TERMÍN

ČL. Il.
REALIZÁCIE

PROJEKTU

l.

Konečný prijímate/' sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu projektu najneskôr do 30.06.2015.
Za deň ukončenia realizácie predmetu projektu sa pre účely zmluvy považuje deň podania poslednej
žiadosti o platbu (ďalej len "ŽoP").

2.

Termin realizácie predmetu projektu podľa čl. [l! l zmluvy je konečný a nie je možné ho meniť.

ČL. III.
vÝŠKA NFP
1.

PPA sa zaväzuje poskytnút' konečnému prijímateľovi NFP maximálne v sume:
430600,41
EUR (slovom: štyristotridsaťtisicšesťsto
EUR a štyridsaťjeden
eurocentov),
predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu predmetu projektu.

čo

2.

NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z:
a) prostriedkov EPFRV v sume 236 830,22 EUR, ktorá predstavuje- 55 % z celkových oprávnených
výdavkov,
b) prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 193 770,19 EUR, ktorá predstavuje 45 % z celkových
oprávnených
výdavkov.

3.

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je minimálne
EUR.

4.

5000,00 EUR a maximálne

700000,00

Za oprávnené výdavky na realizáciu predmetu projektu sú považované výdavky po poslednej
korekcii, vykonanej pracovníkom PPA, uvedené v ŽoNFP - tabul'ka č. l, ktorá tvorí ako príloha
neoddelitel'nú
súčasť zmluvy. Oprávnené výdavky môžu vzniknúť najskôr dňom vyhlásenia
výzvy č. 2013/PRV/31, pričom obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb môže byť začaté
najskôr v deň vyhlásenia výzvy č. 2013/PRV/31. Za oprávnené výdavky sa v žiadnom prípade
nebudú považovať výdavky, ktoré:
a) sú v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV, platnej
v čase uzavretia výzvy na predkladanie
ŽoNFP (d'alej len "Príručka")
č. 2013/PRV/31
uvedené ako neoprávnené výdavky,
b) vznikli na základe obstarávania
tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré začalo pred dňom
vyhlásenia výzvy č. 2013/PRV/31,
c) sú v rozpore s princípmi konfliktu záujmov podl'a § 45 zákona Č. 528/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisova podľa platnej Príručky.
Pomoc sa nesmie kumulovať
so žiadnou inou pomocou oslobodenou
na základe nariadenia
Komisie (ES) č. 80012008 alebo s pomocou de minimis, ktorá spÍňa podmienky ustanovené
v nariadení Komisie (ES) Č. 199812006 (Úradný vestník EÚ L 379, 28.12.2006, str. 5) alebo s inými
spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými - čiastočne alebo úplne sa
prekrývajúcimi
oprávnenými
výdavkami,
ak by sa v dôsledku takej kumulácie
prekročila
maximálna
intenzita pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná
na túto pomoc podl'a hore
uvedenej schémy štátnej pomoci. Kumulácia
štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny
oprávnený projekt.

5.

Podmienkou

poskytnutia

NFP je dodržanie

ustanovení

zmluvy konečným prijímateľom.

6.

Konečná výška NFP, ktorý bude vyplatený konečnému prijimateľovi, sa určí na základe skutočne
vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov na realizáciu predmetu projektu
v súlade s princípmi primeranosti,
hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti ich vynaloženia zo
strany konečného prijímatel'a. Celková výška NFP uvedená v čl. IIIII zmluvy nesmie byť prekročená
a nesmie sa dodatočne zvyšovať formou dodatku k zmluve. V prípade navýšenia skutočne
vynaložených výdavkov súvisiacich s predmetom projektu oproti výške schváleného NFP uvedeného
v čl. TTT/1 zmluvy, znáša takéto prekročenie výdavkov výlučne konečný prijímatel' na vlastné náklady.

.J

