2. Poskytovatel' si vyhradzíije právo znížit' sumu poskytnutýcíi finančných prostriedkov zd8vod?i
nedostatku finančných prostríedkov vrozpočte poskytovatel'a, ktoré sú príspevkom zo štátneho
rozpočtu, výlučne však osumu príamo vyplývajijcu z í.ííazania výdavkov štátneho rozpočtu
Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. Vtakomto prípade
poskytovatel' nezodpovecJá za vzniknuté náklady prijímatel'a ani za prípadnú škodu.

3. Akékolavek zmeny alebo doplnenia tejto zínlcivy a jej prílol"i možno uskutočnit' len po vzájomnej
dohode zmluvných strán, ato výlučne vo forme písonmého dodatku odsúhlaseného oboína
zmluvnými straríamí. O skcitočnostiach rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy
zo strany prijímatelaa je prijímatel' povinný iiifonnovať poskytovatel'a bez zbytočného odkladu od ich
vzniku.

4. Pokía!'sa níektoré ustanoveníe tejto zmluvy stane rieúčinrxým alebo neplatnýí'n, nie je týrn dotknutá
platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Neúčiríné ustanovenie bude v dobrej viere naliradeíié novým
platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zmyslu tejto zmlcivy, predovšetkým
zmyslu neúčinného ustanovenia.

5. Právny vzťah zalozený touto zmluvou skončí
a) akceptovaním ríadneho a úplného vyúčtovanía projektu podl'a článku 4,
b) dohodou zmluvných strán alebo
c) odstúpenín'i poskytovatel'a.

6. Poskytovatel' moze od tejto zmluvy odstúpít', ak príjímatel' pouzíje finančné prostríedky alebo íctí
časť v rozpore s účelom uvedeným v tejto zmluve; ustanovenia článku 5 odstúpením nie sú dotknuté
a zostávajú platné a účinné. Odstúpeníe je účínné diiom jeho doručenía prijímatel'ovi.

6 Čl. 9 Nariadenía (ES) č. 794/2004.
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7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnýmí
ustanoveníamí Obchodného zákonníka a prírnerane cistanoveniamí zákona a zákona č. 523/200/4 z.z.

8. Ak finančné prostriedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy prijímatel' po?ižije na dodanie tovaru, na
uskutočnenie stavebných prác a/alebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejriom obstarávaní a o zmene a doplnení níektorých zákoíiov v znení neskoí-ších predpisov (d'alei
Ien ,,zákon overejnom obstarávaní"), je pí'ijír'natela povinný postupovať v zmysle E3 8 zákona
overe3íiom obstarávaní Prijímatel' je povinný na vyziadanie predložiť poskytovatel'ovi všetky
doklady, písomnosti, informácie, vyjadrenia, záznamy dát a iné podklady súvisiace s ?iskutočneným
verejným obstarávaním tovarov, prác alebo služíeb, na úl'íradii ktorých bolí pocížíté finančrié
prostríedky poskytnuté podí'a tejto zmluvy.

9. Táto zímuva nadobúda platnosť dríom jej podpisu oboí'na zmluvnými stranami. Podl'a prísmšných
ustanovení Občianskeho zákonníka vspojeríí so zákonom č. 211/2000 Z. z. vznení neskcirších
predpisov sa na túto zrnluvu viaze povínné zverejrieí'iíe. Táto zmluva je účinná clňom íiasledtíiúcim
po dni jej zverejnenia podl'a uvedených predpisov. Prijímatel' súhlasí so zvere'3neriir'n tejto zmluvy
v akejkol'vek forme v celom rozsahu, a to aj po skončení trvania právneho vzťahu založenélio touto
zmluvou.

10. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jederi dostane prijírnatel' a dva poskytovatela.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sí zmlcivu prečítali, ze jej ustanoveniam rozumejú, s jej obsahom
súhlasia a že ju uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojímí podpísmi íia tejto zrnluve.

12. Príjímatel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze sa oboznámil s prísluši"iými všeobecne záv;áznými
právnyini predpismi, ktoré sa na túto zmluvu víažu, ako aj so súvísiacimí vnútornými predpismi
poskytovatel'a. Prijímatel' podpisoi'n tejto zmluvy potvrdzuje, ze ku drm jej podpísu nedošlo k žíadríej
zí'nene skutočností uvedených v čestnom vylilásení, ktoré podl'a Ei20 ods. 2 zákona prijímatela
predložíl ako povínnú prílohu žíadosti.

13. Prijímateí podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie jedného jej rovnopisu.

14. Neoddelítel'nou súčastou tejto zímuvy je príloha č. 1 Rámcový rozpočet projektu.
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Príloha Č. 1: Rámcový rozpočet projektu k zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov
Audiovizuálneí'io fondu čislo: AVF 234/2018-1/2.3

Rámcový rozpočet projektu

Výzva:
Kód žiadosti:

Číslo žíadostí/zmluvy:
Projekt:

Príjímatel':

1/2018
8672179729

AVF 234/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti ria slovenské

kinematografické diela v kine Tatran za
rok 2017

Mestská inforrriačná kancelária Poprad

požad.
V'%

4 090 go

4 ogo 90

'?Zabezpečené Zab;zp-eŽe?iié
vEUR V%

o 455 10

o ?0 o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o 455 10

o o o

455

x

x

pozadované
v EUR

rozpoČet
v EURPi'ehlaad položiekíjs. pcíložk

CELKOVÉ NÁKLADY SPOLU
Náklady na dístribúciu a propagácíe audíovizuálnych diel

4 545

4 545

'PÍ'án;va"'?iié
vEUR

A.

A.1

B.-ipiAx-riŇúx?čry?hozosezpi?če-íy""'-íú
'B-.1 '-"-"'T'Ů;rejné fÍn':incie SR'(okre;n?p';ža?dovaný;h p;osř'rÍ'ed'Í:ío';"AV"?F)
B.2 i Financne prostriedky európskych institucíí
B.3 l Vstupy partnerov v SR
B.4 ? Vstupy zahranícnych partnerov
B.5 i Ďalšie finančné zdroje tretích os5b
-s.-s i Ďalšie vecné vstupy tretích osób
B.'7 I Vlastné zdroje Žiadatelaa
B.8 i Predpokladané výnosy z využitia projektu
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