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Partnerská zmluva 
v rámci Programu cezhran ičnej spolupráce lnterreg V-A Porsko - Slovensko 2014-2020 

na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-18-01 02/17 
s názvem EtnoCarpathia 

uzatvorená medzi: 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 

z síedzíbél: Ul. Grunwaldzka 15, 35-959 

Rzeszów 

[NIP: 813-32-05-337, Regon: 691539554, KRS: 0000115477] 

dalej len .,vedúci partneť' 

zastúpeným: Józef Jodlowskí- Predseda Združenía, Dawid Lasek - Podpredseda Združenia,. na základe 
aktuálneho odpisu zo Štátneho súdneho registra tvoriaceho prílohu č . 1 tejto zmluvy, 

a 

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 

so sídlom: M.R.Štefánika, 875/200, 

09301, Vranov nad Topl'ou 

ďalej len "partner projektu č. 1" (PP1) 

zastúpeným: Alfonz Kobielsky- Riaditel', na základe Menovacieho dekretu zo dňa 09.05.2005, která tvorí 
ktorá tvorí prílohu č . 2 k zmluve, 

a 

Muzeum Okr~gowe w Rzeszowie 

so sídlom: z siedzibéj : Ul. 3 Maja, 19, 35-030 Rzeszów 

ďalej len "partner projektu č. 2" (PP2) 

zastúpeným: Bogdan Kaczmar- Riaditel', na základe Rezolúci č. 392/9341/14 predstavenstva 
Podkarpatského vojvodstva v Rzeszowe 9. septembra 2014 která tvorí prílohu č. 3 k zmluve, 

ďalej len ,.Strany", 

ďalej len "zmluva". 

Strany stanovujú nasledujúce: 



Vždy, keď sa v zmluve uvadza: 

§ 1 

DEFINÍCIE 

"aktuálna príručka pre prijímatera" - rozumie sa tým dokument schválený Monitorovacím výborem, 
v ktorom sú uvedené zásady pripravovania, realizácie, monitorovania a vyúétovania projektu a jeho 
udržaternosti. Vedúci partner má prístup k aktuálnej Prlručke pre prijimatel'a a prostredníctvom 
webovej stránky programu je bezodkladne informovaný o jej zmenách ako aj o dátume, od kterého je 
nová verzia Prlručky pre prijímatel'a platná; 

2. ..centrálny informaény systém" - rozumie sa tým informačný systém podporujůci realizáciu programu, 
za kterého vytvorenie a fungovanie je zodpovedný minister. který má na starosti oblast' regionálneho 
rozvoja; 

3. "čiastková žiadosť o platbu" - rozumie sa tým žiadosť o platbu predkladaná vedúcim partnerem 
a projektovým partnerem kontrolórovi, v súlade s pravidlami určenými v aktuálnej Priručke pre 
prijímatel'a a v zmluve, ktorá preukazuje postup realizácie častí projektu implementovanej daným 
projektovým partnerem alebo vedúcim partnerem; 

4. .,finančný prispevok" - rozumejú sa tým finančné prostriedky z EFRR; 

5. .,programová dokumentácia" - rozumejů sa tým dokumenty schválené Riadiacim orgánem alebo 
Monitoro• ·acim výborem, vzťahujúce sa na implementáciu programu; 

6. "EFRR" - rozumie sa tým Európsky fond regionálneho rozvoja; 

7. "elektronická verzia dokumentov"- rozumejú sa tým dokumenty výlučne v elektronickej podobe alebo 
ich fotokópie, originálne elektronické dokumenty, existujůce takisto v papierovej verzii, ako aj skeny 
a fotokopie originálnych papierových dokumentov, opisané vedúcim partnerem alebo projektóvým 
partnerem v súlade s požiadavkami určenými v aktuálnej Príručke pre prijímatera; 

8. "Monitorovací výbor"- rozumie sa tým Monitorovací výbor, uvedený v čl. 47 všeobecnéhonariadenia. 

9. "Kontrolór"- rozumie sa tým kontrolór, uvedený v čl. 23 ods. 4 nariadenia EÚS; 

1 O. "fir1ančná korekcia" - rozumie sa tým suma, o ktorú sa finančný príspevok pre projekt znižuje, 
v súvislosti s nezrovnalosťou zistenou v schválenej čiastkovej žiadosti o platbu alebo žíadosti o platbu 
pre projeY.t; 

11. "priame f.:.=rsonálne náklady" - rozumejú sa tým výdavky spojené s personálem priamo zapojeným do 
realizácie projektu, vyúčtované v rámci rozpočtového riadku : Personálne náklady; 

12. "nepriame výdavky" - rozumejú sa tým výdavky nevyhnutné pre implementáciu projektu, 
ne netýkajúce sa priamo jeho hlavného predmetu; tieto výdavky sú určené v aktuálnej Priručke pre 
prijimatel'a v rámci rozpočtového riadku: Kancelárske a administratívne výdavky; 

13. nnárodné spolufinancovanie" - rozumie sa tým vklad vedůceho partnera ako aj projektového partnera 
určený v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, kterým je súhrn prostriedkov - verejných 
a súkromnych: 

14. "nezrovnalost"' - rozumie sa tým definícia nezrovnalosti uvedená v čl. 2 bod 36 všeobecného 
nariadenia; 

15. "vedúci partneť' - rozumie sa tým subjekt uvedený v žiadosti o poskytnutie finančného prfspevku, 
ktorý podpisuje zmluvu o poskytnutí finančného príspevku a je zodpovedný za finančnú a vecnů 
realizáciu projektu; 

16. "projektový partner"- rozumie sa tým subjekt uvedený v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, 
který sa zúčastňuje projektu a je spojený s vedůcim partnerem partnerskou zmluvou týkajúcou sa 
realizácie projektu; 

17. "Program" - rozumie sa tým Program cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko-Siovensko 2014-
2020, schválený rozhodnutím Európskej komisie č. C(2015} 889 zo dňa 12.2.2015 v znení neskorších 
predpisov; 

18. "projekt" - rozumie sa tým zámer smerujúci k dosiahnutiu predpokladaného ciel'a určeného pomocou 
ukazovatel'ov výstupu , uvedených v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, implementované 
v rámci programu na základe zmluvy; 
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19. "štátna pomoc" -znamená pomoc upravenú nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o 
vyhlásení určitých kategóril pomoci za zlučitel'né s vnútorným trhom podra článkov 107 a 108 Zmluvy 
(Ú. v. EÚ L 187 zo 26.06.2014, s. 1); 

20 . • pomoc de minimis" - znamená pomoc upravenů nariadenrm Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. 
decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de 
minimis (Ú. v. Eú L 352 z 24.12.2013, s. 1 ); 

21 "účet partnera" - rozumie sa tým bankový účet, uvedený v prllohe č. 6 k zmluve4; 

22. "nariadenie EÚS" - rozumie sa tým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu ciera "Európska územná 
spolupráca" z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Zz EÚ L 347 z 20.12.2013, str. 259) v znení 
neskorších predpisov; 

23. "všeobecné nariadenie" - rozumie sa tým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, kterým sa stanovujú společné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
pol'nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a kterým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a kterým sa ruší 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Zz Eú L 347 z 20.12.2013, str. 320) v znení neskorších 
predpisov; 

24. "paušálna sadzba" - rozumie sa tým finančný prispevok vo forme uvedenej v čl. 67 ods. 1 písm. 
c:l všeobecného nariadenia; 

25. "SL2014" - rozumie sa tým hlavná aplikácia centrálneho informačného systému, spíňajúca 
požiadavky uvedené v čl. 122 ods. 3 a čl. 125 ods. 2 písm. d všeobecného nariadenia a čl. 24 
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, kterým sa doplňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú společné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
pofnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a kterým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138 zo 
13.05.2014, s. 5, v zneni neskoršfch predpisov), která podporuje bežný proces riadenia, 
monitorovania a hodnotenia Programu. v ktorej sů zhromažďované a uschovávané údaje, týkajúce sa 
realizovaných projektov ako aj umožňujúca projektovým partnerem a vedúcim partnerem vyúčtovanie 
realizovaných projektov; 

26. "miera. spolufinancovania" - rozumie sa tým pomer hodnoty finančného prispevku poskytnutého pre 
celý projekt a hodnoty celkových oprávnených výdavkov projektu vyjadrený s presnosťou na dve 
des.atinné miesta. Miera spolufinancovania nemože prekročit' 85% oprávnených výdavkov vedúceho 
partnera a jednotlivých projektových partnerov; 

27. "webová stránka programu"- rozumie sa tým webová stránka: www.plsk.eu; 

28. "udržatel'nost"'- rozumie sa tým zákaz vykonávat' podstatné modifikácie projektu, uvedené v čl. 71 
všeobecného nariadenia, v období 5 rokov od poslednej platby pre partnera; 

29. "žiadosť o poskytnutie finančného príspevku" - rozumie sa tým žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku pre projekt v rámci programu s číslem PLSK.01.01.00-18-01 02/17 spolu so všetkými 
prílohami, schválená Monitorovacím výborem dňa 19.03.2019 r. ktorá tvorí prilohu č. 4k zmluve 
o poskytnutí tinančného príspevku, spolu s neskoršími zmenami; 

30. "Společný technický sekretariát- rozumie sa tým subjekt uvedený v čl. 23 ods. 2 nariadenia EÚS; 

31. "oprávnené výdavky" - rozumejů sa tým výdavky alebo náklady riadne vynaložené vedúcim 
partnerom alebo projektovým partnerem, v súvislosti s realizáciou projektu v rámci programu, 
v súlade so zmluvou, právnymi predpismi Eú a vnútroštátnymi predpismi a s aktuálnou Príručkou pre 
prijímatera; 

32. "neoprávnený výdavok"- rozumie sa tým akýkorvek výdavok alebo náklad, ktorý nemóže byť uznaný 
za oprávnený výdavok; 

33. "neoprávnene vynaložený výdavok" - rozumie sa tým nezrovnalosť podra čl. 2 bod 36 všeobecného 
nariadenía. 
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§2 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je určenie zásad spolupráce, určenie spoločných postupov a vzájomných závazkov 
zmluvných st rán stanovených za účelom realizácie projektu "EtnoCarpathia" č PLSK.01.0 1.00-18-
0102/1 7 v rámci programu. 

2. Navyše zmluva určuje pre zmluvné strany požiadavky týkajúce sa správneho nakladania s finančným 
príspevkom schváleným na realizáciu projektu, a taktiež podmienky týkajúce sa vrátenia neoprávnene 
vynaložených finančných prostriedkov prostredníctvom vedúceho partnera. 

3. Počas implementácie projektu ako aj v období jeho udržatefnosti, vedúci partner koná v súlade s: 
1) platnými predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi, a predovšetkým: 

a) nariadenfm EÚS; 

b) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 130112013 zo 17. decembra 
2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach 
týkajúcich sa ciel'a lnvestovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Zz EÚ L 34 7 z 20.12.2013, str. 289, v znení 
neskorších predpisov); 

c) všeobecným nariadením; 

d) vykonávacími nariadeniami Európskej komisie , ktoré doplňujú všeobecné nariadenie, 
nariadenie EÚS ako aj nariadenie uvedené v písm. b; 

e) nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimís (Ú. v. Eú L 352 z 
24.12.2013, s. 1); 

f) nariadením Komisie (EÚ) č . 651 /2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučitel'né s vnl!torným trhom pod fa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. Eú L 
187 zo 26.06.2014, s. 1); ďalej len .. nariadenie č. 651/2014"; 

g) nariadenfm ministra infraštruktúry a rozvoja z 20. októbra 2015 o udel'ovaní pomoci de 
minimis a štátnej pomoci v rámci programov Európskej ůzemnej spolupráce na roky 
2014-2020 (Z. z. polož. 1760); 

h) vnútroštátnymi a európskymi predpismi v oblasti ochrany osobných ůdajov; 

i) vnútroštátnymi a európskymi predpismi o verejnomobstarávani; 

2) aktuálnou programovou dokumentáciou, predovšetkým: 

a) Programem cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko-Siovensko schváleným 
Rozhodnutím Európskej komisie č . C(2015) 889 z 12.2.2015, v znení neskorších 
predpisov}; 

b) aktuálnou Príručl<ou pre prijfmatel'a, zverejnenou na webovej stránke programu; 

3) zásadami a pokynmi vnůtroštátnymi a Eů, najma: 

4) ako aj: 

a) výkladovým oznámením Komisie o právnych predpisoch Spoloéenstva upfatnitel'ných 
na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úp/ne alebo čiastočne nevzťahujú smernice 
o verejnom obstarávaní (Zz Eú C 179 z 01 .08.2006, s.2}; 

b) dokumentem vydaným Európskou komisiou týkajúcim sa určenia finančných korekcif. 

a) spoločne predloženou 

žiadosťou o poskytnutie finanéného príspevku v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce lnterreg V-A Pol'sko - Slovensko 2014-2020 schválenou na poskytnutie 
finančného príspevku podra rozhodnutia Monitorovacieho výboru č13/2019 zo dňa 
19.03.2019 r. 

4 Uplatňuje sa v prfpade, ak sa na projekte podiel'a viac ako jeden partner projektu. 
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b) zmluva o poskytnutí finančného prispevku na realizáciu projektu .,EtnoCarpathia" 
podl'a rozhodnutia Monitorovacieho výboru č. 19/2019 zo di'la 19.03.2019 r. 

5} Partner vyhlasuje, že sa obeznámil s vyššie uvedenými dokumentmi a berie na vedomie spósob 
sprístupňovania zmien týchto dokumentov. 

§3 

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

Partnerská zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami. Platnost' tejto zmluvy je 
určená do momentu splnenia všetkých zmluvných záv~zkov vedúcim partnerem, tak ako je to určené 

v zmluve poskytnutí finančného príspevku pre projekt. 

§4 

PRÁVA A POVINNOSTI VEDÚCEHO PARTNERA 

1 Vedúci partner zodpovedá Riadiacemu orgánu za ce/kovů koordináciu, riadenie a implementáciu projektu. 
Je zodpovedný za zabezpečenie správneho riadenia finančného príspevku určeného na realizáciu 
projektu všetkými partnermi realizujúcimi projekt. 

2. Vedúci partner zastupuje každého partnera projektu a je oprávnený kontaktovať sa s Riadiacim orgánem 
a taktiež so Společným technickým sekretariátem v súvislosti s realizovanim projektu. Vedúci partner je 
povinný poskytovaf ostatným partnerem projektu z/skané dokumenty a informácie z Riadiaceho orgánu 
potrebné k realizácii ich aktivit, a to v papierovej ako aj elektronickej verzii. Partneri majú právo 
v akejkofvek chvíli požiadať vedúceho partnera, aby sa obrátil na Riadiaci orgán so žiadosťou 
o poskytnutie informácil potrebných pre správnu realizáciu ich častí projektu. V takom prípade je partner 
projektu povinný súčasne poskytnúť vedúcemu partnerovi všetky dóležité informácie a dokumenty 
nevyhnutné na prlpravu žiadosti o poskytnutie informácir. 

3. Vedúci partner zabezpeči včasné začatie realizácie projektu, implementáciu všetkých aktivit plánovaných 
v projekte a ukončenie projektu podl'a spoločne dohodnutého vecného harmonogramu s ostatnými 
partnermi, který tvorí prílohu č . 4 k partnerskej zmluve. V prípade potreby je vedúci partner povinný prijať 
opatrenia, kterých ciel'om je aktualizácia hore uvedeného harmonogramu. 

4 Vedúci partner je povinný: 

a) zabezpečit' správnost' realizácie aktivit projektu a bezodkladne informovat' partnerov projektu 
a Společný technický sekretariát o všetkých skutočnostiach, které mOžu mať negatívny vplyv na 
lehoty a rozsah aktivit naplánovaných vo vecnom harmonograme. 

b) monitorovat' postup realizácie ukazovaterov výstupu projektu; 

c) prijať všetky opatrenia nevyhnutné na včasné získanie finančného prfspevku, ako aj bezodkladne 
prevádzať príslušné častí finančného príspevku na bankové účty partnerov projektu v lehote do 5 
pracovných dní odo dňa zaůčtovania sumy finančného prlspevku na účte vedúceho partnera. 
Vedúci partner je povinný zhromažďovať všetky informácie a dokumenty podra zásad týkajúce sa 
monitorovania a podávania správ prijatých Riadiacim orgánem; 

d) podávat' správy na Společný techn ický sekretariát o postupe realizácie projektu a žiadať 
o retundáciu oprávnených výdavkov vynaložených v rámci projektu, na základe žiadosti 
o platbu a v lehotách určených v zmluve o poskytnut! finančného príspevku; 

e} zabezpečit' revízny záznam umožňujúci identifíkáciu každej finančnej operácie; 

f} vrátiť neoprávnene vyplatený finančný prispevok Riadiacemu orgánu, príslušne v plnej výške 
alebo iba čiastočnej výške, ak bol v projekte vyplatený finančný prfspevok z titulu neoprávnených 
výdavkov, výdavkov vynaložených neoprávnene alebo ak finančně prostriedky boli poskytnuté 
nenáležite alebo v nadmernej výške, alebo boli porušené ustanovenia Zmluvy o poskytnutí 
príspevku, a to v lehote a na zásadách určených v Zmluve o poskytnutí finančnéhopríspevku . 

g) viesť a koordinovať vrátenie neoprávnene vyplateného finančného príspevku partnermi projektu 
v súvislosti s výdavkami vynaloženými partnermi projektu; 

h) koordinovat' realizovanie i nformačných a propagačných aktivít jednotlivými partnermi projektu 
vyplývajúce z ustanoveni uvedených v žiadosti o poskytnutie fin~ného príspevku a vo vecnom 

5 



harmonograme; 

i) zabezpečiť vhodny počet odborne spOsobilých zamestnancov a technických prostriedkov 
nevyhnutných pre efektivne plnenie povinnosti vyplývajúcich z plnenia funkcie vedúceho 
partnera. Vedúci partner určuje najma koordinátora projektu, ktorý bude zodpovedny za 
koordináciu a realizáciu všetkých koordinačných aktivit, ktoré sú nevyhnutné k implementácii 
projektu.; 

j) implementovat' aktivity dohodnuté s partnermi projektu, ktoré sů nevyhnutné pre splnenie 
stanovených cierov projektu; 

k) uchovávať dokumentáciu týkajúcu sa implementácie projektu v súlade s čl. 71 a čl. 140 
všeobecného nariadenia. Pokial' projekt nezahfňa investície do infraštruktúry alebo investície do 
výroby, všetky dokumenty sa spristupňujú počas obdobia dvoch rokov odo dňa 31 . decembra 
nasledujúceho po predloženi výkazu výdavkov, ktorý obsahoval posled ně výdavky týkajúce sa 
ukončeného projektu, Európskej komisii. V prípade, ak projekt zahfňa investície do infraštruktúry 
alebo investície do výroby, bude sa dokumentácia sprístupňovať mínímálne počas obdobia piatich 
rokov od dátumu záverečnej platby pre projekt, alebo počas obdobia dvoch rokov odo dňa 31. 
decembra nasledujúceho po predložení výkazu výdavkov, ktorý obsahuje posledně výdavky 
týkajúce sa projektu, Európskej komisii - v závislosti od toho, ktorá lehota uplynie neskór. V 
prípade, keď vedúcí partner alebo partner poskytuje v projekte pomoc de minimís alebo štátnu 
pomoc (tzv. nepriamu pomoc), vedúci partner sa zavazuje uchovávať dokumenty týkajúce sa 
pomoci de minimis alebo štátnej pomoci poskytnutej v projekte na obdobie 1 O rokov, počítajúc odo 
dňa jej poskytnutia a to spOsobom zaisťujúcim dóvernosť a bezpečnost'; 

I) v prípade, ak l<torýkol'vek z partnerov projektu odstúpi od realizácíe projektu, v časti . za ktorú bol 
zodpovedný tento partner projektu, vedúci partner musí v súlade so zmluvou o poskytnuti 
finančného prlspevku zabezpečit' využitie vystupu, ktorý je výsledkem projektu ako aj 
udržaternosť projektu. 

5. Vedúci partner sa uísťuje , že výdavky predložené partnermi projektu zúčastnenými na projekte boli 
vynaložené na realizáciu projektu a zodpovedali aktivitám dohodnutými medzi partnermi. 

6. Vedúci partner overuje, či výdavky predložené partnermi projektu zúčastnenými na projekte bolí schválené 
kontrolórmi. 

7. Vedúcí partner formálne postupuje práva a povinnosti spojené s poskytovaním pomoci de mínimis alebo 
štátnej pomocí na partnera, a ten následne na iný subjekt. Avšak vedúcí partner má povínnosť zabezpečit' 
v partnerskej zmluve predpisy, které zaručia správnost' udelenia pomocis 

8. V prípade štátnej pomoci v projekte povinnost' týkajúca sa transparentnosti, ktorá sa spomína v čl. 9 
nariadenia Komisíe (EÚ) č. 651/2014 zo dňa 17. júna 2014, která uznáva niektoré druhy pomoci za zhodné 
s vnútorným trhom s uplatnením čl. 107 a 108 Zmluvy, je realizovaná v členskom štáte prislušnom pre sidlo 
ríadiaceho orgánu. 

9. V prípade pomoci de mínimis alebo štátnej pomoci v projekte majú za účelom monitorovania, informovania, 
vrátane vystavovanía osvedčeni a správ o poskytnuti pomoci alebo informovania o neposkytnutí pomoci 
uplatnenie predpisy členského štátu prislušného pre sídlo ríadiaceho orgánu. 

1 O Vedúci partner udel'uje partnerovi projektu referenčně číslo schémy pomoci, t.j. SA. 43636(2015/X) za 
účelom realizácie oprávnení a povinnosti spojených s poskytovaním pomoci de minimis alebo štatnej 
pomoci. 

§5 

PRÁVA A POVINNOSTI PARTNEROV PROJEKTU 

1. Každy z partnerov je povinný: 

1) plnit' svoje povinností vyplyvajúce z dokumentov upravujúcich ímplementáciu programu; 

2) príjímat' všetky opatrenia nevyhnutné pre riadne a včas realizáciu jeho éasti projektu; 

3) príjimať všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré umožnia vedúcemu partnerovi plniť povinnosti na 
základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Preto je katdý z partnerov projektu povinný 
poskytnúť všetl<y dokumenty a informácie požadované vedúcim partnerem v lehotách, ktoré mu 
umožňujú realízáciu povinností voči Riadíacemu orgánu určených v zmluve o poskytnuti 
finančného prispevku, najma pripravovaníe správ o postupe realízácie projektu a íných 
dokumentov v sůlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí finančného prispevku: 

5 Možnost' poskytovania pomoci de minimis alebo ~látnej pomoci v rámR programu Pol'sko...Siovenskn iP. obmJdzkná na oartnerov so s idiom v 
Pol'sku. Partneri so s idiom na Slovensku nemajú túto možnosť. Jedná sa o tzv. nepriamu pomoc. 



4) zabezpečiť , že sa v rámci implementovanej časti partnera projektu, nevyskytne dvojité 
financovanie oprávnených výdavkov z fondov Európskej únie alebo iných zdrojov; 

5) viesť osobitnú analyticků evidenciu pre potreby implementácie projektu, spósobom umožňujúcim 
identifikáciu každej finančnej operácie vykonanej v rámci projektu6 podl'a podmienok určených 
v aktuálnej verzii Prlručky pre prijlmatefa; 

6) uvádzať vo vlastných čiastkových žiadostiach o platbu iba oprávnené výdavky a tie, které sů 
v súlade so žiadosťou o poskytnutie finančného prlspevku; 

7) zabezpečiť, aby verejnosť bola informovaná o výške finančného príspevku v projekte, v súlade s 
požiadavkami, uvedenými v čl. 115 ods. 3 v~eobecného nariadenia, vo nariadenf Komisie (EÚ) č. 
821/2014 zo dňa 28. júla 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatflovania nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ} č. 1303/2013, pokial' ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu 
programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti 
i nformačných a komuníkačných opatrení týkajúcích sa operácH a systém na zaznamenávanie a 
uchovávanie údajov (Ú. v. EÚ L 223 z 29. 7.2014, s. 7- 18), ďalej len .,vykonávacíe nariadeníe" a v 
aktuálnej Príručke pre prijímatefa; 

8} monitorovat', či jeho časť projektu dosahuje k nej pridelené cíel'ové hodnoty ukazovatel'ov výstupu 
uvedené v žíadosti o poskytnutie finančného prfspevku; 

9) pravidelne monitorovat' priebeh implementácie projektu vo vzťahu k obsahu žíadosti o poskytnutie 
fínančného prfspevku a ostatných príloh k žiadosti ako aj okamžite informovat' Společný technický 
sekretariát prostrednlctvom vedůceho partnera o akýchkofvek nezrovnalostiach, skutočnostiach 
týkajúcich sa meškania alebo znemožňujúcich úplnů realizáciu projektu alebo o zámere odstúpiť 
od implementácie časti projektu; 

10) okamžite informovat' Společný technický sekretariát prostrednlctvom vedúceho partnera 
o skutočnostiach, ktoré maju vplyv na znfženie oprávnených výdavkov projektu, predovšetkým 
o možnosti spatného získanía DPH ako aj príjmoch, ktoré neboli zohfadnené počas etapy 
poskytovania finančného prfspevku; 

11} okamžite informovat' vedúceho partnera o úsporách vyskytujúcich sa v ním realizovanej časti 
projektu, predovšetkým o tých, ktoré vznikli následkem uskutočnených verejných obstarávaní 
uzatvorených zmluvou; 

12) pripravovať a uskutočňovať verejné obstarávania, a taktiež verejné obstarávania v ramci ním 
realizovanej častí projektu v súlade s predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi alebo pod fa 
pravidla konkurencieschopnosti, podrobne uvedené v aktuálnej verzii Príručky preprijímatera; 

13) okamžite informovat' kontrolóra o uzatvorení a o každej zmene zmluvy týkajůcej sa verejného 
obstarávania, uzatvorenej s dodávaterom v rámci realizácie projektu; 

14) odovzdávať prfslušnému kontrolóroví dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania 
v súvislostí s realizáciou jeho častí projektu okamžíte po výbere víťaza vo verejnom obstarávaní; 

15) prípravovať a odevzdávat' príslu~nému kontrolóroví v lehote do 10 kalendárnych dní od ukončenia 
monitorovaného obdobia alebo v prípade záverečnej žiadosti o platbu - do 30 kalendárnych dní 
od dátumu ukončenía vecnych aktivit v projekte uvedenej v zmluve o poskytnutí finančného 
príspevku vlastné číastkové žiadosti o platbu a opravit' chyby v nich zistené a uviesť vysvetlenia 
afebo doplnenia príslušnému kontrolórovi v lehotach, ktoré kontrolór určil; 

16) sprístupňovať dokumenty a poskytovať potrebné vysvetlenia príslušnému kontrolórovi v lehote, 
ktorú kontrolér urči l ; 

17) spolupracovat' s externými kontrolórmi, auditormí, posudzovatel'mi a podrobovat' sa kontrole, 
aud itu a hodnoteniu oprávneným vnútroštátnym organom a orgánem EÚ; 

18) okamžite informovat' vedúceho partnera o takej zmene svojho právneho stavu, na základe ktorej 
nie je schopný plnit' požíadavky týkajúce sa partnera a určené v programe; 

19) okamžite informovat' vedúceho partnera o bankrote, likvidácii alebo vyhlasení konkurzu alebo 
konkurze a likvidácii; 

8Netyka sa výdavkov zúttovaných paušálnym spósobom. 
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20) v súlade s čl. 71 a čl. 140 všeobecného nariadenia uchovávat' dokumentáciu týkajůcu sa 
implementácie tej častí projektu, za realizáciu ktorej je zodpovedný v súlade s partnerskou 
zmluvou .. Pokiar jeho časť projektu nezahrňa investicie do infraštruktúry alebo investicie do výroby, 
všetky dokumenty sa sprístupňujú počas obdobia dvoch rokov odo dňa 31 . decembra 
nasledujúceho po predloženi výkazu vydavkov, který obsahoval posledně výdavky týkajůce sa 
ukončeného projektu, Európskej komisii. V prípade, ak jeho časť projektu zahfňa investfcie do 
infraštruktúry alebo investície do výroby, bude sa dokumentácia sprístupňovať minimálne počas 
obdobía piatich rokov od dátumu záverečnej platby pre projekt, alebo počas obdobia dvoch rokov 
odo dňa 31. decembra nasledujúceho po predložení výkazu výdavkov, ktorý obsahuje posledné 
výdavky týkajúce sa projektu, Európskej komisíi - v závislosti od toho, ktorá Jehota uplynie neskór. 
Partner projektu sa zavazuje uchovávat' dokumenty týkajúce sa pomoci de minimis alebo štátnej 
pomoci poskytnutej v tej častí projektu, za realizáciu ktorej je zodpovedný v súlade s partnerskou 
zmluvou, na obdobie 10 rokov, počítajúc odo di'\a jej poskytnutia a to spósobom zaisťujúcím 
dóvernosť a bezpečnost'. 

21) udržať svoju časť projektu počas obdobia piatich rokov od dátumu uhradenia záverečnej platby 
zo strany Ríadiaceho orgánu a podl'a podmienok uvedených v predpisoch EÚ ako aj v aktuálnej 
Príručke pre prijímatera; 

22) okamžite vrátit' fínančný prfspevok, který mu bol neoprávnene poskytnutý. 

2. Každý z partnerov projektu znáša plnú a výhradnú zodpovednosť za realizáciu úloh, které mu boli 
pridelené a které bolí popísané v Monitorovacím výborem schválenej žiadostí o poskytnutíe fínančného 
príspevku 

A/ALEBO 

rozdelen i úloh medzi vedúcim partnerem a jednotlivými partermi projektu, ktoré tvorf prílohu 
č . 5 k zmluve. 

3. Každý partner projektu musí bezodkladne informovať vedůceho partnera o významných skutočnostíach , 
ktoré ovplyvť'lujú správnost', včasnost', efektivnost' a komplexnosť ním realizovaných aktivit. 

4. Každý z partnerov projektu má právo získať fínančný prispevok zo zdrojov programu v súlade 
s rozpočtem projektu, ktorý je súčasťou žiadosti o poskytnutie finančného príspevl<u, za podmienky 
splnenia s·Jojich povinností na základe zmluvy a dokumentov upravujůcich implementáciu programu v 
súlade s ods. 2. 

5. Každý z partnerov projektu je povinný bezodkladne informovat' vedúceho partnera o ukončenej verífikácíi 
číastkovej žiadosti o platbu a predložiť mu všetky informácíe a dokumenty, které budú pre neho 
nevyhnutné počas prípravy žiadostí o platbu pre projekt. 

6. Každý z partnerov projektu je zodpovedný v prípade odhalenia nezrovnalostí pri realizácíi úloh 
v rámci projektu určených v žiadosti o poskytnutie finančně ho príspevku pre daného partnera. 

7. Každý partner súhlasi so spracovaním údajov týkajúcich sa projektu na účely monitorovania, kontroly, 
propagácie a hodnotenía programu. 

8. Každý z partnerov zodpovedá pred ostatnými partnermi za škody spósobené v rámci projektu 
a následky spósobených škOd v rámci úloh a povinností, které partnerovi projektu bolí v rámci projektu 
zverené, v súlade s§ 5 partnerskeJ zmluvy. 

9. Každý z partnerov projektu priznava DPH, ktorú je možné zfskať spat' a vracía ju vedúcemu partnerovi 
ak sa zisti, že v žiadosti o platbu bola vykázaná a refundovaná DPH, která mohla byť získaná spat'. 

1 O. V odóvodnených prípadoch, predovšetkým ak je program ohrazený rizikem anulovania závazkov 
vyplývajúcich z pravidla n+3, sa móže vedúci partner na žiadosť Společného technického sekretariátu 
obrátiť na každého partnera projektu, aby predložíl dodatočnú čiastkovú žiadosť o platbu týkajúcu sa 
projektu a zahfňajúcu íné ako štandardne prijaté monitorované obdobie. 

11 Ak členský štát, na kterého ůzemi má partner projektu sidlo, pokryje závazky partnera projektu, ktoré má 
vzhl'adom k vedúcemu partnerovi, členský štát má právo požadovat' vrátenie fínančných prostriedkov od 
partnera projektu. 
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12. Zmluva vymedzuje možnosť poskytnutíe pomoci de minimis alebo štátnej pomoci v projekte zo strany 
partnera (tzv. nepriama pomoc)?. V takom prípade musí partner projektu dodržiavať ustanovenia ods. 13-
23. 

13. Vedúcí partner formálne postupuje práva a povinnosti spojené s poskytovaním pomoci de minimis alebo 
štátnej pomoci na partnera projektu. Partner projektu móže následne formálne postúpiť práva a povinnosti 
spojené s poskytovaním pomoci de minimis alebo štátnej pomoci na iný subjekt Avšak vedúci partner má 
povinnost' zabezpečit' v partnerskej zmluve predpisy, ktoré zaručia správnost' poskytnutia pomoci. 

14. Za overenie podmienok predpokladanej pomoci de minímis alebo štátnej pomoci zodpovedá subjekt, ktory 
má oprávnenia na udelenie pomoci {v súlade s ods. 12 a 13}. 

15. Subjekt uchádzajúci sa o pomoc de minimis k žiadosti o poskytnutie pomoci prikladá: 

a) kópiu prehlásenl o pomoci de minimis, alebo pomoci deminimis v pornohospodárstve, a!ebo prehláseni 
o pomoci de mnímis v sektore rybolovu, vydaných subjektem, poskytujúcim pomoc, který má sidlo ma 
území Pol'ska, aké získal v roku, v ktorom žiada o pomoc. a počas 2 predchádzajúcich rokov, alebo 
vyhlásenia o vel'kosti takejto pomoci získanej v tomto období, alebo prehlásenia o neziskani takejto 
pomoci v tomto období; 

b) informačný formulár obsahujúci informácie nevyhnutné na poskytnutie pomoci de minimis, týkajúce sa 
predovšetkým subjektu uchádzajúceho sa o pomoc de minimís a jeho podnikatel'skej činnosti ako aj 
výšky a účelu štátnej pomoci poskytnutej vo vzťahu k tým istým výdavkom, oprávneným na pomoc, na 
pokrytie kterých má byť určená pomoc de mínimis. 

16. Subjekt uchádzajúci sa o štátnu pomoc k žiadosti o poskytnutie pomoci priklada informačný formulár 
obsahujúci informácie týkajúce sa subjektu uchádzajúceho sa o pomoc a jeho podnikatefskej činnosti ako 
aj informácie o poskytnutej štátnej pomoci, predovšetkým uvedenie dňa a právneho základu jej poskytnutia, 
formy a účelu, alebo potvrdenia o nezískanl takejto pomoci. 

17. V prípade poskytnutia v projekte pomoci de minimis alebo štátnej pomoci subjekt pomoci poskytujúcí pomoc 
sa zav~zuje 

a) vydat' príjemcoví pomoci potvrdenie o tom, že poskytnutá pomoc je pomoc de minimís alebo pomoc de 
minimis v sektore pol'nohospodárstva alebo rybolovu (potvrdenie vydáva úrad v deň udelenia tejto 
pomoci) alebo pisomne príjemcu štátnej pomoci informovat' o chýbajúcej povinnosti jej notifikácie 
Európskej Komisii ako aj o referenčnom čísle udelenom Komisiou; 

b) vytvoriť a zaslať správu o poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci de minimis alebo informácie o 
neposkytnutí takejto pomoci. 

18. V pripade, ak hodnota skutočne poskytnutej pomoci de minimis je iná ako hodnota pomoci uvedená vo 
vydanom vyhlásení, ktoré sa spomína v ods. 25 bod 1, subjekt poskytujúci pomoc vydáva nové potvrdenie o 
posktytnutí pomoci de minimis, v lehote 14 dní odo dňa zistenia tejto skutečnosti. V novom potvrdení sa 
uvedie správna hodnota pomoci a potvrdí sa koniec platnosti predchádzajúceho potvrdenia. 

19. V prípade, kedy oprávneným subjektem na poskytnutie pomoci de mínimís alebo štátnej pomoci je subjekt 
so sídlem v Pol'sku, tento subjekt vytvorí a predkladá predsedovi UOKiK8 správu o poskytnutej pomocí 
alebo informáciu o neposkytnutí pomoci, prostredníctvom aplíkácie SHRIMP, o rozsahu a v termíne 
uvedenom v nariadení vydanom na základe čl. 35 bod 1 zákona zo dňa 30. apríla 2004 o štátnej pomoci 
(1808/2016 Z.z., v z.n.p.). 

20. V prípade zmeny hodnót poskytnutej pomoci uvedených v správe o poskytnutej pomoci, subjekt poskytujúci 
pomoc vytvarl a odešle aktualizovanú správu. 

21 . V prípade, kedy sa zmena týka hodnoty poskytnutej pomoci de minimis, povinnost' uvedená v ods. 28 sa 
týka pomoci poskytnutej v rovnakom roku, v ktorom subjekt poskytujúci pomoc získal informáciu o zmene, 
alebo v priebehu 2 predchádzajúcich rokov. 

22. Vytvorenie a zasielanie aktualízovanej správy o poskytnutí pomoci sa riadi príslušnými ustanoveniami ods. 
19. 

23. Vzory dokumentov (prehlásenia, potvrdenia o poskytnutí pomoci de minimis, informačně formuláre) 
nevyhnutné na realizáciu oprávneni a povinností vyplývajllcich z pomoci de minimis v projekte alebo štátnej 
pomoci sa nachádzajú na internetovej stránke Programu. 

7 Možnost' poskytovania pomoci de minimís alebo štátnej pomoci v rámci programu Porsko-Siovensko je obme~ná na partnerov so sídlem v 
Porsku. Partneri so sídlom na Slovensku nemajú túto možnosť. Jedná sa o tzv. nepriamu pomC'" 
8 Urz~d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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§6 

SPOLUPRÁCA S EXTERNÝMI SUBJEKTMI 

V prlpade spolupráce s externými subjektmi vrátane subdodávatel'ov, daný partner projektu zodpovedá 
výhradne voči vedúcemu partnerovi za zhodu aktivit externého subjektu konajúceho v mene a v prospech 
daného partnera s ustanoveniami partnerskej zmluvy. Vedúcemu partnerovi musí byť bezodkladne 
oznámený predmet a rozsah zmluvy uzavretej s externým subjektem. 

2. Práva a po~innosti vyplývajúce zo zmluvy sa nesmú sčasti ani celé prenášať na iný subjekt bez 
predchádzajúceho súhlasu ostatných všetkých partnerova Riadíaceho orgánu. 

3. Zverenie realizácie časti alebo všetkých úloh pridelených danému partnerovi musí byť realizované 
v súlade s prislušnými predpismi EO a vnútroštátnym1 predpismL vrátane predpisov upravujúcich verejné 
obstarávanie. 

§7 

PREDKLADANIE ČIASTKOVEJ ŽIADOSTI O PLATBU A VERIFIKÁCIA VÝDAVKOV 

Partner projektu predkladá príslušnému kontrolórovi ním vyhotovené čiastočné žiadosti o platbu 
z realizácie vlastnej časti projektu spolu s prílohami v lehotách a podl'a pravidiel uvedených v zmluve, 
v súlade s ustanoveniami aktuálnej Príručky pre prijimatel'a. 

2. Čiastková žiadosť o platbu je spravidla predkladaná za obdobie troch po sebe nasledujúcich mesiacov, 
pričom prvé monitorovacie obdobie sa začína v deň začatia vecnej realizácie projektu. Tento deň je 
určený v § 5 ods. 1 bod 1) zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a konči sa do troch mesiacov odo 
dl"la uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. 

3. Kontrolór verifikuje čiastkovú žiadosť o platbu ako aj oprávnenosť výdavkov deklarovaných v tejto 
žiadosti. Verifíkácia sa uskutečňuje podl'a predpisov, pokynov alebo postupov ustanovených v danom 
členskom štate v súlade s pravídlami ustanovenými v programe. 

4. Adminístratívna verífikácia výdavkov partnera projektu je vykonávaná v systéme SL2014. na základe 
údajov v ňom zaregistrovaných a dokumentov predložených partnerem projektu. 

5. V prípade zistenia chyb v čiastkovej žiadosti o platbu, kontrolér: 

1) doplňa nedostatky alebo opravuje chyby. v prípade, ak je ich charakter zrejmý a informuje o tom 
partnera projektu; 

2) vyzyva partnera projektu na opravenie alebo doplnenie čiastkovej žiadosti o platbu alebo 
poskytnutie dodatečného vysvetlenia. 

6. Na požiadanie a v lehotách určených kontrolórom predkladá partner projektu dokumenty nevyhnutné na 
verifikáciu čiastkovej žiadosti o platbu, opravuje čiastkovú žiadosť o platbu, odstral"luje chyby alebo 
predkladá dodatečné vysvetlenia alebo doplnenia. 

7. V prípade vyúčtovania nepríamych výdavkov na základe paušálnej sadzby stanovenej v žiadosti 
o poskytnutíe finančného prispevku. ich výšku schvafuje kontrolór v každej č iastkovej žiadosti o platbu so 
zohradnením stanoveneJ sadzby vzhradom na hodnotu schválených priamych výdavkov personálu 
partnera projektu v danej žiadosti. 

8. V pripade vyúčtovania priamych personálnych výdavkov na základe paušálnej sadzby stanovenej 
v žiadosti o poskytnutie finančného prispevku, ich výšku schval'uje kontrolér v každej číastkovej žiadosti 
o platbu so zohFadnenim stanovenej sadzby vzhfadom na hodnotu schválených priamych výdavkov v 
danej žiadosti vedúceho partnera iných ako priame personálne výdavky. 

9. Ak počas verifikácie čiastkovej žiadostí o platbu bude zistené, že vnútroštátne predpisy alebo predpisy Eů 
alebo pravidlá uvedené v aktuálnej Priručke pre prijímatera týkajúce sa realízácie projektu, predovšetkým 
čo sa týka verejných obstarávaní alebo zachovania pravidla konkurencieschopnosti, podrobne opísaného 
v aktuálnej Príručke pre prijimatera, bolí porušené, prislušné výdavky móžu byť celé alebo sčasti uznané 
za výdavky neoprávnene vynaložené alebo kontrolórom znížené v čiastkovej žiadosti o platbu. Týl<a sa to 
aj výdavkov vynaložených pred uzatvorenim zmluvy. Ustanovenie výšky výdavkov neoprávnene 
vynaložených v oblasti verejných obstarávani alebo zachovania pravidla konkurencieschopnosti sa 
uskutečňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo pravidlami, pri určovaní výšky neopravnene 
vynaloženych výdavkov sa uplatl"luje aktualny dokument vydaný Európskou komisiou a týkajúci sa určenia 
finančných korekcií 
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1 O. Pravidlá postupu v prípade zistenia neoprávnene vynaložených výdavkov stanovuje aktuálna príručka pre 
prijímatera alebo vnútroštátne predpisy týkajúce sa nezrovnalostí a ukladanía finančných úprav, ak boli 
ustanovené v členskom štáte. 

11. Príjem vzniknutý v danom monitorovanom období ako výsledek realizácie projektu v častí realizovanej 
partnerem projektu, ktorý nebol zohradnený vo fáze hodnotenia a priznania finančného príspevku pre 
projekt, znižuje oprávnené výdavky a hodnotu finančného prfspevku pre partnera projektu. 

12. Výsledek verifikácie čiastkovej žiadosti o platbu, vrátane hodnoty schválených oprávnených výdavkov 
a hodnoty finančného príspevku, kontrolér poskytne partnerovi projektu podl'a pravidiel uvedených 
v aktuálnej Prrručke pre prijímatera. 

13 Podrobné pravidlá týkajůce s a predkladania námietok za strany partnera projektu, ktoré s a týkajú 
výsledkov kontroly, uvedenej v čl. 23 nariadenia EÚS, ak sů ustanovené vo vnútroštátnych predpísoch, 
které sa nachádzajú v aktuálnej Príručke pre prijímatera. 

§8 

ROZPOČET PROJEKTU 

Finančná účast' jednotlivých partnerov na výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektu, ale aj maximálna 
výška finančného prfspevku z finančných prostriedkov programu pre jednotlivých partnerov, stl uvedené v 
rozpočte projektu predstavenom v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku ako aj v prílohách k nej. 

§9 

ODOVZDÁVANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PARTNEROVI PROJEKTU 

1. Vedúci partner odovzdáva finančný príspevok na účty partnerov projektu v náležitej výške a podfa žiadosti 
o ·platbu schválenej Riadiacim orgánem, so zohradnením všetkých opodstatnených finančných znlženl 
alebo úprav uložených Riadiacim orgánem alebo subjektem ním vyznačeným na žiadosť o platbu. Vedúci 
partner informuje partnerov projektu o zníženiach a uložených opravách. 

2. Vedůci partner odovzdáva finančný príspevok jednotlivým partnerem projektu v priebehu 5 pracovných 
dní odo dlia zaúčtovania finančného príspevku na účte vedúceho partnera od Riadiacehoorgánu. 

3. Finančný prrspevok bude vedúcim partnerem odevzdávaný v eurách na bankové účty jednotlivých 
partnerov projektu, které sú určené v prílohe č.6 k zmluve. 

4. Vedúci partner móže finančně prostriedky odevzdat' partnerovi projektu iba ak budú splnené podmienky 
týkajúce sa závazkov vyplývajúcich z partnerskej zmluvy, ak bude žiadosť o platbu schválená Riadiacim 
orgánem a odovzdanie finančného príspevku zo strany Riadiaceho orgánu na bankový účet vedúceho 
partnera prebehne v súlade so zmluvou o poskytnuti finančného prlspevku pre projekt. 

§ 10 

ZNIÍ:OVANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU A FINANČNÉ ÚPRAVY ZO STRANY RIADIACEHO 
ORGÁNU 

1. Ak pred vyplatením dofínancovania bude zistené, že v žiadosti o platbu sú neoprávnené výdavky alebo, 
výdavky vynaložené neoprávnene v súvislasti s realizáciou projektu za strany partnera projektu, móže 
riadiaci orgán znížiť hodnotu poskytnutého finančného príspevku. V pripade, že riadiaci orgán zistl, 
po zaplatení dofinancovania neoprávnené výdavky, výdavky vynaložené neoprávnene alebo porušenie 
zmluvy, alebo v pripade, že finančně prostriedky boli prijaté neoprávnene aleba v nadmemom množstve, 
v súvislosti s realizáciou častí projektu zo strany partnera projektu, móže uložiť korekciu a vystavit' 
vedúcemu partnerovi výzvu k vráteniu prostriedkov. 

2. V prfpade informovania vedúceho partnera Riadiacim orgánem o identifikácii predpokladov uvedenych 
v odseku. 1, vedůci partner odevzdá tieto informácie partnerovi projektu behom 5. dni od jeho podania 
vedúcim partnerem. Partner projektu sa móže obrátit' na vedúceho partnera s námietkou voči zisteniam 
riadiaceho orgánu behom 5. kalendárnych dni od podania informácir partnerovi projektu. Vedúci partner 
odovzdáva Riadiacemu orgánu výhrady spósobom určeným v dohade o financovaní projektu podpisaným 
vedúcim partnerem Riadiaceho orgánu. 
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§ 11 

VRÁTENIE PROSTRIEDKOV 

1. Ak v projekte došlo k vyplateniu finančného príspevku z titulu neopravnených výdavkov, výdavkov 
vynaložených neoprávnene alebo k porušeniu ustanovení zmluvy, alebo ak boli finančně prostriedky 
prijaté nezákonne alebo v nadmernej výške, Riadiaci orgán pisomne vyzve vedůceho partnera na 
vrátenie týchto prostriedkov a ten vrátí neoprávnene vyplatený finančný prostriedok príslušne - v celku 
alebo v časti. Partner projektu je povinný vrátit' neoprávnene vyberanú odmenu vedůcemu partnerovi 
projektu, spolu s úrokmi Riadiaceho orgánu, na základe, na čas a na účet uvedený vedúcim partnerem. 

2. V prípade okolnosti umožňujúcich partnerovi projektu získať spať DPH uznávaného skór v projekte za 
oprávnenú, vráti sa k vedúcemu partnerovi neoprávnené vybrané náklady na financovanie vynaloženého 
DPH. Vedůci partner vráti prostriedky k Riadiacemu orgánu. 

3. V prípade, ak partner projektu v stanovenej lehote nevrátil prostriedky v určenej Vedúcim partnerem 
lehote vrátenia vedúci partner odpočíta hodnotu neoprávnene využitého alebo získaného finančného 
príspevku spolu s úrokmi patriacimi Riadiacemu organu z hodnoty ďalšieho finančného príspevku. 
V prlpade, ak hodnota neoprávnene využitého alebo získaného finančného prlspevku presiahne 
hodnotu, ktorá ostáva na vyplatenie alebo nie je možné žiadne odpočitanie, vedúci partner prijme 
opatrenia zamerané na ziskanie dlžnej častí finančného príspevku a úrokov v zmysle platných právnych 
predpisov. Náklady na úkony zamerané na získanie nesprávne využitého príspevku sú na ťarchu 
partnera projektu. 

§ 12 

KONTROL Y A AUDITY 

Partner projektu sa zavazuje podrobit' kontrole a auditu v rozsahu overenia spravnosti implementácie 
a udržaternosti jeho časti projektu. Kontrole a audity sú vykonávané subjektmi, ktoré sú oprávnené 
vykonávat' kontrolnú činnost' v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a na úrovni EÚ ako aj 
aktuálnymi programovými dokumentmi .. 

2. Partner projektu poskytne všetky dokumenty súvisiace s implementáciou projektu. predovšetkým 
elektronické verzíe dokumentov ako aj dokumenty používané na ich vytvorenie, subjektom uvedeným 
v ods. 1, počas celého obdobia ich uchovávania, které je opisané v§ 5 ods. 1 bod 20. 

3. Partner projektu prijíma opravné opatrenia v lehotách uvedených v odporúčaniach po vykonanej kontrole, 
vydaných počas kontroly a auditu uvedených v ods.1. 

4. Partner projektu poskytuje subjektem vykonávajúcim kontrolu informácie o výsledkoch predchadzajúcich 
kontrol, uskutočnených inými oprávnenými subjektmi v rámci realizovaného projektu. 

§ 13 

VLASTNÍCKE PRÁVA 

1 Výsledky projektu sú vlastn ictvom prislušného vedúceho alebo projektového partnera. 

2. Každý z partnerov projektu sa zavazuje, že výstupy a výsledky projektu budú použité spósobom 
zaručujúcim ich rozsiahle zverejnenie, v súlade s žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku. 

§ 14 

INFORMÁCIA A PROPAGÁCIA 

1 Všetky informačně a propagačně aktivity projektu sú uskutočr'\ované podfa pravidiel uvedených v bode 
2.2 Prílohy XII k všeobecnému naríadeniu, vo vykonávacom nariadenl a v aktuálnej Príručke pre 
prijímatera. Partneri projektu sú povinn(: 

1) označit' logom programu a symbolem Európskej únie: všetky uskutočť'lovaně informačně 

a propagačně aktivity týkajúce sa projektu; všetky zverejňované dokumenty súvisiace 
s realizáciou projektu, ako aj všetky dokumenty a materiály pre osoby a subjekty zúčastňujúce sa 
na projekte; 

2) umíestniť najmenej jeden informačný plagát v minimálnom formáte A3 alebo informačnú tabufu 
a/alebo pamatnú tabul'u na mieste realizácie projektu; 
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3) umiestniť opis projektu na internetovej stránke - v prípade, ak internetovú stránku majú 
k dispozícii; 

4) poskytnúť osobám a subjektem zapojeným do projektu informácie, že pre projekt bol schválený 
finančný príspevok; 

5) dokumentovat' informačně a propagačně aktivity realizované v projekte. 

2. Riadiací orgán a Společný technický sekretariát nenesú zodpovednosť za obsah informácíi 
zverejňovaných akýmkol'vek partnerem projektu. 

3. Každý z partnerov projektu sa zavazuje, že Společnému technickému sekretariátu bude prostredníctvom 
vedúceho partnera odovzdávať písemné informácie o dosiahnutých výsledkoch projektu. 

4. Partneri projektu sa zavazujú odevzdat' Společnému technickému sekretariátu prostredníctvom vedúceho 
partnera existujúcu audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie projektu a súhlasia s využitim tejto 
dokumentácie Riadiacim orgánem alebo Společným technickým sekretariátem. 

5. Každý z partnerov projektu súhlasí s tým, že Riadiaci orgán a orgány ním poverené móžu 
v akejkorvek forme a prostredníctvom akýchkorvek médií zverejňovať audiovizuálne dokumentácie 
z realizácie projektu ako aj informácie, uvedené v čl. 115 od s. 2 všeobecného nariadenia. 

§ 15 

ZMENY V ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

1. Všetci partneri projektu sú si vedomí toho, že zmeny v zmluve o poskytnutr finančného príspevku pre 
projekt a v prílohách, ktoré tvoria jej neoddeliternú časť musia byť zavedené, inak sú neplatné, výhradne 
počas realizácie vecných aktivit projektu, t. j. do dňa uvedeného v § 5 bod 2 zmluvy o poskytnutí 
finančného projektu, ako aj v súlade s pravidlami uvedenými v § 15 zmluvy o poskytnutí finančného 
príspevku a aktuálnej Príručke pre prijímatel'a, so zohl'adnením § 21 ods. 8 bod 1 zmluvy o poskytnutí 
finančného prlspevku. 

2. Každá žiadosť týkajúca sa zmeny zmluvy o poskytnutí finančného príspevku alebo príloh predstavujúcich 
jej neoddelitel'nú súčasť, ktorú vedúci partner predkladá na Společný technický sekretariát, musí byť 
najprv dohodnutá a odsúhlasená partnermi projektu. 

3. Partneri projektu sú povinní informovat' vedúceho partnera o všetkých plánovaných a vzniknutých 
zmenách týkajúcich sa ich časti projektu. Ak si daná zmena v časti projektu vyžaduje zmenu 
v zmluve o poskytnutí finančného prfspevku. vedúci partner v spolupráci a na základe dokumentov 
získaných od príslušného partnera projektu, uskuteční zmenu v zmluve o poskytnutí finančného prlspevku 
alebo v príslušných prilohách, podra postupov uvedených v § 14 zmluvy o poskytnutí finančného 
príspevku a aktuálnej Príručke pre prijímatel'a. 

4. Partneri projektu sú povinni odovzdávať vedúcemu partnerovi dokumenty nevyhnutné na uskutočnenie 
zmeny v zmluve o poskytnuti finančného príspevku alebo v prílohách k nej, s náležitým predstihom, 
t.j. v lehote umožňujúcej ich uskutočnenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku 
projektu a s aktuálnou Príručkou pre prijímatel'a. 

§ 16 

NESPRÁVNA REALIZÁCIA PROJEKTU 

1. Partneri projektu sú si vedomf toho, že v prlpade, ak ciel'ové hodnoty ukazovaterov výstupu, které sú 
uvedené v žiadosti o poskytnutie finančného prispevku, neboli dosiahnuté, Riadiaci orgán: 

1) móže prímerane znížiť hodnotu finančného príspevku; 

2) móže požiadať o vrátenie časti alebo celej vyplatenej sumy finančného príspevku. 

2. Vedúci partner móže v súvislostí s ods. 1 požiadať každého z partnerov projektu, aby riadne 
zdokumentoval príčiny nedosiahnutia hodnoty ukazovatel'ov jeho časti projektu ako aj činností 
zameraných na dosiahnutie uvedených ukazovatefov. Ak partner projektu, prostredníctvom vedúceho 
partnera, primerane odóvodní príčiny nedosiahnutia ciel'ových hodnOt ukazovaterov uvedených v žiadosti, 
které boli nezávislé od neho a potvrdí snahy zamerané na dosiahnutie ukazovatel'ov, Riadiací orgán móže 
odstúpiť od udelenia sankcií. uvedených v ods. 1 
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3. Partneri projektu sú si vedomí toho, že v pripade, ak cier projektu nebol dosiahnutý a partner projektu 
nesplnil svoje povinnosti počas jeho vykonávania, Riadiaci orgán móže požíadať o vrátenie častí 
vyplatenej sumy finančného prispevku. Zodpovedajúcim spOsobom móže byť znížená suma vo všetkých 
rozpočtových položkách projektu súvisiacich s aktivitami zrealizovanými v rozpore s predpokladmí 
uvedenými v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. 

4. Ak sa Riadiaci orgán, na základe ods. 3, obrátí na vedúceho partnera so žiadosfou vrátenie častí 
finančného príspevku sůvisiaceho s aktivitami jedného alebo niekol'kých partnerov projektu, príslušne sa 
uplatňujú ustanovenía § 1 O. 

§ 17 

ZMENY V PARTNERSKEJ ZMLUVE 

1. Zmeny v partnerskej zmluve musia byť odsúhlasené všetkými partnermi. 

2. Zmeny bankového účtu projektu ako aj kódu SWIFT alebo IBAN a taktiež zmena názvu a adresy banky, 
v ktorej bol účet založený, musí partner projektu oznámit' vedúcemu partnerovi v písomnej podobe. 
V prípade, ak partner projektu neinformuje vedúceho partnera o zmene bankového účtu, partner projektu 
znáša všetky s tým súvisiace výdavky. 

§ 18 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Vedúci partner ako spracovater vo vzťahu k ůdajom. zvereným mu Ministerstvem investíci í a rozvoja, 
ktoré je Prevádzkovatel'om údajov podl'a DGPR. zveruje Partnerovi na spracovanie údaje na potrebu 
realizácie Zmluvy. Zvereně osobně údaje sa spracúvajú prostrednictvom SL2014. 

2. Partner si je vedomý, že je podl'a GDPR prevádzkovatel'om vo vzťahu k osobným údajom nim 
spracůvaným v súvislosti s realizáciou projektu, a ktoré neboli zavedené do SL2014. 

3. Zverenie sa uskutečňuje na obdobie trvania Zmluvy. 

4. Zverenie, uvedené v ods. 1, sa vzťahuje na nasledujúce kategórie osób: 

a) osoby zastupujúce partnerov alebo prij ímaterov projektu ako aj inštitůcie zapojené do realizácie 
projektu, 

b} personál projektu, 

c) účastníci aktivit rea lizovaných v rámci projektu. 

d) dodávatelia požiadajúci o realizáciu objednávek alebo realizujúci objednávky v rámci projektu, 

ktorě sú víditel'né po prihlásení do SL2014. 

5. Kategórie údajov sú úzko spojené s ciel'om zverenia a obsahujú, v závislosti od kategórii osob, najma: 
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu bydliska alebo pobytu, rodné číslo , 

Daňové identifikačně číslo , miesto práce. profesiu, vzdelanie, číslo občianskeho preukazu, telefónne 
číslo . e-mail, prihlasovacie meno. úlohu v programe, úlohu v projekte, č. bankového účtu a iné údaje 
viditerne po prih lásenr. 

6. Zverovanie sa nevzťahuje na údaje osobitných kategórií. 

7. V prlpade kontrol, uvedených v §13 zmluvy o poskytnutie finančného prfspevku, Partner oprávr"luje 
osoby oprávnené vykonávat' kontrolu na prístup k údajem, pre ktoré je Partner prevádzkovaterom v 
zmysle GDPR a ktoré sú spracúvané v súvislosti s realizáciou projektu. 

8. Partner zabezpečuje spracovanie osobných údajov výlučne na území EHP, za podmienok stanovených 
v platných preňho predpisoch, týkajúcich sa ochrany osobných údajov ako aj náležitů ochranu 
osobných údajov. 

9. Vedúci partner zavazuje Partnera, aby vykonal informačně povinnosti voči osobám, ktorých osobně 
údaje sa týkajú, uvedených v čl. 13 a 14 GDPR. Partner vykoná prislušné technické a organizačně 
opatrenia na zdokumentovanie plnenia tejto povinnosti, v súlade so zásadou zodpovednosti. 

10. Partner prehlasuje, že poskytuje dostatečné záruky implementácie prislušných technických a 
organizačných opatrenl, aby spracovanie spíňalo požiadavky GDPR a chránilo práva dotknutých osOb. 
Okrem toho Partner sa zavazuje, že: 
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a) spracúva osobně údaje za podmienok stanovených v tejto Zmluve; 

b) zabezpečuje, aby osoby oprávnené na spracovávanie osobných údajov sa zaviazali k 
zachovaniu tajomstva alebo aby podliehali príslušnej zákonnej povinnosti mfčanfivosti ; 

c) bude viesť záznamy o spracovaterských č innostiach, uvedených v GDPR; 

d) vykonáva všetky opatrenia, požadované podra čl. 32 GDPR; 

e) dodržiava podmienky používania služieb iného sprostredkovatera, uvedených v čl. 28 ods. 2 a 
4 GDPR ako aj v súlade so Zmluvou; 

f) berúc do úvahy povahu spracovania, pokial' je to možné, pomáha Prevádzkovatel'ovi 
prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení dodržiavať povinnost' 
odpovedať na požiadavky dotknutej osoby v rozsahu plnenia jej práv, stanovených v kapitole lil 
GDPR; 

g) berúc do úvahy povahu spracovania ako aj informácie, ku ktorým má prístup, pomáha 
Prevádzkovaterovi splnit' závazky stanovené v čl. 32-36 GDPR; · 

h) po ukončeni spracovania stráca prístup k údajom, a v prfpade vyhotovenia kópií vymaže kópie, 
pokial' prfstup nie je nevyhnutný pre stanovenie, vymáhanie alebo obranu právnych nárokov; 

i) poskytuje Prevádzkovaterovi akékol'vek informácie potrebné na preukázanie spfnenia 
povinnosti stanovených v čl. 28 GDPR a umožňuje Prevádzkovatef'ovi afebo ním určenému 
subjektu vykonanie auditov, vrátanie inšpekcií, a prispeje k nim v súlade so zásadami 
stanovenými v Zmluve. 

11 . Partner sa zavazuje, že po dobu trvania zmfuvy, v rámci svojej organ izácie, bude zverené mu osobně 
údaje spracovávať v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (GDPR ako aj predpismi 
členskej krajiny vzhradom k svojmu sídlu) , bude ich spracovávať prostredníctvom uplatňovania 

vhodných technických a organizačných opatrení, zabezpečujúcich ochranu osobných údajov, 
primeranú ohrozeniam a kategóriám údajov, chránených pred 1ch sprístupnenim neoprávneným 
osobám, bude viesť záznamy o osobách oprávnených na spracovávan ie zverených osobných údajov a 
bude ich zav~zovať, aby zachova li mlčanlivosť. 

12. Okrem toho sa Partner zavazuje, že bude osobně údaje spracúvať výlučne v súlade so Zmluvou a 
pokynmi, které podl'a potreby mu poskytne Prevádzkovatef, a takisto nebude používat' osobné údaje na 
účely, spósobom a po dobu inú, než stanovené v Zmluve, najma za účelom získat' výhodu pre seba 
alebo pre tretiu stranu. 

13. Partner sa bude usilovat' o prijatie vhodných technických a organizačných opatreni proti strate alebo 
akejkol'vek forme nezákonného spracovania, vrátane porušenia ochrany údajov - náhodné alebo 
nezákonné zničenie, strata, modifikácia, neoprávnené zverejnenie alebo neoprávnený prístup k 
osobným údajem zasiefaným, ukladaným alebo iným spósobom spracovávaným - v súvislosti so 
spracovanfm osobných údajov podf'a Zmfuvy. 

14. Partner sa zavazuje, že vynaloží potrebné úsifie, aby bezpečnostně opatrenia bolí na primeranej 
úrovni, s prihliadnutím na aktuálny stav poznatkov, citlivosť osobných údajov a náklady spojené s 
bezpečnostnými opatreniami. 

15. Partner riadi riziko pri spracovanr zverených údajov a uplatl"'uje bezpečnostně opatrenia založené na 
výsledkoch analýzy rizika . 

16. V pripade porušen i a bezpečnosti alebo porušenia ochrany údajov, uvedeného v čl. 4 bod 12 GDPR, 
bezodkladne, najneskór do 24 hodin oznámi túto skutočnosť Vedúcemu partnerovi. Oznámenie o 
porušení ochrany osobných údajov bude obsahovat' informácie, uvedené v čl. 33 ods. 3. Partner v 
takomto prfpade vynaloží potrebné úsifie, aby poskytnuté informácie boli úplné, správne a presné. 

17. Ak to vyžaduje zákon alebo regufácie, Partner spolupracuje v oblasti oznamovania prislušných orgánov 
alebo subjektov údajov. 

18. Partner bezodkladne oznámí Vedúcemu partnerovi akékorvek okolnosti, které majú vplyv na 
bezpečnost' spracovávania zverených osobných údajov. 

19. Partner umožní Vedúcemu partnerovi, Ministrovi alebo inému oprávnenému subjektu vykonanie 
kontroly zhody so Zmluvou spracovania údajov zverených na spracovanie. 

20. Partner je zodpovedný za škody spOsobené svojím konaním v súvislosti s nef~lnením povinností, ktoré 
GDPR ukladá priamo Partnerovi ako spracovaterovi alebo ak pOsobil v rozpprt so zakonnými pokynmi 
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Vedúceho partnera alebo proti týmto pokynom. Partner je zodpovedny za škody, spósobené 
uplatnením alebo neuplatňovaním prislušnych bezpečnostných opatrení. 

§ 19 

CENTRÁLNYINFORMAČNÝSYSTÉM 

Pre účely vyúčtovania realizovaného projektu používa partner projektu SL2014. 

2. Prostredníctvom SL2014 partner projektu: 

1) pripravuje, predkladá a odosiela čiastkové žiadosti o platbu príslušnému kontrolórovi; 

2) registruje informácie o harmonograme platby vo svojej éasti projektu; 

3) registruje informácie o plánovaných a uskutočnených verejných obstarávaniach, plánovaných 
a poskytnutých zákazkách podl'a zásady konkurencieschopnosti podrobne opísanej v aktuálnej 
Príručke pre prijímatel'a, informácie o uzatvorených zmluvách a vybraných dodávatefoch 
a zamestnancoch projektu; 

4) vedie korešpondenciu s prlslušným kontrolórom v oblasti realizovaného projektu a na žiadosť 
kontrolora zasiela nevyhnutné informácie ako aj elektronické verzie dokumentov. 

3. Odoslanie elektronickej verzie dokumentov prostrednictvom SL2014 naďalej zavazuje partnera projektu 
uchovávať dokumenty. Partner projektu sa taktiež zavazuje uchovávat' originály dokumentov, na základe 
kterých boli vytvorené elektronické verzie dokumentov. Partner projektu sa zavazuje zabezpečit' 
spristupnenie originálov dokumentov a ich elektronických verzii oprávneným orgánem na mieste 
uskutočňovanej kontroly. 

4. Podrobný opis úloh partnera projektu v oblasti práce v SL2014 a lehoty realizácie úloh sú uvedené 
v aktuálnej Príručke pre prijímatel'a alebo Príručke pre prijímatefa SL2014, ktoré sú k dispozícíi na 
internetovej stránke programu. 

5. Všetci partneri projektu uznávajú riešenía prijaté v zmluve uplatňované v oblasti komunikacie a 
výmeny údajov v SL2014 za právne závazné a ich účinky za nespochybnitel'né. 

6. Každý z partnerov projektu zúčastňujúcich sa na realizácii projektu určuje na prácu v SL2014 osoby 
oprávnené na vykonavanie v jeho mene činností súvisiacich s realizáciou projektu. Nahlásenie uvedených 
osob, zmena ich opravnení alebo odňatie prístupu k SL2014 je vykonávané na základe žiadosti 
o pridelenie/zmenu/odňatie prístupu pre oprávnenú osobu, v súlade s Postupom pre nahlasovanie osób 
oprávnených v rámci projektu, prostredníctvom vedúceho partnera. Aktualne verzie vyššie uvedených 
dokumentov sú dostupné na internetovej stránke programu. Zoznam osób oprávnených na prácu 
v SL2014 spolu so žiadosťami o pridelenie/zmenu/zrušenie prístupu pre oprávnenú osobu tvoria prílohu 
k zmluve o poskytnutí finančného prispevku uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom a vedúcim partnerem. 
Zmena prilohy (t. j. zmena v skupine oprávnených osOb) si nevyžaduje vyhotovenie dodatku kzmluve. 

7. Všetky úkony oprávnených osOb v SL2014 budú v právnom zmysle považované za úkony partnera. 

8. Celá korešpondencia medzi partnerem projektu a príslušným kontrolórom prebieha prostrednictvom 
SL2014, s výnimkou komunikácie týkajúcej sa: 

1) zmien obsahu zmluvy vyžadujúcich si uzatvorenie dodatku k zmluve; 

2) žiadosti o pridelenie/zmenu/zrušenie prístupu k SL2014 pre oprávnenú osobu; 

3) kontroly na mieste; 

4) vrátenia prostriedkov podl'a § 1 O. 

9 Osoby oprávnené partnerem projektu majůce sídlo na území Pofska, za účelem autentifikácie činnosti 
vykonávaných v rámci SL2014, používajú dóverný profil ePUAP alebo bezpečný elektronický podpis 
verifikovaný pomocou platného oprávneného certifikátu v rámci SL2014. V prípade, ak z technických 
dóvodov nie je možné využitie dóvemého profilu ePUAP, autentifikácia sa uskutoč l'l uje prostrednfctvom 
prihlasovacieho mena a hesla vygenerovaného systémom SL2014, kde sa prihlasovaclm menom je 
PESEL danej oprávnenej osoby. 

10 Osoby oprávnené partnerom projektu nemajúce sfdlo na území Pol'ska, za účelem autentifikácie činností 
vykonávaných v rámci SL2014, použivajú bezpečný elektronický podpis verifikovaný pomocou platného 
oprávneného certifikátu v rámci SL2014 alebo svoju e-mailovú adresu a hesla. 
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11. V odóvodnených situáciách, napr. v prípade poruchy aplikácie, keď čas opravy správneho fungovania 
SL2014 neumožní predložiť čiastkovú žiadosť o platbu v stanovenej lehote, partner projektu predkladá 
žiadosti v papierovej verzii v súlade so vzorom dostupným na internetovej stránke programu. Partner 
projektu sa zavazuje, že údaje týkajúce sa dokumentov odevzdávaných plsomnou cestou dopinl 
v SL2014 v lehote 5 pracovných dni od doručenia informácie o odstránení poruchy. 

12. Osoby oprávnené partnerem projektu sú povinné dodržiavať Bezpečnostné pravidlá spracovania 
informácif v hlavnej apfikácii centrálneho informať5ného systému a pracovať v SL2014 v súlade so 
zásadami uvedenými v aktuálnej Príručke pre prij ímatera a Užívaterskej priručke SL2014. 

13. Partner projektu bezodkladne hlási vedúcemu partnerovi a Společnému technickému sekretariátu 
informácie týkajúce sa poruchy SL2014, které znemožňujú alebo sťažujú prácu v SL2014 v dOsledku 
čoho nie je možné predovšetkým odoslanie čiastkovej žiadosti o platbu kontrolórovi prostredníctvom 
SL2014. 

14. Partner projektu vždy oznamuje vedúcemu partnerovi a Společnému technickému sekretariátu ínformácie 
o porušenr bezpečnosti informácii, incidentech a poruchách súvisiacich so spracovaním údajov v SL2014 
zo strany partnera projektu, predovšetkým o neoprávnenom prístupe k údajom spracovávaným partnerem 
projektu v SL2014. 

§ 20 

ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 

1. Rozhodným právem pre zmluvu je právna príslušnosť vedúceho partnera. 

2. V prípade vzniku sporov medzi stranami v rozsahu výkladu alebo realizácie partnerskej zmluvy sa strany 
budů usilovat' vyriešiť tento spor zmierom. Za týmto účelem každý z partnerov vymenuje jedného 
nezávislého vyjednávača . Olohou tímu vyjednávačov bude vypracovan ie v lehote 1 mesiaca od vytvoren ia 
tímu riešenia vzniknutého sporu. 

3. Ak riešenie navrhnuté vyjednávačmi nezlska súhlas všetkých partnerov, spor bude riešený všeobecným 
súdom prislušným pre sídlo vedúceho partnera. 

§ 21 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1 Táto zmluva bola vyhotovená v 6. Rovnopisoch po 3 exemplároch v pol'skej a slovenskej verzii. 

2. Ak sa strany nerozhodnů inak, bude celá komuníkácia medzi stranami prebiehať v jazykoch: porskom 
a slovenskom. 

3. Neoddeliternou súčasťou zmluvy sú prilohy: 
• Prlloha č. 1- Odpis zo štátneho súdneho registra- Združenie Karpatský Euroregión Pol'sko 

• Prfloha č. 2- Menovaci dekrét zo dňa 09.05.2005 

• Prfloha č . 3- Rezolúcia č. 392/9341/14 predstavenstva Podkarpatského vojvodstva v Rzeszowe 9. 
septembra 2014 

• Príloha č. 4- Vecný harmonogram; 

• Prlloha č. 5 - Rozdelenie úloh; 

• Príloha č. 6- Prehrad bankových údajov jednotlivých partnerov; 

• Prfloha č. 7 - Rozsah osobných údajov poskytnutých na spracovanie v súbore: Program Porsko-
Siovensko 2014-2020; 

• Príloha č. 8 - Rozsah osobných údajov poskytnutých na spracovanie v súbore CIS. 
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[úplný názov vedúceho partnera] 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Podpis a pečiatka (ak vlastní pečiatku) 

Miesto. dá1um 

[úplný názov partnera projektu č. 1] 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Podpis a pečiatka (ak vlastní pečiatku). 

Miesto, dátum 

[úplný názov partnera projektu č. 2] 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Podpis a pečiatka (ak vlastní pečíatku ) 

Miesto, dátum 

"'M.ĚšÍ'Ši<fii)j,fi(Jjť'~Y:prl;~~ko~l~iá 
Vnoov Qad 1i fou 

V mene 

vedúceho partnera 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 

Dawid Lasek Józef Jod~owski 

Podpredseda predstavenstva Predseda predstavenstva 

/ u u r 

V STOWARLY<ilE ~I ~~·~r·:""r' 
_ ,,QREGION KARPAU \.,../" 

Kzeszów, J'l• 

~ 2. o' . JOt! 
Vmene 

partnera projektu č. 1 

Mestský dom kultury 

príspevková organizácia 

Alfonz Kobielsky 

Riadlter 

~~ 
$1lt'T'SII.t ao• JUIU0tll'. I'AIJP 01110 

M R štelinika 875 /200 
0 &3 · 01 Vranov nad Toprou 

tto· 3!i5 HlO 88 

Rzeszów, 10. ef9. J..91. f 

Vmene 

partnera projektu č. 2 

Muzeum Okr~gowe w Rzeszowie 

Bogdan Kaczmar 

Riaditel' 

Bogdan Kaczmar 

o~ .OP .2.0{j MUZEUM OKR~GOWE 
Rzeszów, 

18 

w Rzeszowie 
35-030 Rzeszow, ul. 3-go Maja 19 
tel. 17 85:-l52 78, fax 17 853 60 71 

NlP: 813·11·07-843 
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Wydruk informacji pobranej w tryble art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnla 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralnq Irrforma~ nie wymaga pod prsu i piea~ci. 

CENTRALNA INFORMAOA KRAJOWEGO REJESTRU S~DOWEGO 

KRAJOWY REJESTR S.PtDOWY 

Stan na dzierí 31.05.2019 godz. 11:03:57 
Numer KRS: 0000115477 

Informacja odpowiadajctca odpisowi pelnemu 
Z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOt.ECZNYCH I ZAWODOWYCH, 

FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKUDÓW OPIEKI ZDROWOTNEl 

PODMIOT NIEWPISANY DO RElESTRU PRZEDSII;BIORCÓW 

Nrwp•u I 1 Data dokonania wpiSl.J 129.05.2002 
I 

Opis REJESTRAOA W KRAJOWYM REJESTRZE S)\OOWYM 

Sygnatu'a akt RZ.XII NS-REJ.KRS/2012/02/271 

O!nac:aenie Si!jdu Sf\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZJAt GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SI\DOWEGO 

Nr wplsu I 2 Data dokonania wpi!;U I 06.12.2004 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.Xli NS-REJ.KRS/11641/04/381 

Omaczenie 5ildu SI\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAt GOSPODARClY KRAJOWEGO REJESTRU SI\DOWEGO 

Nrwpi&u I 3 Data dokOMnia wpi9u I o9.ouo08 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/l4816/07/847 

Oznac:lenie SEjd Ll 5)\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAt GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 51\DOWEGO 

Nr wplsu I 4 Data dokonania wpisu 111.02.2008 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/ 1039/08/667 

Oznaaenre SC1(1u SI\D REJONOWY W RZESZOWIE, XIT WYDZIAt GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SI\DOWEGO 

Nr wpisu I 5 Data dokOAania wpis1J 110.08.2009 

o,is ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ. XII N5-REJ. KRS/8629/09/452 

OmaOMmie~ S)\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAt GOSPODARClY KRAJOWEGO REJESTRU SI\DOWEGO 

Nr 'lllp$.l I 6 Data dokonanii wpisu 115.10.2010 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

, Sygninura ak:t RZ. XII NS-REJ. KRS/10585/10/86 

Oznaczenie sqdu S)\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAl GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SI\!)OWEGO 

Nrwplsu I 7 Data dokonlnl wpsu 113.09.2012 

Oprs ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnetura akt RZ. XII NS-REJ. KRS/8816/12/110 

Omaaenle SlJ(1u SI\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAt GOSPODARCZV KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO 

.Nr wpiSU I 8 Data dokonania wpisu 106.12.2013 

Opls ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 
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SVgnatura akt ! RZ . .Xll NS·REJ.KRS/18409/13/598 

Oznaaenle SCI(.ttl Sl\0 REJONOWY W RZESZOWIE, Xll WYDZIAl GOSPODARCZ'r' KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO 

Nrwpisu I 9 Data dokonanla WJ)isu 126.09.2014 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

~raakt ~XII NS-REJ.KRS/14219/ 14/436 

Oz~SCjdu SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAt GOSPODAACZV KRAJOWEGO REJESTRU 51\DOWEGO 

Nr wpistJ I 10 Datli dok.ťlnania wpiStJ 112.10.2015 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Syqnahlr.t i!ll1 RZ. XII NS-REJ. KRS/13602/ 15/644 

Oznac::Mlie 5!!du 51\0 REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAt GOSPODARCZ'r' KRAJOWEGO REJESTRU 51\DOWEGO 

Nr wpisu I ll Dm dolloAaria wpisu 120.10.2015 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/13602/ 15/644/NIP 

Oznaczenie ~ ------
Nr wprsu I 12 Data dolronanill wpisu 15.02.2017 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura alrt RZ.XII NS-REJ.KRS/ 1146/17/884 

().maaeole Sltdu 51\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAt GOSPODARCZ'r' KRAJOWEGO R.EJESTRU SADOWEGO 

Nr w.pisu l 13 Data dokonania wpÍ!lU 127.09.2017 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatln akt RZ . .XII NS-REJ.KRS/ 16502,/17/762 

0maaet11e ~du SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAl GOSPODARCZ'r' KRAJOWEGO REJESTRU S,L\DOWEGO 

Dziat 1 

Rtbyka 1 - Dane podmiol.l.l 

Numer i AUwa pola Nr \llp!SII zawartoSé 

wprow. \W)1v'. 

l.Qmaaenie rodZi~~~J organízacji 1 . STOWARZYSZENIE 

l .Numer REGON/NJP 1 ll IREGON: 691539554, NIP: ••• 

ll . I REGON: 691539554, NIP: 8133205337 

3.Nazwa 1 2 STOWARZYSZENIE NA RZECZ EUROREGI ONU KARPACKIEGO EURO·KARPAlY 

2 - STOWARZYSZENIE "EUROREGlON KARPACKI" - POLSKA 

4.Dane o wcz$iejszej reje!Otrileji 1 . REJESTR STOWARZYSZEŇ 936 SAD OKRE;GOWY W RZESZOWIE 

S.Czy I)Odmiot posiada status organilacji - -
_____ ... 

po1)/tku pUbllanego? 

Rubryka 2- Siedziba I adres podmiotu 

Num« i OMWa pola Nr WIJISII Zav.mtoSé 

WJfTNII. wykr. 

l.Siedziba 1 . kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. RZESZÓW, gmina M. RZESZÓW, mlej sc. 
RZESZÓW 

2.Adres 1 - ul. GRUNWALDZKA, nr 15, lok. ·-·, míejsc. RZESZÓW, kod 35-959, poczta RZESZÓW., 
kraj POLSKA 
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Rubryk.a 3 - Jednostki terenowe lub oddziaty 

Brak wplsów 

Rubryka 4- Informaqe o statude 
Numer 1 Clazwa pola Nr Hrwpi:su zawartoSé 

f«lle1ny 
Wpi'CIW. 'olfYkr. wpolo 

l.InformeQa o ip(lr~ lub 1 1 . STATUT PRZYJ~ UCHWAt.l\ CZI:.ONKÓW ZAtOiYCIELI DNIA 25.02.2000R. 
zmianie SfialkJtu PAR.3 UST.3, PAR.17 USLl, PAR.22 UST.2, PAR.24 UST.1, PAR.19 UST.3 

2 2 . 27.06.2003 R. I 28.06.2004 R. o ZMIANY ZAPISU STATIJTU STOWARZYSZENIA: W 
PAR.4 UST.l, W PAR.S UST.2, W PAR.6, W PAR. S UST.l DODAJE SI~ PKT ll PKT 2, 

I 
W PAR.9 UST.l DODAJE SIE; PUNKTY OD 1 DO 14, W PAR.12 PKT 2, W PAR.14 
UST.3, W PAR.l7 UST.l, W PAR.19 UST.3 I UST.4, W PAR.20 UST.4, W PAR.21 PKT" 

I 9, W PAR.24 UST.2 I UST.3, W PAR.25 DODAJE Sll; PKT 5. l 

l 3 3 1- 30.11.2007 R. ZMIENIONO: § 22 PKT 2, 24, 32 UST. 3 STATUTU 
I 16 .. o 21.06.2010 R. 

I §2; §3 PKT 3; §6 PKT 1 I 2; §9 PKT 1; §9 PKT 2; §9 PKT 3; §9 PKT 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, §10 PKT 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, ll, 13, §15 PKT 1; §19; §20 UST 4 PKT 1; §23 PKT 

I 6; §25 PKT 3; §30; DODAJE Sil'; ROZDZIAt DOTYCZJ\CY TWORZENIA JEDNOSTEK 

I TERENOWYCH: JEDNOSTKI TERENOWE §31-40; §42 PKT 2 
W ZWIJ\ZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI, ZMIANIE U LEGA NUMERAOA 
ROZDZIAlÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH PARAGARAFÓW 

s 8 o 27.06.2013 R. 
PAR.9 PKT 3, W PAR.9 DODAJE 51.1; PKT 22, W PAR.9 DODAJE Sll; PKT 23, W PAR.9 
DODAJE SI~ PKT 24, W PAR.9 DODAJE SIE; PKT 25, W PAR.9 DODAJE SIE; PKT 26 

RubrytQ 5 

N umer i naZWil pola ltr wpisu Zalow!no5é 

'WI'I'OW· wykr. 

l.Czas, ne jab ~ utworzona 1 . I NIEOZNACZONY 

r organi.:zfacja 

Rubryl<a 6 - Sposób powstania podmiotu 

Brak wplsów 

Rl.Jbryka 7 - Komitet zatoZydelski 

Brak wpisów 
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Rubryka 8 - Organ sprawujqcy nadzór 
Numer I na:zwa pola Nr wpi5u ~ 

w.prow. ~. 

l.Natwa organu 1 - PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 

Dzia~ 2 

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezent:acjí podmiotu 

Lp. Numer 1 nazwa pola INr wp~st~ Za-mst 

!wprow. W'jt.T. 

1 l.~wa Orgai"'U uprawnlonego do 1 - ZAP:ZAD 
repre.zentowania podmiotu 

2.Sposób reprezerrtaeji podmiotu 1 3 
1
1.00 SKlADANIA OSWIADCZEŇ WOU W ZAKRESlE PRAW I O~WII\ZKÓW 

1 ~1AJI\TKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMOW I 
ÍZOBOWII\ZAfÍI W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE LA,CZNE WSPÓtDZIAtANJE 
ÍDWÓCH CZlONKÓW ZARZJI,DU, WIYM PREZESA. 
j2.DlA WAZNOScl DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSI~WYCH WYMAGAIIIY 

I 
JEST PODPIS PREZESA I SKARBNIKA. 
3.DlA WAÍNoScl INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS 
PREZESA LUB INNEGO UPOWAÍNIONEGO CZtONKA ZARZI\DU. 

I 

13 - ILDO SKtADANIA OŠWIADCZEŇ WOLI w ZAKRESlE PRAW I OBOWIA;Z.KÓW 
l MAJI\TKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I 
lzoBOWli\ZAN W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE LA,CZNE WSPótDZIAtANIE 
I DWÓCH CZlONKÓW ZARZ!ltDU, w T'I'M PREZESA LUB UPOWAÍNIONEGO 
PRZEZ NJEGO CZtoNKA ZARZJI,DU. 
2.DlA WAiNOŠCl DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSII;GOWYCH WYMAGANY 

JEST PODPIS PREZESA LUB INNEGO UPOWAÍNIONEGO CZtONKA ZAP:Z.ADU. 
3. ZARZI\D STOWARZYSZEN1A MOZE UDZIELié DYREJ<TOROWI 
j GENERALNEMU SEK, JAK RÓWNIEi OSOBIE KIERUJI\CEJ BIUREM ZARZI\DU 
!sEK, PEtNOMOCNICTWA OGÓLNEGO, OBEJMUJ)\CEGO UMOCOWANIE DO 
I PROWADZENIA SPRAW STOWARZVSZENJA NIE PRZEKRACZAJACYCH 
I 

lzwY'KtEGO ZAP:Z.ADU. 

Podrubryka 1 
Dane osób wcnodzctcych w sklad organu 

L.p. Num&r 1 flarwl po!a NrwpJSu I za~ 
wprow. wyt<r. 

1 l.Nazwlsko 1 Nanva kJ> ftrma 1 2 KRZANOWSKI 

2.Irniona 1 2 BOGUStAW PIOTR 

3.Numer PESE!.JREGON 1 2 70090407236 

4.Nt~meri<RS - - I****** 
5.Fri<;ia w organle reprezentujrtcvm 1 2 l PREZES ZARZJ\DU 

2 l.Na'zwisko I Nazwa lub firma 1 3 buszCZAK 

2.Imiona 1 3 lJAN JÓZEF 

3.Ntnler PESB./RE9JN !1 3 
! 
'60071306830 

4 .N\Jmer KRS - - l****** 
S.Funkcja w organle reprezentuj~ 1 3 !WICEPREZES ZAIIDjDU 

3 l.Nazw1sko I Nazwa lub firma 1 3 GRZ~DA 

I 
2.1mlona 1 3 MARIUSZ 

3.Numer PESEL/REGON 1 3 163092711654 
I 

14.Numer 11\RS ****** ' - -I ,_ 
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S.funl«:ja w organie repre~ lt 3 I WICEPREZES ZARZI\DU 

4 l.Nazwisko I Mawa kS finna 1 3 lOí:ÓG 

Z.lmlona 1 3 STANIStAW 

3.!\lu~ PESf:'l/RfGON 1 3 !530527055.39 

4.Numer KRS - - *•~*·• 

5.FIJOkeje w organie reprerenb..l.)qcym 1 2 ;SS~ARZ 

I ,2 
I 

3 j PREZES ZAf0tDU 

5 
11.~ 1 ~rNB lue fitma 1 I z I KAMINSKJ 

2Jmkil0a 1 I z TADEUSZ 

3.Numer PESEI./1\fGON 1 2 50052503334 

4.Numer KRS L - *****"' 
S.Funkcja w organie reprwentujqcym lt 2 !sKARBNIK 

6 l.Nazwisko I Natwa lub firma 2 4 SKOTMOO 

2Jmi00a 2 4 bANUSZ W.fKTOR 

3.Numer PESEl./RBJON 12 4 57{)92406654 

4.Nuner KRS - - l ***~** I 

I 
I S.Flll'lkc}l w organie reprezentujl!CYIYl 2 3 SKARBNll< 

13 4 jwr<:aPRr215 ZARZAOO 

7 l.Naizwisi«J 1 Nazwčllti:l firma ,2 9 IWYSKIEL 
i 

jJÓZEF STANIStAW .2.Imionil 12 9 

3.Numer PESEL/REGON 2 9 54031106398 

<f.Numer~ - - ! ****~* 
5 .Funtrqa w organie l'l!lprezerttuj<t c:ym 12 3 CZtONEK ZARZI\DU 

3 9 SEKRETARZ 

8 l.Nazwisk.o I Nazwa kb ftrme 2 3 KAAAPYTA 

2.Imiona 2 3 
' 
J MIROSt.AW WITOLD 

3.Numer PESEL/REGON 2 3 
l 
1601211@3473 

4.Nwner KR.S . - I***"'*"" 
; 

5.funktcja w ~ reprerentUj.:jcym 2 3 CZlONEiK l:ARZf.\OU 

9 l.Nazwisko I Na.zwe lub rtm. .2 4 SKOTNICKJ 
' 

2.lmiona 2 4 JANUSZ WIKTOR 

3.Numer PESEl/RffiON !z 4 57092406654 

4.NumwKRS - . ****** 
I 

S.Funkcj1 w organie repi"''DD''tll~ i 2 4 
1 
CZtONEK ZARZI\DU 

10 l.He.Mi&ko I Ni1ZW8 lib firma 3 5 CHOLEWJNSK.I 

2.Imlona 3 5 I ZVGMUNT JÓZEF 

3.Numer PES8./REGON 3 s 620406lkl472 

14.Numer KRS . - .... _..._ . 
S.Funkcja w organie reprezentuJ<ICYfll 3 s W!CEPREZES ZARZI\DU 

11 l.NazwfSI<o 1 Nazwa lub firma 3 - JODLOWSKJ 

2.lmiona 13 . JÓZEF 

3.Numer~ 3 . 55080217194 

4.Numer KRS . . TA:Jtrlt..• ll 

' (\ S.Funkcja w organle rep~ j 3 - PREZES ZARZADU 
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12 l .Nazwlsko I Natwa 1\b fim1a 3 5 SUDOt. 

2.Imtona 3 s EWAGRAZYNA 

3.Numer PESE./REGON b s . 65072711540 

4.Numer KRS . - ****** 
S.FtJlkqa w EWganie ~rezen~cym 3 s 15KARBNIK 

13 l.Nazwtsko 1 Nazwa lub firma ,3 . WYCZAWSKI 

2lrmona 3 . ANDRZEJ 

3.Numer PESEL/R.EGON 3 - 59102609079 

4.Numer KRS . . ****** 

S.FunkCJCI w organie reprezentu)Cicym i 3 s WICEPREZES ZARZADU 

s 8 SKARBNIK 

8 . WICEPREZES ZARZI\DU 

14 l.~wisko I Nazwa lub firma 4 5 jSKOTNICKI 

2.Imlona 4 s b ANUSZ WIKTOR 

3.Numer PE.SEl./RfGON 4 s 5709240&654 

4.Numer KRS - . *''""*" 
I 

s.FI.Jl'lkqa w erganíe reprezent\tJ~ 4 5 IV\IJCEPREZES ZARZI\DU 

15 l.Nalwislro I Nazwa lub fnma s 12 ILASEK 

2.Imlona 15 12 loAWID PAWEl 

3.Numer PESEI./REGON 5 12 75120116177 

4.Nurner KRS . . *****'* 
S.Funkqa w crgaoie reprezent~ s 12 WICEPREZES 

l.Naz\~ I Nazwa lub ftnna 
t 

16 5 8 jSTRYJAK 

2.Imlona !s s I 
JZENON 

3.Numer PESEI../RESON I s 8 60040203418 

'I.NumerKRS ~ - - !***'*** 
o 

S.Fllnl«;;a w organle reprezentUJ~ s 8 WICEPR.EZES 

17 l.Nazwlsko I Nazwa lub firma 8 - SOKOt.OWSKA 

2.Imlona 8 - LUCYNA 

3.Numer PESEI../REGON 
I 

lg . I 

J62082903307 

4.Nurner KRS - 1-
I 

!*'****'* 
s.Ftinl«:ja w organie reprezentx.g~tym !a 

I 
- SKARBNIK 

18 l.Nazwlsf<o I Nlmta lub firma 9 - MAJ KUT 

2.1miona 9 - LESlAW 

3.Numer PESEl/REeJH 9 - 150062305395 

Hitnner KRS - - i····-
S.Funkcja w arganie reprezentu.J<~q~m 19 - SEKRETARZ 

19 l.Nazwisko I Nazwa lub firma 112 . KRUCZEK 

2Jmiona 12 . STANIStAW 

3.Numer~ : 12 - !65102612090 

4.Numer KRS - - .. *"'*** 
S.Funkqa w organie repremntujl}CYm 12 . WICEPREZES ZARZADU 

. 20 l.Nazwlsko / Nazwa lub ftrma 13 . jLASEK 

2.Imiona 113 - IDAWID PAWEt 
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3.Numer PESE~ 13 - 17512011-6177 

4.HumerKRS - - 1*11-*"'** 

S.Funf(Qa w organie rel'l'ftel11u~ 113 1- I WJCEPREZES ZARZA-DU 

Rubryka 2 - Orgam nadzoru 
IL p. I Húmer , M2W8 ~ ! Nr wpisu Zawa~ 

1~. wykr 

1 l.Nazwa organu ll - KOMISJA REWllYJNA 

Podrubryka 1 

Dane osób w~h w sl«ad organu 

L.p. Numer I nezwa pol;, lNr wptSI! !Z.W.mt( 
j W[.!TOW. wy\11". 

' 1.~ I Nólzwa lub tlrmll 1 3 MUSIAt I 1 
I 21miona 1 3 IJAN ANTONI ' I 

148010130795 I 3.NUI'J'l!r PESEL/REOON 1 3 

I 4.Hurner IOtS - - r****** 

2 ll.Nazwiekťl I Nazwa lub firmm ll 3 !PI:.OOCHA 

2.lmiona ll 3 !ROBERT 

3.Numer PESEL/REGON 1 3 165083108672 
I 

4.Numer KRS -· .. . -

3 l.N&wisko I N~ ltJb firma l l 3 l.ECHOWSKI 

2J.miona 1 3 WITOLD TOMASZ 

i 
3.Numer PeSEL/REGON p 3 65050614751 

I 
"'.lllumer KRS 1- - '*****"' ! 

4 l.Nazwi*> 1 NMw3 lub finna 2 5 ÍJAWORSKI 

2.1miona 2 5 ,KAZIMiERZ 

3.Numer PESEl../AEGON 2 s l 56030518396 

4.NumerKRS - - **-** 

I 
s l.Nazwisko 1 Nazwa lidl ftrma 2 7 IZABEK 

2.Imiona 2 7 MAREK 

I 3.Numer JI'ESEl..IMGON 2 7 56041414974 

l 
i 4.1UPler I(R$ - - ****** 

6 l ,Nazwisko I Nazwa lub firma 2 3 1BERES 
I l.Imíona 2 3 I tUKASZ J~UB 

3.Numer PES~ 
j 

12 3 7-8101708336 

4.NumerKRS ,_ - .......... 
7 1. Nazwiif<o I Nazwa lub firme !3 7 ' !OBARA 

i 

2.lmiol'la !3 7 STANistAW 

3.Numer Pesa/R~ 3 7 52111201397 

4.Nt.lmer KR$ - - ****** 

l.Nazwisko I Nazwe lub ~ :s I 
8 - i PARA 

2 . .lmionč! 5 - [ANN:A.MAfUA 

3.Numer PESEI.JREGON s - \77111!02820 !\ 
r 
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4.HUI'Flef" ~ 
i 

****"'* . -
l 

9 l .Nazwisko 1 Nazwa lub flrrM !7 10 jSKOTNICKI 

2.Imiona 7 10 IJANUSZ WIKTOR 

3.Numer PESa./RfGON 7 10 !57092406654 

4.Numer KRS - - ****"'* 
10 l.Nazwisko I Nazwa lub fli'ITitl 7 - I PELC 

2.ltmooa 7 - J RENATA BOZENA 

3.Numer PESB./REGON 7 . !72031416020 

4.Numer KRS - -
I 

I****** 

11 l.Nazwitilko I NiZM lub firma 10 - ,MANDZYN 

2.lrniooa 10 - WOJCIECH 

3.Nutner PESEL/REGON 10 - 62030509678 

4.Numer KRS - - ****** 

Rubryka 3 

Brak wpisów 

Dzia~ 3 

Rubryka 1 - Nie dOOta:f 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Nie docycry 

Brak wpisów 

Rubryka 3 - Cel dz~arna organizacji 

Numer ' llil4!lllll pO!a Nrwpe;u za~ 

wprow. I wyiEr. 

l.Cet dzlalan1a 1 2 l.UPOWSZECHNIANIE WIEDZV' O HISTORII, TRADYCJACH I KUL TURZE POLSKIEJ, 
2.POGt~BIANJE WSPÓtPRACY 1 ROZWÓJ DOBRYCH STOSUNKÓW POMIE;DZV' 
PANSTWAMJ NALEiJ\CYMI DO ZWJ~>.ZKU Ml~DZV'REG!ONALNEGO EUROREGJON 
KARPACKI, 
3.PROMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAtAN Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWlSKA I 
UTRlYMANIA ZASOBÓW PRZYRODY, 
4.ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI, 
S.HARMONDNY ROZWÓJ GOSPODARCZV REGIONU, 
6.UPOWSZECHNIANIE WIEDZV' O EUROREGIONIE KARPACKIM, 
7.UPOWSZECHNIAN1E WIEDZY O GMINACH l POWlATACH, W TYM SZCZEGÓLNIE 
WCHOOZJI,CYCH W SKtAD STRONY POLSKIEJ EUROREGIONU KARPACKIEGO, 

l 
S.UPOWSZECHNJANIE WIEDlY O UNII EUROPEJSKJEJ I PODEJMOWANYCH PRZEZ N I~>t 

DZIAlANIACH, 
9.0CHRONA ZDROWIA I PODEJMOWANIE DZIAlAŇ PROFILAKTYCZNYCH W TYf\1 

I ZAKRESlE, 

I 10.WYMIANA KULTURALNA I NAUKOWA, 
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11. WYMIANA DOSWIADCZEŇ Z ZAKRESU OPlEKI SOOALNEJ, 
12.ROZWII\ZYWANIE PROBLEMÓW ROLNICTWA I SROOOWISK WIEJSKlOi, 
13.WYMIANA DOSwiADCZEŇ Z ZAKRESU ZARZI\DZANIA ADMINISTRAOA I 
PODMIOTAMI GOSPODARCZVMI, 
14.WYI-1IANA DOŠWIADCZEŇ ZWIJl,ZANYCH Z DZIAtALNOSCIJ\ SAMORZA,DÓW 
LOKALNYCH, 
lS.WYMIANA OOSWIADCZEN Z ZAKRESU ROZW!J\ZVWANIA PROBLE1v1ÓW 
SZKOLNICTWA. 

2 16 1. TWORZENIE RZECZYWISTYCH STRUKTUR WSPÓtPRACY TRANSGRANICZNEJ I 
MIE;DZVREGIONALNEJ NA TERYTORIUM ZWIJ\ZKU Mif;DZYREGIONALNEGO 
"EUROREGION KARPACKI" - REGIONACH PRZYGRANICZNYCH PAŇSTW LEZACYCH NA 
OBSZARZE KARPAT, W OPAROU O PRAWO KRAJOWE I EUROPEJSKIE, NA ZASADACH 
PARTNERSTWA POZIOMEGO I PIONOWEGO, SUBSYDIARNOSa I DEMOKRATYCZNEJ 
REPREZENTAOI PODMIOTÓW SEKTORA: PUBUCZNEGO, PRYWATNEGO I 
POZARZA,DOWfGO. 
2. KOORDYNACJA WYKORZVSTANIA POMOCY UNI! EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONYCH 
NA WSPÓl:.PRAC!; TRANSGRANICZNA, I MIE;DlYREGlONALNI\ W ZAKRESlE 
PLANOWANIA, PROGRAMOWANIA, ZARZA,DZANIA, WDRAZANIA I MONITOROWANIA 
DZIAtAŇ: PROJEKTÓW, PROGRAMÓW, STRATEGII TRANSGRANICZNYCH I 
MIE;DZVREGIONALNYCH NA TERYTORJUM ZWIPt,ZKU Ml!;DZYREGIONALNEGO 
"EUROREGION KARPACKI" - REGIONACH PRZYGRANICZNYCH PAŇSTW LEZACYCH NA 
OBSZARZE KARPAT. 

6 . 1. REAUZAOA MISJI, KTÓR.!I, JEST ROZWÓJ SPOtECZNO-GOSPODARCZV 
EUROREGIONU KARPACKIEGO POPRZEZ WSPAROE PROCESÓW ROZWOJOWYCH W 
ZAKRESlE WSPĎtPRACY TER'rTORIALNEJ. 
2. lWORZENIE STRUKTUR WSPÓLPRACY TRANSGRANICZNEJ I MI~DZVREGIONALNEJ 
NA TER'rTORlUM PAŇSTW Lfi.t\CYCH NA OBSZARZE KARPAT, W OP ARO U O PRAWO 
KRAJOWE I EUROPEJSKIE, NA ZASADACH PARTNERSTWA POZIOMEGO I PlONOWEGO, 
SUBSYDIARNOSCI I DEMOKRATYCZNEJ REPREZENTAOI PODr4IOTÓW SEKTORA: 
PUBllCZNEGO, PRYWATNEGO I POZARZ.A,DOWEGO. 
3. REAllZAOA STRATEGICZNEJ KONCEPOI KARPACKI HORYZONT 2010 JAKO 
Gt.ÓWNEGO MECHANIZMU REAUZAOI MISJI STOWARZYSZENIA, A TAKZE 
OPRACOWYWANIE I WDRAZANIE INNYCH STRATEGICZNYCH PLANÓW I PROGRAMÓW 
DZIAtAN O CHARAKTERZE OGÓLNYM I TEMATYCZNYM. 
4. KOORDYNAOA WYKORZYSTANIA POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONEJ 
NA WSPÓlPRAC~ TRANSGRANICZN.f\ I Mlf;DlYREGIONALNI\ W ZAKRESlE 
PLANOWANIA, PROGRAMOWANIA, ZARZA,DZANIA, WDRAZANIA I lv10NITOROWANIA 
DZIAtAN; PROJEKTÓW, PROGRAMÓW, STRATEGII TRANSGRANICZNYCH I 
MI~DZVREGIONALNYCH NA TER'rTORIUM ZWif\ZKU Ml!;DZYREGIONALNEGO 
"EUROREGION KARPACKI" - REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH PAŇSTW LEZACYCH NA 
OBSZARZE KARPAT. 
5. UPOWSZECHNJANIE WIEDZV O HISTORli, TRADYOACH I KUL TURZE POLSKIEJ 
ORAZ O KULTURACH KRAJÓW KARPACKICH. 
6. POGt~BIANIE WSPÓlPRACY I ROZWÓJ OOBRYOi STOSUNKÓW POMIE;DlY 
PANSTWAMI NALEZACYMI DO ZW!J\ZKU Ml~DZVREGIONALNEGO EUROREGJON 
KARPACKI. 
7. WSPAROE PROCECÓW GOSPODARCZVCH ORAZ ORGANIZOWANIE WSPÓlPRACY 
INST'rTUOI OKOI:.O BIZNESOWYCH NA OBSZARZE EUROREGIONU KARPACKIEGO. 
KOORDYNAOA WSPÓI:.PRACY GOSPODARCZEJ Z PODMIOTAMI SEKTORA 
PRYWATNEGO SPOZA OBSZARU EUROREGIONU KARPACKIEGO. 
8. ROZWÓJ REGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI. 
9. PROMOCJA GMIN I POWIATÓW CZtONKOWSKICH SEKP, WOJEWÓDZTWA 
PODKARPAO<IEGO ORAZ ZWIJ\ZKU MIE;DlYREGIONALNEGO EUROREGION KARPACKI 
ZAGRANICA. 
10. REALIZAOA WIZJI TWORZENIA SPOlECZENSTWA INFORMACYJNEGO NA 
OBSZARZE ZWIA,ZKU MIE;DZVREGIONALNEGO EUROREGION KARPACKI. CD. WG. 
STATUTU 

~ka 4 - Przedmtot dziaů!Jnosci statutowej organlzacjl potytk{Butmcznego 
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Brak wpisów 

Rubryka 5 - Informacja o dniu koťlczqcym rok obrotowy 

Brak wpisów 

Dziat 4 

Rubryl<a 1 - Zalegto5a 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Wierzytelnošd 

Brak wpisów 

Rubryka 3 - Infurmacje o oddaleníu wníosl<u o ogk)szenie upa<Roki na podstawie art. 13 ustawy z 28 Jutego 2003 r. 

Prawo upadfoSdowe atbo o zabezpieaerúu maj~tku dtuinika w post~niu w przedmiocie ogloszenia upadtošd albo 
w post~ restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym UI'T10JZeniu po~wania re.strukturyzacyjnego 

Brak wpisów 

I 
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przedwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ie z egzekucji nie uzyska ~ 

sumy wyiszej od kosztów egzekucyjnych 

Brak wplsów 

Dzia~ 5 

Rubryl<a 1 - Kurator 

Brak wpisów 

Dzial 6 

Rubryka 1 - Ukwidacja 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Informacje o rozwíctzaniu podmlotu 

Brak wpisów 
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Rubryka 3-Z~ komlsaryany lub przymLJSOWY lub przedst:.8wiciel do prowadzenla bieZítcych spraw stowarzyszenfa 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Informatcja o potitCZeniu lub podziale 

Brak wplsów 

Rubryka 5 - Informacja o pc>81tlp)waniu upadfo5ciowym 

Brak wplsów 

Rubryka 6 - Informacja o p~owaniu uktadowym 

Brak wplsów 

Rubryka 7 - Informacje o postf:pow&nlad1 restrukt:ut'yzacyjnych , o ~aniu naprawczym lub o przymusowej 
restrukturyzacji 

Brak wplsów 

Rubryk:a 8 - Informacja o zawieszenlu dziafalnoSci Q09J?Odarczej 

Brak wpisów 

data sporz<jdzenia wydruku 31.05.2019 

adres strony internetowej, na której Sél dostt:pne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl 





PhDr. Tomáš Lešo 
primátor mesta 

Vranov nad Topl'ou 

Menovací dekrét 

Na základe rozhodnutia Mestského zastupitel'stva vo Vranove nad Topl'ou, prijatého 
uznesením č. 83 zo dňa 15. 12. 2004 ste holi 

vymen o v a ný 

do funkcie riaditel'a Mestskélw domu ku/túry Vranov nt1d Topl'ou 

Zmena termínu nástupu do funkcie bola schválená uznesenfm Mestského 
zastupiteťstva č. 118 zo dňa 31. 3. 2005. V nadvaznosti na ukončenie predchádzajúceho 
pracovného vzťahu nástup do funkcie je 10. 5. 2005. Uvedený deň nástupu do funkcie je 
súčasne dňom, keď vzniká medzi Varní a mestom Vranov nad Topl'ou pracovný pomer. 

V o Vranove nad TopJ'ou 9. 5. 2005 

Vážen$' pán 
Ing. Alfonz KOBIELSKY 
Staničná 1264/55 

093 01 Vranov nad Topl'ou 





UCHWAt.A N·r 392/9341 /14 
ZARZJ\DU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

wRZESZOWIE 
z dnia 9 wrzešnia 2014 r. 

w sprawie powofania dyrektora Muzeum OkrQgowego w Rzeszowie. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .. 
o samorz~dzie województwa /Oz. U. z 2013 r. poz.596 z pózn. ?-m.l, art. 15 
ust. 1, ust. 2 i úst. 7 oraz art. 1'6 ust. 2 ustawy z dnia 25 pa.í:dziernika ·1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu d.i:ia~a/nošci kulturalnej I Dz: U. z 2012 r. poz. 406 
z pózn. zrn./ oraz art.68 i art. 682 ustawy z dnia 26 cze.rwca 1974 r. Kodeks pracy 
/Oz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z pózn. zrn./ 

zarz~cl Województwa Potlkarpackiego w 'Rzeszowie 
uchwala, co nas~puje: 

§ 1 

PowoJuje si~ Pana Bogdana Kaczmara na stanowisko dyrektora Muzeum 
Okr~gowego w Rzeszowie na okres od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 
2 stycznia 2022 r. 

§2 

Wykonanie uchwa~ powierza si~ Marsza~kowi Województwa Podkarpackiego. 

§3 

Uchwam wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

ZA ZGODNOSé 
Z ORYGINALEM 

DYREKTOR 
M:.n:Cf!m PJuwowego w ~ie 

Bogdan Kaczmar 

LUCJan Kui niar 
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PL-sK Pol'sko-Siovensko 

Eufópl)(yfond reg,onllt"Wu,. 10JV~ 

Príloha č. 4: Vecný harmonogram. 

Vedúci partner: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 
Partner projektu č.1: Mestský dom ku,túry, príspevková organizácia 
Partner projektu č. 2: Muzeum Okn~gowe w Rzeszowie 
Číslo projektu: PLSK.01.01.00-18-0102/17 
Názov projektu: "EtnoCarpathia" 

Rok Rok Rok Rok 
Názov činnosti 2019 r 2020 r 2020 r 2020 r 

IV I štvrt'rok ll 111 :J-
štvrťrok štvrt'rok štvrt'rok 

Z1 . Diagnóza 
potenciálu 
EtnoCARPATHIE 
Z2. Vypracovanie 
moderných foriem 
propagácie 
kultúrneho 
dedičstva 
Z3. Carpathia 
EtnoDesign 

Z4. Uskutočnenie 
workshopov, 
informačných 
stretnutí 
Z5. Podujatia 
propagujúce 
kultúrne dedičstvo 
pohraničia - · L___ 

Rok 
2020 r 
IV 
štvrťrok 

! 

-

I 

Rok Rok Rok Rok 
2021 r 2021 r 2021 r 2021 r 
I štvrt'rok ll 111 IV I 

I 

štvrt'rok štvrt'rok štvrťrok 
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Polsko-Slovensko 
€ur<lpsky fond roglo••rn • ...., rt.•.oJa 

Príloha č. 5: Rozdelenie úloh. 

Vedúci partner: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 
Partner projektu č. 1 : Mestský dom kultú ry, prís pevková orga n izácia 
Partner projektu č. 2: Muzeum Okr~gowe w Rzeszowie 
číslo projektu: PLSK.01.01.00-18-Q102/17 
Názov projektu: "EtnoCarpathia" 

Názov činnosti 

óza potenciálu EtnoCARPATHIE 
covanie moderných foriem propagácie 
o dedičstva 
thia EtnoDesign 
očnenie workshopov, lnformačných 

.. .. .. , · ·" "-

Doba realizácie 

11.2019 - 02.2021 
11.2019 - 10.2021 

01.2021 - 08.2021 
11 .2019 - 06.2021 

03.2020 - 10.2021 

I Partner zúčastnený realizácie 

PW/P1/P2 
-

PW/P1/P2 

PW 
PW/P1 

PW/P1/~2 ---- I 

!\ 





I liL~( I-=:~ • 
Polska-s•owacja 

Zat"cznik nr 6/ Príloha č. 6: Zestawienie danych bankowych poszczególnych Partnerów 
(Prehl'ad bankových údajov jednotlivých partnerov) 

PW- Stowarzyszenie Euroregion Karpacki 
Polska (Združenie karpatský euroregión 
Pol'sko) 

P1- Mestský domku/túry, príspevková 
organizácia 

P2 - Muzeum Okrt~gowe w Rzeszowie 
(Ob/astné múzeum v Rzeszove) 

Podkarpacki Bank Spótdzielczy oddzial 
w Rzeszowie 
Ul. Podwislocze 21, 35-309 Rzeszów 
IBAN: PL 21 8642 1126 2012 1146 9368 0008 
SIC/SWIFT: POLUPLPR 

Slovenská sporitel'r'ia. a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, OM M.R. 
Štefánika 873, 093 01 Vranov nad Topl'ou 3 
IBAN: SK34 0900 0000 0005 6074 9407 
BIC/SWIFT: GIBASKBX 

Santander Bank Polska S.A. 
1 Oddzial w Rzeszowie 
Ul. Pilsudskiego 32 
35-001 Rzeszów 
IBAN: PL 96 1090 2750 0000 0001 4254 9055 
(EUR) 
SIC/SWIFT: WBKPPLPP 
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Polsko-Slovensko 
€0RóPSKA \JNIA 

Príloha č. 7: Rozsah osobných údajov poskytnutých na spracovanie v súbore: Program 
Pol'sko..Siovensko 2014-2020. 

Rozsah osobných ůdajov žiadatel'ov o finančný príspevok, vedúcich prijímatel'ov alebo 
projektových partnerov realizujúcich projekty (vrátane ich zamestnancov, osób, ktoré sú 
oprávnené realizovat' pracovně kontakty alebo urobiť závazné rozhodnutia v ich mene}. 

Osoby zastupujúce žiadatel'ov o finančný príspevok, vedúcich prijímatel'ov alebo 
projektových partnerov realizujúcich projekty (vrátane ich zamestnancov, osob, ktoré sú 
oprávnené realizovať 
Qracovné kontakty alebo u robit' závazné rozhodnuti a v ich mene). 

1 Meno 
2 Priezvisko 
3 Telefón 
4 Fax 
5 e-mail 
6 Stát 
7 Rodné číslo/identifikačně č. 
8 Uloha v projekte 

Ziadatelia 
1 Názov žiadatera 
2 Právna forma 
3 Forma vlastníctva 
4 OlG/identifikačně č. 
5 ICO/identifikačné č. 

6 Stát 
7 Adresa sídla: Ulica, č. budovy, č. bytu, Peštové smerovacie číslo, Mesto, Telefón, Fax, e-mail, 

Adresa www stránky 
Partneri 

1 Názov prijímatel'a/partnera 
2 Právna forma prij imatera/partnera 
3 Forma vlastníctva 
4 DIC/identifikačné č. 

5 ICO/ídentifikačné č. 

6 Adresa sídla: Ulica, č. budovy, č. bytu, Peštové smerovacie črslo, Mesto, Telefón, Fax, e-mail, 
Adresa www stránky 

7 Stát 
6 Cfslo bankového účtu prijimatera/partnera 

Rozsah osobných údajov zastupujúcich inštitúcie zapojené do realizácie programu 

P.č. Názov 
1 Meno 
2 Priezvisko 
3 Pracovisko/Názov zastupovanej inštitúcie 
4 e-mail 
5 Prihlásenie 

-

-





6 Uloha v programe 
7 Stát 
8 Adresa sídla: Ulica, č. budovy, č. bytu, Peštové smerovacie číslo, Mesto, Telefón, Fax, e-mail, 

Adresa www stránky 

Rozsah osobných údajov týkajúclch sa personálu projektu, ktorého osobné údaje budú spracovávané v 
súvislosti so skúmaním oprávnenosti výdavkov v projekte 

P.č. Názov 
1 Meno 

2 Priezvisko 

3 Štát 

4 Rodné člslo/č. identifikačně 

5 Forma zapojenosti 

6 Doba zapojenia do projektu 

7 Dlžka pracovnej doby 

8 Pracovně hodiny 

9 Funkcia 

Údaje účastníkov aktivit realizovaných v rámci projektu, ktorých osobné údaje budú spracovávané v 
súvislosti so skúmaním oprávnenosti výdavkov v projekte (vrátane členov sút'ažnýchkomisiQ 

P.č. Názov 
1 Meno 
2 Priezvisko 
3 Názov in~titúcie /organizácie 
4 e-mail 
5 Telefón 

Vykonávatelia uchádzajúci sa o realizáciu zákaziek alebo realizujúci zákazky v projekte, vrátane dohod o 
verejnom obstarávaní, ktorých údaje budú spracovávané v súvislosti so skúmaním oprávnenosti 
výdavkov v projekte 

P.č. Názov 
1 Meno 
2 Priezvisko 
3 Názov vykonávatel'a 
4 ICO vykonávatera/identifikačné č. 

5 Adresa: Ulica, č. budovy, č. bytu, Peštové smerovacie číslo, Mesto, Telefón, Fax, e-mail, Adresa 
www stránky 

6 1 š tát 

2 
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IIILt::rr~~ 
Polsko-Slovensko 

EUROPSKA ÚNIA 

Príloha č. 8: Rozsah osobných údajov poskytnutých na spracovanie v súbore CIS 

Rozsah osobných údajov užívatel'ov Centrálneho informačného systému, žiadatel'ov, partnerov 

P.č. Názov 

Užívatelia Centrálneho informačného systému zo strany inštitúcií zapojených do 
realizácie 
p rogramov 

1 Menc 
2 Priezvisko 
3 Pracovisko 
4 e-mail 
5 užívaterské meno 

Užívatelia Centrálneho informačného systému zo strany prijímatel'ov/projektových 
partnerov 
(osoby oprávnene urobíť závazné rozhodnutia v mene prijímatefa/partnera) 

1 Meno 
2 Priezvisko 
3 Tele fón 
4 e-mail 
5 Stát 
6 Rodné čislo 

Ziadatelia 
1 Názov žiadatera 
2 Právna forma 

3 Forma vlastníctva 
4 ICO 
5 $tát 
6 Adresa: Ulica, č. budovy, č. bytu, Peštové smerovacie číslo, Mesto, Telefón. Fax, e-mail, Adresa 

www stránky 
Partneri 

1 Názov prijimatel'a/partnera 
2 Právna forma prijímatel'a/partnera 

3 Forma vlastníctva 
4 ICO 
5 DIC 
6 Adresa: Ulica, č. budovy, č. bytu, Peštové smerovacie číslo, Mesto, Telefón, Fax, e-mail, Adresa 

www stránky 
7 Stát 
6 Císlo bankového účtu prijlmatel'a/partnera 

Údaje personálu projektu 

I P.č. l Názov 





~~ 4 Rodné člslo 
rs· Forma zapojenosti 
6 Doba zapojenia do projektu 
7 Dlžka pracovnej doby 
8 Funkcia 

Vykonávatelia, realizujúci dohody o verejnom obstarávaní, ktorých údaje budú spracovávané v 

súvislostl so skúmaním oprávnenosti výdavkov v projekte (fyzické osoby vykonávajúce podnikaterskú 

činnost) 

P.č. Názov 
1-

1 Názov vykonávatel'a 
2 Stát 
3 fčo vykonávatel'a -

(\ 

2 
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Polska-Sfowacja 
EuropeJSkl F\mduu Rozwoju ~"'llonaf""'Ju 

Umowa partnerska 
w ramach Programu Wspótpracy Transgranicznej lnterreg V-A Polska- Stowacja 2014-2020 

na realizacj~ projektu nr PLSK.01.01.00-18-0102/17 
pn. EtnoCarpathia 

zawarta pomi~dzy: 

Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska 

z siedzib~: Ul. Grunwaldzka 15, 35-959 

Rzeszów 

[NIP: 813-32-05-337, Regon: 691539554, KRS: 0000115477] 

zwanym dalej "partnerem wiod~cym" 

reprezentowanym przez: Józef Jodtowski - Prezes Zarz~du oraz Dawid Lasek - Wiceprezes 
Zarzctdu na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, stanowiqcego zalqcznik nr 
1 do umowy, 

oraz 

Mestský dom kultúry, prispevková organizácía 

z siedzibéj: M.R.Štefánika , 875/200, 

09301, Vranov nad Topl'ou 

[NIP: 2020630898, Regon: 35519088] 

zwanym dalej "partnerem projektu nr 1" {PP1) 

reprezentowanym przez: Alfonz Kobielsky - Dyrektor, na podstawie Dekretu Nominacyjnego z dnia 
9 maja 2005 r., stanowiqcego zatqcznik nr 2 do umowy, 

oraz 

Muzeum Okr~owe w Rzeszowie 

z siedzibéj: Ul. 3 Maja, 19, 35-030 Rzeszów 

[NIP:8131107843, Regon: 000276854] 

zwanym dalej "partnerem projektu nr 2" (PP2) 

reprezentowanym przez: Bogdan Kaczmar - Dyrektor, na podstawie Uchwaty nr 392/9341/14 
Zarzqdu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dn. 9 wrzešnia 2014 r. stanowiqcego zat~cznik 
nr 3 do umowy, 

zwanymi t9cznie .,Stranami", 

zwana dalej "umowq". 

Strany uzgadniajq, co nast~puje : 



llekroé w niniejszej umowie mowa jest o: 

§1 

DEFINICJE 

1. "aktualnym Podr~czniku beneficjenta" - nalei.y przez to rozumieé dokument uchwalony przez 
Komitet Monitorujqcy, którego zmiany równiez zatwierdza Komitet Monitoruj"!CY, zawierajqcy 
zasady przygotowania, realizacji, monitoringu i rozliczania projektu oraz jego trwalosci. Partner 
wiodqcy ma dost~p do aktualnego Podr~cznika beneficjenta i jest niezw~ocznie informowany za 
posrednictwem strany internetowej programu o jego zmianach oraz o terminie, od którego nowa 
wersja Podr~cznika beneficjenta obowiqzuje; 

2. "centralnym systemle teleinformatycznym" - nalezy przez to rozumieé system teleinformatyczny 
wspierajqcy realizacj~ programu, za którego budow~ i funkcjonowanie odpowiada minister wlasciwy 
do spraw rozwoju regionalnego; 

3. "cz~sciowym wniosku o platnosé" - nalezy przez to rozumieé wniosek o platnosé przedkladany 
przez partnera wiodqcego i partnera projektu do wlasciwego Kontrolera na zasadach okreslonych 
w aktualnym Podr~czniku beneficjenta oraz umowie, obrazujqcy post~py w realizacji cz~sci projektu 
realizowanej przez danego partnera projektu lub partnera wiodqcego; 

4. "dofinansowaniu"- nalei.y przez to rozumieé srodki finansowe pochodzqce z EFRR; 

5. "dokumentach programowych"- nalezy przez to rozumieé dokumenty zatwierdzone przez lnstytucj~ 
ZarzctdzajqCq lub Komitet Monitorujqcy, majqce zastosowaníe do wdrazaniaprogramu; 

6. ..EFRR" - nalezy przez to rozumieé Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

7. "elektronícznych wersjach dokumentów"- naleZy przez to rozumíeé dokumenty istniejqce wylqcznie 
w postaci elektronicznej lub ich kopie, oryginalne dokumenty elektroniczne posiadajqce takze 
wersj~ papierowq, jak równiez skany i fotokopie oryginalnych dokumentów papierowych, opísane 
przez partnera wiodqcego lub partnera projektu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w 
aktualnym Podr~czniku benefícjenta; 

8. "Komitecie Monitorujqcym" - nalezy przez to rozumieé Komitet Monitorujqcy, o którym mowa 
w art. 47 rozporzctdzenia ogólnego. 

9. .Kontrolerze" - nalezy przez to rozumieé kontrolera, o którym mowa w art. 23 ust. 4 rozporzqdzenia 
EWT; 

1 O "korekcie finansowej" - nalezy przez to rozumíeé kwot~. o jakq pomniejsza si~ dofinansowanie dia 
projektu w zwiqzku z nieprawidtowosciq stwierdzonq w zatwierdzonym CZEi!SCiowym wniosku o 
platnosé lub wniosku o pfatnošé dia projektu; 

11 ,,kosztach bezposrednich personelu"- nalezy przez to rozumieé koszty personelu zaangazowanego 
bezposrednio w rea lizacj~ projektu, rozliczane w ramach linii budietowej: Koszty Personelu; 

12. "kosztach posrednich" - nalezy przez to rozumieé koszty n iezb~dne dia wdrazania projektu, ale 
niedotyczqce bezposrednio jego gfównego przedmíotu, koszty te set okreslone w aktualnym 
Podr~czniku beneficjenta w ramach linii kategorii budzetowej: koszty bíurowe i administracyjne; 

13. "krajowym wspóffinansowaniu" - naleiy przez to rozumieé wklad partnera wiodqcego oraz partnera 
projektu w calkowity koszt projektu, okreslony we wniosku o dofinansowanie, b~dqcy sum9 srodków 
krajowych - publicznych i prywatnych; 

14 "nieprawidlowosci" - nalezy przez to rozumieé nieprawidlowosé, o której mowa w art. 2 pkt 36 
rozporzctdzenia ogólnego; 

15 .• partnerze wiodqcym" - nalezy przez to rozumieé podmiot wskazany we wniosku 
o dofinansowanie podpisujqcy umow~ o dofinansowanie projektu i odpowiadajqcy za finansowq 
i rzeczowq realizacj~ projektu; 

16 . • partnerze projektu" - nalei.y przez to rozumieé podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie, 
który uczestn iczy w projekcíe i jest zwiqzany z partnerem wiodqcym umowq partnerskct dotyczqcq 
realizacji projektu; 

17. "Programie" - nalezy przez to rozumieé Program Wspólpracy Transgranicznej lnterreg V-A Polska 
- Slowacja 2014-2020, zatwierdzony decyzjq Komisji Europejskiej nr C(2015) 889 z dnia 12.02.2015 
r. z póí.n. zm; 
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18. "projekcie" - nalezy przez to rozumieé przedsi~wzi~cie zmierzaj~ce do osi~gni~cia zatoi:onego 
celu okreslonego za pomoc~ wskazników produktu okrešlonych we wniosku o dofinansowanie, 
wdrazane w ramach programu na podstawie umowy; 

19. "pomocy publicznej" - nalezy przez to rozumieé pomoc regulowan~ rozporz~dzeniem Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajqcym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewn~trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Ur.z. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1); 

20. "pomocy de minimis"- nalei:y pr.zez to rozumieé pomoc regulowanq rozpor.zqdzeniem Komísji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1); 

21. "rachunku bankowym partnera projektu"- nalezy przez to rozumieé rachunek bankowy, wskazany 
w zat~czniku 6 do umowy4; 

22. "rozpor.z~dzeniu EWf" - nalezy przez to rozumieé rozporz~dzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE} nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegótowych 
dotycz~cych wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 
"Europejska wspótpraca terytoríalna" (Dz. Urz. UE. L 347 z 20.12.2013, str. 259, z póin. zrn.); 

23. "rozpor.z~dzeniu ogólnym" - nalezy przez to rozumieé rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE} nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj~ce wspólne przepisy dotyczqce 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, 
Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj~ce przepisy ogólne dotycz~ce 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, 
Fuhduszu Spójnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj~ce 
rozporz~dzenie Rady (WE} nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pózn. zrn.); 

24. "ryczatcie" - nalezy przez to rozumieé dofinansowanie w formíe, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. 
d rozporz~dzenia ogólnego; 

25. SL2014" - nalezy przez to rozumieé aplikacj~ gtównct centralnego systemu teleinformatycznego, 
spetniaj~~ wymogi art. 122 ust. 3 i art. 125 ust. 2 lit. d rozporz~dzenia ogólnego oraz art. 24 
rozport~dzenia delegowanego Komisjí (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniaj~cego 
rozporz~dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajqce wspólne 
przepisy dotycz~ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Spotecznego, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajqce przepisy 
ogólne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Spotecznego, Funduszu Spójnoscí i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE 
L 138 z 13.05.2014, str. 5, z póí:n. zm.}, wspieraj~c~ biez~cy proces zarz~dzania, monitorowania i 
oceny Programu, w której set gromadzone i przechowywane dane na temat realizowanych projektów 
oraz umozliwiaj~c~ partnerem projektu i partnerem wiodqcym rozliczanie realizowanych projektów; 

26. "stopie dofinansowania"- nalezy przez to rozumieé iloraz wartošci dofinansowania przyznanego 
dia cafego projektu i wartosci catkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu wyrai.ony 
w procentach z doktadnosci~ do 2 miejsc po przecínku. Stopa dofinansowania níe meze przekroczyé 
85 % wydatków kwalifikowalnych dia partnera wíodqcego i poszczególnych partnerów projektu; 

27. "stronie internetowej programu"- nalei:y przez to rozumieé stron~ www.plsk.eu; 

28. "trwalosci"- nalezy przez to rozumíeé za kaz wprowadzania zasadniczych modyfikacji projektu, 
okreslonych w art. 71 rozporz~dzenia ogólnego, w okresie 5 lat od platnošci koňcowej na rzecz 
partnera; 

29. "wniosku o dofinansowanie" - nalezy przez to rozumieé wniosek o dofinansowanie projektu w 
ramach programu o numerze PLSK.01.01.00-18-0102/17 wraz ze wszystkimi zatqcznikami, 
zatwierdzony przez Komitet MonitorujctCY w dniu 19.03.2019 r. i stanowi~cy zafctcznik nr 
4 do umowy o dofinansowanie, wraz z póí:niejszymi zmianami; 

30. "Wspólnym Sekretariacíe Technicznym"- nalety przez to rozumieé podmiot, o którym mowa 
w art. 23 ust. 2 rozporz~dzenia EWT; 

31. "wydatkach kwalitikowalnych"- nalei:y przez to rozumieé wydatki lub koszty prawidtowo poniesione 
przez partnera wíodqcego lub partnera projektu w zwiqzku z realizacjq PJ:Qiektu w ramach 
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programu, zgodnie z umow~. przepisami prawa unijnego i prawa krajowego oraz aktua!nym 
Pod r~czn ikiem beneficjenta; 

32. ,.wydatku niekwa!ifikowa!nym" - nalezy przez to rozumieé kazdy wydatek lub koszt, który nie maze 
byé uznany za wydatek kwalifikowalny; 

33. "wydatku poniesionym nieprawidtowo" - nalei:y przez to rozumieé nieprawidtowosé, o której mowa 
w art. 2 pkt 36 rozporzctdzenia ogólnego. 

§2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest okreslenie zasad i procedur wspólpracy oraz ustalenie wzajemnych 
zobowi~zan Stran podj!i!tych w celu realizacji projektu "EtnoCarpathia" nr PLSK.01.01.00-18-
0102/17 w ramach programu. 

2. Ponadto, umowa okresla wymogi odnosz~ce si~ do prawid~owego zarz~dzania przez Strany umowy 
srodkami dofinansowania przyznanymi na rea11zacj~ projektu, jak równlei warunki dotycz~ce 
odzyskania przez partnera wiod~cego kwot nieprawidfowo wydatkowanych. 

3. W trakcie wdrazania projektu oraz w okresie jego trwafosci, partner wiodqcy i partner projektu 
post~pujq zgodnie z: 

1) obowiqZUjqcymi przepisami prawa unijnego i krajowego, wszczególnosci: 

a) rozporzctdzeniem EWT; 

b) rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczqcych celu ,,lnwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" 
oraz w sprawie uchylenia rozporzqdzenia (WE) nr 1080/2006 (Oz. Urz. EU L 347 
z 20.12.2013, str. 289, z póžn. zrn); 

c) rozporz~dzeniem ogólnym; 

d) rozporzqdzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej uzupelniajqcymi rozporzqdzenie 
ogólne, rozporzqdzenie EWT oraz rozporzqdzenie, o którym mowa w lit. b; 

e) rozporzé!.dzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Oz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 ); 

f) rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajqcym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn~trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Oz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) zwanym dalej nrozporzqdzeniem nr 651/2014"; 

g) rozporzctdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. 
w sprawie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów Europejskiej Wspótpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (Oz. U. poz. 1760 
z pózniejszymi zmianami); 

h) przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrany danych osobowych; 

i) przepisami krajowymi i unijnymi w zakresle zamówieň publicznych. 

2) aktualnymi dokumentami programowymi, w szczególnosci: 

a} Programem Wspótpracy TransgranicznejlnterregV-A Polska - Sfowacja, 
zatwierdzonym decyzjq Komisj i Eu ropejskiej nr C(20 15) 889 z dn ia 12. 02.2015 r .z póí.n. 
zm.; 

b} aktualnym Podr~cznikiem beneficjenta, opublikowanym na stronie internetowej 
programu; 

3) zasadami i wytycznymi krajowymi i unijnymi, w szczególnosci : 

a} komunikatem wyjasniajqcym Komisji dotyczqcym prawa wspólnotowego obowiqzujqcego 
w dziedzinie udzielania zamówiel'l, które nie Sél lub Sé} jedynie cz~sciowo obj!i!te 
dyrektywami w sprawie zamówien publicznych {Oz. Urz. UE C 179 z 01.08.2006, str 2); 

b) dokumentem wydanym przez KomisjEi! Europejskq dotyczqcym okreslania korekt 
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finansowych. 

4) oraz: 

a) wspólnie ztozonym 

wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wspótpracy Transgranicznej 
lnterreg V-A Polska- Stowacja 2014-2020 zatwierdzonym do dofinansowania decyzj9 
Komitetu Monitorujqcego nr 13/2019 z dnia 19.03.2019 r. 

b) umow~ o dofinansowanie na realizacj~ projektu ,.EtnoCarpathia" . 
zgodnie z decyzjq Komitetu MonitorujEfcego nr 13/2019 z dnia19.03.2019 r. 

5) Partnerzy ošwiadczajq, i:e zapoznali si!i! z wymienionymi powytej dokumentami 
przyjmuj9 do wiadomošci sposób udost~pniania mu zmian tych dokumentów. 

§3 

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY 

Umowa partnerska wchodzi w i:ycie z dniem podpisania jej przez wszystkie Strany. Umowa obowi9zuje 
do momentu, w którym partner wiodqcy zrealizuje wszystkie swoje zobowi9zania ustalone w umowie 
o dofinansowanie projektu. 

§4 

PRAWA I OBOWif\ZKI PARTNERA WIODo4\CEGO 

1. Partner wiod9cy jest odpowiedzialny przed lnstytucjq Zarz9dzaj9CEl za ca~osciowq koordynacj~. 
zarzqdzanie i wdrai:anie projektu. W szczególnošci, jest on odpowiedzialny za zapewnieníe 
prawidlowego zarzqdzania dofinansowaniem przeznaczonym na realizacj~ projektu przez 
wszystkich partnerów realizujqcych projekt. 

2. Partner wiodqcy jest upowazniony do kontaktów z lnstytucjq Zarzqdzajqcq w ramach realizacji 
projektu. Partnerwiodqcy koordynuje i posredniczy w komunikacji pomi~dzy pozost<Hymi partnerami 
projektu i lnstytucjq Zarzqdzajqcq oraz Wspólnym Sekretariatem Technicznym. Partner wiodqcy 
zobowiqzany jest do udos~pnienia pozosta1ym partnerem projektu otrzymanych od lnstytucji 
Zarzqdzajqcej dokumentów i informacji przydatnych w realizacji ich dzia~an , zarówno w wersji 
papierowej, jak i elektronicznej. W ka2:dej chwili partnerzy projektu majq prawo wnioskowaé do 
partnera wiod9cego o zwrócenie si~ do lnstytucji Zarzqdzajqcej z prosba, o dostarczenie 
informacji niezb~dnych do prawidtowej realizacji ich cz~scí projektu. W takim przypadku, partner 
projektu zobowíqzany jest do równoczesnego przekazania partnerowí wiodqcemu wszelkich 
istotnych informacji i dokumentów niezb~dnych do przygotowania prosby o informacje. 

3. Partner wiod9cy zapewnia terminowe rozpocz~cie realizacji projektu, wdroi:enie wszystkich dzia~aň 
przewidzianych projektem oraz jego zakonczenie, zgodnie z uzgodnionym wspólnie 
z pozostalymi partnerami projektu harmonogramem rzeczowym, stanowiqcym za1qcznik nr 
4 do umowy partnerskiej. W razie potrzeby, partner wiodqcy zobowiqzany jest do podj~cia dziataň 
maja,cych na celu aktualizacj~ ww. harmonogramu. 

4. Partner wiodqcy zobowiéllany jest do: 

a) zapewnienia prawidlowošci realizacji dzlamn obj~tych projektem oraz niezw~ocznego 
informowanía partnerów projektu i Wspólnego Sekretariatu Technicznego o wszelkich 
okolicznosciach, które mog9 negatywnie w~yn9é na terminy i zakres dziataň 
przewidzianych w harmonogramie rzeczowym; 
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b) monitorowania post~pu realizacji wskatników produktu projektu ; 

c) podj(ilcia wszelkich dziafar'l niezb~dnych do terminowego otrzymywania dofinansowania, jak 
równie.i do niezwtocznego przekazywania odpowiednich cz~sci dofinansowania na 
rachunkí bankowe partnerów projektu, w termíníe do 5 dni roboczych od dnia zaksi~gowania 
pfatnosci dofinansowania na rachunku partnera wiodqcego. W szczególnosci, 
partner wiodqcy winien gromadzié wszelkie informacje i dokumenty, zgodnie z przyj~tymi 
przez lnstytucj~ Zarzctdzajctcq zasadami w zakresie monitorowania i sprawozdawczosci; 

d) terminowego raportowania do Wspólnego Sekretariatu Technicznego post(ilpu z realizacji 
projektu oraz wnioskowania o refundacj~ wydatków kwalifikowalnych poniesionych 
w ramach projektu, na podstawie wniosku o pfatnosé i w terminach okreslonych 
w umowie o dofinansowanie; 

e) zapewnienia sciezki audytu umozliwiaj~cej identyfikacj(il katdej operacji finansowej; 

f) zwrotu nieprawidtowo wypfaconego dia projektu dofinansowania do IZ, odpowiednio 
w catosci lub w cz~sci jezeli w projekcie zostato wypfacone dofinansowanie z tytutu 
wydatków niekwalifikowanych, wydatków poniesionych nieprawidtowo lub naruszone 
zostafy postanowienia umowy o dofinansowanie, bq_dZ. jezeli srodki finansowe zostaty 
pobrane nienale.inie lub w nadmiernej wysokosci; 

g) prowadzenia i koordynacji odzyskania od partnerów projektu nieprawidtowo wypfaconego 
dofinansowania, w zwiq_zku z wydatkami poniesíonymi przez partnerów projektu; 

h) koordynowanía realizowanych przez poszczególnych partnerów projektu dziafaň 
informacyjno-promocyjnych wynikajqcych z uzgodnier'l zapisanych we wniosku 
o dofinansowaníe oraz harmonogramie rzeczowym; 

i) zapewnienia odpowiedniej liczby kompetentnych pracowników oraz srodków technicznych 
niezb~dnych do efektywnego wypetniania obowíqzków wynikajq_cych z pefnienia funkcji 
partnera wiod~cego. W szczególnosci partner wiodqcy wyznacza koordynatora projektu, 
który b~dzie odpowiedzialny za koordynacj~ i realizacj~ wszelkich dzia~aň operacyjnych 
niezb~dnych do realizacji projektu; 

j) wdrazania dzialaň uzgodnionych z partnerami projektu, niezb~dnych do pefnej realizacji 
celów projektu; 

k) przechowywania dokumentacji dotyczq_cej wdrazania projektu zgodnie z art. 71 i art. 140 
rozporzqdzenia ogólnego. Jezeli projekt nie zawiera inwestycji w infrastruktur~ lub 
inwestycji produkcyjnych, wszystkie dokumenty sq_ udost~pniane przez okres dwóch lat od 
dnia 31 grudnia nast~pujqcego po zlozeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, 
w którym uj~to ostatnie wydatki dotyczq_ce zakor'lczonego projektu. W przypadku, gdy 
projekt zawiera inwestycje w infrastruktur~ lub inwestycje produkcyjne, dokumentacja 
b~dzie udost~pniana co najmniej przez okres pí(ilciu lat od daty ptatnošci koncowej na rzecz 
projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia nast~pujqcego po zlozeniu do Komisji 
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym uj~to ostatnie wydatki dotyczqce projektu
w zaleznosci od tego, który termín uptywa póžniej. W przypadku gdy w projekcie partner 
wiodqcy lub partner projektu udziela pomocy de minimis lub pomocy publicznej (tzw. pomoc 
posrednia}, partner wiodq_cy zobowi~zuje si~ przechowywaé dokumenty dotyczq_ce pomocy 
de minimis lub publicznej udzielanej w projekcie przez okres 1 O lat, liczq_c od dnia jej 
udzielenia, w sposób zapewniajqcy poufnosé i bezpieczenstwo; · 

I) w przypadku gdy którykolwiek z partnerów projektu wycofa si~ z realizacji projektu, 
w cz~sci, za którq odpowiedzialny byf dany partner projektu, partner wiodqcy zapewnia 
zgodne z umowq_ o dofinansowanie wykorzystanie produktów b~dq_cych efektem projektu 
oraz trwalosé projektu. 

5. Partner wiodq_cy upewnia si~. ze wydatki przedstawione przez partnerów projektu uczestniczq_cych 
w projekcie zastaly poniesione na realizacj~ projektu i odpowiadaly dzialaniom uzgodnionym mi~dzy 
partnerami. 

6. Partner wiodqcy weryfikuje czy wydatki przedstawione przez partnerów projektu uczestniczq_cych 
w projekcie zastaly zatwierdzone przez Kontrolerów. 
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7. Partner wiodqcy formalnie przekazuje uprawnienia i obowiqzki zwiqzane z udzielaniem pomocy de 
minimis lub pomocy publicznej na partnera projektu. Jednai<Ze to partner wiodctCY zapewnia w umowie 
partnerskiej postanowienia gwarantujqce prawidtowoSé udzielania pomocy. 

8. W przypadku wystqpienia w projekcie pomocy publicznej obowiqzek dotycz~:tcy przejrzystosci, 
o którym mowa w art. 9 rozporU}dzenia nr 651 /2014, jest realizowany w Paňstwie cz~onkowskim 
w~a5ciwym dia siedziby lnstytucji Zarzqdzajqcej. 

9. W przypadku wystqpienia w projekcie pomocy de minimis lub pomocy publícznej, do monitorowania, 
informowania, w tym wystawiania zaswiadczeň oraz sprawozdawczosci w zakresíe udzielenia pomocy 
b<:tdž informowania o nieudzieleniu pomocy stosuje si~ przepisy Panstwa czlonkowskiego wtasciwego 
dia siedziby lnstytucji Zarzctdzajctcej. 

1 o. W celu umoi:liwienia realizacji uprawnierí i obowictzków zwiqzanych z udzieleniem pomocy de minimís 
lub pomocy publicznej partner wiodqcy przekazuje partnerowi projektu numer referencyjny programu 
pomocowego, tj. SA. 52267 (20 18/X). 

§5 

PRAWA I OBOWIAZKI PARTNERÓW PROJEKTU 

1. Kazdy z partnerów projektu zobowi~any jest do: 

1) wypetniania ciq.Zqcych na nim obowiqzków wynikajqcych z dol<:umentów regulujqcych 
wdrazanie programu; 

2} podejmowania wszelkich dziatal'l niezb~dnych do terminowej i petnej realizacji 
przypadajqcej na niego cz~sci projektu; 

3) podejmowania wszelkich niezb~dnych dziafarí w celu umoi.liwienia partnerowi wiodqcemu 
wywiqzania si~ z obowiqZków przewidzianych umowq o dofinansowanie. W tym celu katdy 
z partnerów projektu zobowiqzany jest do przekazywania wszelkich dokumentów 
i informacji wymaganych przez partnera wiodqcego w terminech umozliwiajqcych mu 
realizacj~ obowiqzków wobec lnstytucji Zarzqdzajqcej okreslonych w umowie 
o dofinansowanie projektu, w szczególnošci terminowe przygotowanie wniosków 
o ~atnoáé i innych dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu; 

4} zapewnienia, ze w ramach jego cz~sci wdrai:anego projektu nie wystC~pi podw6jne 
finansowanie wydatków kwalifikowalnych z funduszy Unii Europejskiej lub innych.Zródel; 

5} prowadzenia wyodr~bnionej ewidencji ksi~gowej lub odr~bnego kodu ksi~gowego na 
potrzeby wdrazania projektu, w sposób umozliwiaj~:tcy identyfikacj~ kazdej operacji 
finansowej wykonanej w ramach projektu6 na warunkach okreslonych w aktualnym 
Podr~czniku beneficjenta; 

6) przedstawiania we wtasnych cz~sciowych wnioskach o ~atnosé wytqcznie wydatków 
kwalifikowalnych oraz zgodnych z wnioskiem o dofínansowanie; 

7} zapewnienia, le opinia publiczna jest informowana o udziale dofínansowania w projekcie, 
zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 115 ust. 3 rozporzqdzenia ogólnego, 
w rozporzctdzeniu Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 281ipca 2014 r. ustanawiajqcym zasady 
stosowania rozporzctdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} nr 1303/2013 
w zakresie szczególowych uregulowaň dotyczqcych transferu wkladów z programów 
i iarzqdzania nimi, przekazywania sprawozdaň z wdrazania instrumentów finansowych, 
charakterystyki technicznej dziatarí informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do 
operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.7.2014, 
str. 7-18}. zwanym dalej "rozporzqd~eniem wykonawczym", oraz w aktualnym Podr~czniku 
beneficjenta; 

8} monitorowania post~pu osiqgania przez jego cz~sé projektu przypisanych do niej wartosci 
docelowych wska:tników produktu zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie; 

9} regularnego monitorowania post~pu we wdrai:aniu jego cz~sci projektu w stosunku do tresci 
wniosku o dofinansowanie i pozostatych zalqczników do wniosku o dofinansowanie oraz 
niezwiocznego informowania Wspólnego Sekretariatu Technicznego za poéredníctwem 
partnera wiodctcego o wszelkich nieprawidiowoscíach, okolicznosciach opóí:niajqcych lub 
uniemozlíwiajClcych pelnq realizacj~ projektu, lub o zamiarze zaprzestania wdrazania jego 
cz~sci projektu; 

7 



10) níezwtocznego ínformowanía Wspólnego Sekretaríatu Technicznego za posrednictwem 
partnera wiod~cego o okolicznosciach majqcych wpfyw na zmniejszenie wydatków 
kwalifikowalnych projektu, w szczególnosci o potencjalnej mozliwosci odzyskania podatku 
VAT oraz dochodach, które nie zostaty uwzgl~dnione na etapie przyznania dofínansowania; 

11) niezw~ocznego informowania partnera wiod~cego o oszcz~dnosciach w realizowanej przez 
niego cz~sci projektu, w szczególnosci wyniklych w rezultacie przeprowadzonych 
i zakoríczonych podpisaniem umowy w sprawie zamOwienia publicznego post~powarí 
przetargowych; 

12) przygotowywania i przeprowadzania post~powarí o udzielenie zamówienia, a tai<Ze 
udzielania zamówíel'l w ramach realizowanej przez niego CZE;!SCi projektu zgodnie 
z przepisami prawa unijnego oraz krajowego albo zasadq konkurencyjnosci, szczegótowo 
okreslonq w aktualnym Podr~czniku beneficjenta; 

13} informowania niezwtocznie wtasciwego Kontrolera o zawarciu i kazdej zmianie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zawartej z wykonawc~ w ramach realizacji projektu; 

14) przekazywania wlasciwemu Kontrolerowi dokumentacji dotyczqcej zamowrenia 
publicznego w zwi~zku z realizacjq jego cz~sci projektu niezwlocznie po udzieleniu 
zamówienia publicznego; 

15) przygotowywania oraz przekazywania do wlasciwego Kontrolera w terminach 10 dni 
kalendarzowych od zakoríczenia okresu sprawozdawczego lub w przypadkl.J koňcowego 
wniosku o pfatnosé - 30 dni kalendarzowych od daty zakoňczenia dziatarí rzeczowych 
w projekcie okreslonej w umowie o doftnansowanie w/asnych cz~šciowych wniosków 
o platnošé oraz poprawiania stwierdzonych w nich bl~dów i przedstawiania wyjasnierí lub 
uzupetnieň wtasciwemu Kontrolerowi we wskazanych przez Kontrolera terminach; 

16) udostEi!pniania dokumentów oraz udzielania niezbEi!dnych wyjašnierí wtašciwemu 
Kontrolerowi we wskazanym przez Kontrolera terminie. 

17) wspótpracy z zewn~trznymi kontrolerami, audytorami, ewaluatorami i poddawania siEi! 
kontrolom, audytom i ewaluacji przeprowadzanym przez uprawnione sluzby krajowe 
i unijne; 

18) niezwiocznego informowania partnera wiodqcego o takiej zmianie swojego statusu 
prawnego, która skutkuje niespe/nieniem wymagarí odnosnie do partnera okrešlonych 
w programie; 

19) niezwtocznego informowania partnera wiodqcego o swojej upadtosci, likwidacji lub 
bankructwie lub post~powaniu upadtošciowym lub likwidacyjnym; 

20) przechowywanía, zgodnie z art. 71 i art. 140 rozporzqdzenia ogólnego, dokumentacji 
dotycz~cej wdrazania projektu w zakresie tej cz~sci projektu, za której realizacj~ odpowiada 
zgodnie z umowq partnersk~. Jeteli jego cz~sé projektu nie zawiera inwestycji 
w infrastruktur~ lub inwestycji produkcyjnych, wszystkie dokumenty Sq udostEi!pniane przez 
okres dwóch lat od dnia 31 grudnia nast~pujqcego po zlozeniu do Komisji Europejskiej 
zestawienia wydatków, w którym ujf;to ostatnie wydatki dotycz~ce zakoríczonego projektu. 
W przypadku, gdy jego cz~šé projektu zawiera inwestycje w infrastruktur~ lub inwestycje 
produkcyjne, dokumentacja b~dzie udostEi!pniana co najmniej przez okres pi~ciu lat od daty 
pfatnosci korícowej na rzecz projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia 
nast~pujqcego po ziozeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym uj~to 
ostatnie wydatki dotyczqce projektu - w zaleznošci od tego, który termin upfywa póí:niej. 
Partner zobowiqzuje si~ do przechowywania dokumentów dotyczqcych pomocy de minimis 
lub pomocy publicznej udzielonej w tej cz~šci projektu, za której realizacj~ odpowiada 
zgodnie z umowq partnerskq, przez okres 1 O lat, liczqc od dnia jej udzielenia, w sposób 
zapewniajqcy poufnosé i bezpieczer'lstwo. 

21) utrzymania trwaiosci swojej CZEi!šci projektu przez okres pi~ciu lat od daty wyptacenia 
pfatnosci koncowej przez lnstytucj~ Zarz~dzaj~c~ oraz na warunkach okreslonych 
w przepisach prawa unijnego oraz w aktualnym Podr~czniku beneficjenta. 

22) niezwtocznego zwrotu dofinansowania pobranego nienaleznie. 

2. Kaidy z partnerów projektu ponosi petnq I wylqczn~ odpowiedzialnoM za realizacjEi! jemu 
przypisanych zadar'l, które zostaty opisane w zatwierdzonym orzez ~omitet Monítoruiacv wniosku 
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o dofinansowanie 1/LUB podziale zadaň pomi~dzy partnera wíodqcego i poszczególnych partnerów 
projektu stanowiqcym zalqcznik nr 5 do umowy. 

3. Kazdy partner projektu jest zobowíqzany niezwtocznie informowaé partnera wiodttcego o istotnych 
okolicznosciach majqcych wptyw na prawidlowosé, terminowosé, efektywnosé i kompletnosé 
realizowanych przez níego dziataň. 

4. Kazdy z partnerów projektu ma prawo otrzymaé dofinansowanie ze srodków programu, zgodnie 
z budzetem projektu znajdujqcym si~ ·we wniosku o dofinansowanie, pod wan:mkiem wypetnienia 
ciqZqcych na nim obowiqzków wynikajqcych z umowy i dokumentów regulujqcych wdrazanie 
programu zgodnie z ust. 2. 

5. Kazdy z partnerów projektu zobowiqzany jest do niezwtocznego poinformowania partnera wiodqcego 
o zakonczonej weryfikacji cz~sciowego wniosku o ptatnosé oraz przekazanía mu wszelkich 
niezb~dnych w procesie przygotowywania wniosków o platnoSé dia projektu informacji 
i dokumentów. 

6. Kazdy z partnerów projektu ponosi odpowiedzialnosé z tytutu nieprawidlowosci wykrytych przy 
realizacji zadali w ramach projektu okreslonych dia danego partnera projektu we wniosku 
o dofinansowanie. 

7. Kazdy partner projektu wyraza zgodt;! na przetwarzanie danych dotyczqcych projektu dia celów 
monitoringu, kontroli, promocji i ewaluacji programu. 

8. Kazdy z partnerów projektu odpowiedzialny jest wobec pozostaiych partnerów za szkody wyrzqdzone 
w ramach projektu oraz nast~pstwa wyrzqdzonych szkód w ramach zadan i obowiqzków 
jakie powierzone zastaly partnerowi projektu w ramach projektu. 

9. Kazdy z partnerów projektu ujawnia VAT mozliwy do odzyskania i zwraca go do partnera wiodqcego, 
w przypadku gdy zostanie stwierdzone, ze VAT, który mógt byé odzyskany, zostal wykazany we 
wniosku o platnosé i zrefundowany. 

10. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie jezeli program jest zagrozony ryzykiem anulowania 
zobowiq_zan wynikajqcym z zasady n+3, partner wiodqcy, na prosb~ Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego, maze zwrócié si~ do kazdego z partnerów projektu o przedlozenie dodatkowego 
cz~sciowego wniosku o platnosé dla projektu, obejmujqcego inny niz standardowo przyj~ty okres 
sprawozdawczy. 

11 . Je.i.eli Parístwo czlonkowskie, na którego terytorium ma siedzib~ partner projektu, pokryje 
zobowiqzania partnera projektu, które ten posiada w stosunku do partnera wiodqcego, paňstwu 
cztonkowskiemu przysluguje prawo do zq_dania zwrotu srodków od partnera projektu. 

12. Umowa przewiduje mozliwosé udzielenia pomocy de minimis lub pomocy publicznej przez partnera 
projektu (tzw. pomoc posrednia)5. W tym przypadku partnera projektu obowiq_zujq_ postanowienia ust. 
13-23. 

13. Partner wiodctcY formalnie przekazuje uprawnienia i obowictzki zwiqzane z udzielaniem pomocy de 
minimis lub pomocy publicznej na partnera projektu. Partner projektu maze z kolei formalnie przekazaé 
uprawnienia i obowiq_zki zwiqzane z udzieleniem pomocy de minimis lub pomocy publicznej na inny 
podmiot. Jednaki:e to partner wíodqcy zapewnia w umowie partnerskiej postanowienia gwarantujqce 
prawídlowosé udzielania pomocy. 

14. Za sprawdzenie warunków dopuszczalnosci pomocy de minimis lub pomocy publicznej odpowiada 
podmiot, który posiada uprawnienia do udzielenla pomocy (zgodnie z ust. 12 i 13). 

15. Podmíot ubiegajqcy si~ o pomoc de minimis do wníosku o udzielenie pomocy zalqcza: 
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a} kopie wydanych przez podmiot udzielajc:tCY pomocy posiadajélCY siedzib~ na terytorium 
Polski zaswiadczeň o pomocy de minimis lub zaswiadczeň o pomocy de minimis 
w rolnictwie lub zaswiadczerí o pomocy de minimis w rybolówstwie, jakie otrzymat w roku, 
w którym ubiega si~ o pomoc, oraz w ciqQU 2 poprzedzajctcych go lat, alba oswiadczenia 
o wielkoSci takiej pomocy otrzymanej w tym okresie, alba oswiadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

b) formularz informacyjny zawierajc:tCY informacje niezb~dne do udzielenia pomocy de 
minimis, dotyczctce w szczególnosci podmiotu ubiegaj9cego Sifi o pomoc de minimis 
i prowadzonej przez niego dzialalnošci gospodarczej oraz wielkošci i przeznaczenia 
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwaliflkujc:tcych si~ 
do obj~cia pomocq, na pokrycie których ma byé przeznaczona pomoc de minimis. 

16. Podmiot ubiegajc:tCY si~ o pomoc publicznq do wniosku o udzielenie pomocy zafc:tcza formularz 
informacyjny zawierajé!CY informacje dotyczqce w szczególnošci podmiotu ubiegajqcego si~ 
o pomoc i prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej oraz informacje o otrzymanej 
pomocy publicznej, w szczególnosci wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy 
i przeznaczenia, alba oswiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy. 

17. W przypadku udzielenia w projekcie pomocy de minimis lub pomocy publicznej podmiot 
udzielajé!CY pomocy zobowiqzany jest w szczególnošci do: 

a) wydania beneficjentowi pomocy zaswiadczenia stwierdzajctcego, 2:e udzielona pomoc jest 
pomocq de minimis albo pomocq de minimis w rolnictwie lub w rybolówstwie 
(zaswiadczenie wydaje si~ z urz~du w dniu udzielenia tej pomocy) alba poinformowania 
pisemníe beneficjenta pomocy publícznej o braku obowiqzku jej notyfikacji Komisji 
Europejskiej oraz o numerze referencyjnym nadanym przez Komisj~; 

b) sporzqdzenia i przekazania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de 
minimis alba informacji o nieudzieleniu takiej pomocy. 

18. W przypadku, gdy wartosé faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niz wartosé 
pomocy wskazana w wydanym zašwiadczeniu, o którym mowa w ust. 17 lit. a, podmiot 
udzielajqcy pomocy wydaje nowe zašwiadczenie o udzieleniu pomocy de minimis, w terminie 
14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu. W nowym zaswiadczeniu wskazuje si~ wtašciwq wartosé 
pomocy oraz stwierdza si~ utratfi wai.noscí poprzedniego zaswiadczenia. 

19. W przypadku, gdy podmiotem uprawnionym do udzie!enia pomocy de minimis lub pomocy 
publicznej jest podmíot majqcy siedzib~ w Polsce, podmiot ten sporzé!dza i przedstawia 
Prezesowi UOKiK7 sprawozdanie o udzielonej pomocy alba informacj~ o nieudzieleniu pomocy, 
za posrednictwem aplikacji SHRIMP, o zakresie i w terminie okreslonym w rozporzqdzeniu 
wydanym na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postfipowaniu 
w sprawach dotyczctcych pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808, j.t. z póí:n. zm.). 

20. W przypadku zmiany wartošci udzielonej pomocy wykazanych w sprawozdaniu o udzielonej 
pomocy, podmiot udzielajctCY pomocy sporzqdza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie. 

21. W przypadku gdy zmiana dotyczy warto~ci udzielonej pomocy de minimis obowiqzek okreslony 
w ust. 20 dotyczy pomocy udzielonej w tym samym roku, w którym podmiot udzlelajc:tCY pomocy 
uzyskal informacjE;l o zmianie, lub w ciqgu 2 poprzedzajqcych go lat. 

22. Do sporzc:tdzania i przekazywania zaktualizowanego sprawozdania o udzielonej pomocy stosuje 
si~ odpowiednio postanowienia ust 19. 

23. Szczegófowe informacje oraz wzory dokumentów w zakresie pomocy de minimis albo pomocy 
publicznej znajdujq si~ na stronie internetowej Programu. 

§6 

WSPÓtPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNE;TRZNYMI 

1. W przypadku wspó/pracy z podmiotami zewn~trznymi, wlctczajctc w to podwykonawców, dany 
partner projektu jest wylqcznie odpowiedzialny wobec partnera wiodqcego za zgodnosé dzia1an 
podmiotu zewn~trznego dzialajqcego w imieniu i na rzecz danego partnera projektu z zapisami 
umowy partnerskiej. Partner wiodqcy powínien byé niezwtocznie informowany o przedmiocie 
i zakresie umowy zawartej z podmiotem zewnE;!trznym. 
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2. Prawa i obowiqzki wynikajqce z umowy nle mogq byé przeniesione w CZfilSCi lub ca/osci na inny 
podmiot bez uprzedniej zgody pozosta/ych wszystkich partnerów oraz lnstytucji Zarzqdzajqcej. 

3. Zlecenie realizacji CZ!i!šci lub catosci zadaň przypisanych danemu partnerowi winno odbywaé si~ 
zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, wtqczajqc 
przepisy regulujétC9 udzielanie zamówien publicznych. 

§7 

SKlADANIE CZE;ŠCJOWEGO WNJOSKU O PlATNOSé I WERYFIKACJA WYDATKÓW 

1. Partner projektu przedk~ada wlasciwemu Kontrolerowi sporzqdzone przez siebie cz~sciowe wnioski 
o ~atnosé z realizacji wtasnej cz~sci projektu wraz z za~qcznikami w terminach i na zasadach 
okreslonych w umowie, zgodnie z postanowieniami aktualnego Podrfilcznika beneficjenta. 

2. Cz~sciowy wniosek o platnosé skfadany jest, co do zasady, za okres kolejnych trzech miesi~cy, 
przy czym poczqtek pierwszego okresu sprawozdawczego rozpoczyna si~ w dniu rozpocz~cia 
realizacji dzia/aň rzeczowych w projekcie, okreslonym w § 5 u st. 1 pkt 1) umowy 
o dofinansowanie, a koriczy si~ w terminie trzech miesi~cy od dnia podpisania umowy 
o dofinansowanie. 

3. Kontroler dokonuje weryfikacji cz~sciowego wniosku o ~atnoSé oraz kwalifikowalnosci 
zadeklarowanych w nim poniesionych wydatków. Weryfikacja przebi~a zgodnie z przepisami, 
wytycznymi lub procedurami ustanowionymi w danym parístwie cz~onkowskim z uwzgl~dnieniem 
zasad ustanowionych w programie. 

4. Weryfikacja administracyjna wydatków partnera projektu jest prowadzona z wykorzystaniem 
SL2014, na podstawíe danych w nim zarejestrowanych i dokumentów przedfoi:onych przez 
partnera projektu. . 

5. W przypadku wykrycia ~d6w w cz~ciowym wniosku o platnosé, Kontroler: 

1) uzupetnia braki lub poprawia omytki, w przypadku ich oczywistego charakteru , 
zawiadamiajqc o tym partnera projektu; 

2) wzywa partnera projektu do poprawienia bctdz uzupelnienia cz~sciowego wniosku 
o p/atnosé lub dostarczenia dodatkowych wyjasnierí. 

6. Na iqdanie i w terminach wyznaczonych przez Kontrolera, partner projektu przekazuje dokumenty 
niezb~dne do weryfikacji cz~sciowego wniosku o platnosé, poprawia cz~sciowy wniosek 
o platnošé, u suwa btEi!dY I u b dostarcza dodatkowe wyjasnien ia bctdž uzu P€Mnien ia. 

7. W przypadku rozlíczania kosztów posrednich ryczatlem, ich wysokosc jest zatwierdzana przez 
Kontrolera w kazdym cz~5ciowym wniosku o platnosé z uwzgl~dnieniem stawki procentowej 
okreslonej we wniosku o dofinansowanie i wartosci zatwierdzonych w danym wniosku kosztów 
bezposrednich personelu partnera projektu. 

8. W przypadku rozficzania kosztów bezposrednich personelu ryczaltem, ich wysoko5é jest 
zatwierdzana w kaidym cz~sciowym wniosku o ptatnošé przez Kontrolera z uwzgl~dnieniem 
wysokosci stawki ryczaHowej okreslonej we wniosku o dofinansowanie i wartosci zatwierdzonych 
w danym wniosku kosztów bezpošrednich partnera projektu ínnych nit. koszty bezposrednie 
personelu. 

9. Jei:eli w trakcie weryfikacji cz~šciowego wniosku o platnosé zostanie stwierdzone, ze krajowe lub 
unijne przepisy lub zasady okreslone w aktualnym Podr~czniku beneficjenta dotyczqce realizacji 
projektu, w szczególnosci w zakresie udzielania zamówierí publicznych lub zachowania zasady 
konkurencyjnosci, szczególowo opisanej w aktualnym Podr~czniku beneficjenta, zosta~y 
naruszone, odpowiednie wydatki mogq zostaé uznane w catosci lub w cz~šcí za wydatki poniesione 
nieprawid~owo oraz pomniejszone przez Kontrolera w cz~šciowym wniosku o ~atnosé. 
Dotyczy to taki:e wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy. Ustalenie wysokosci 
wydatków poniesionych nieprawidtowo w zakresle udzielania zamówien publicznych lub 
zachowania zasady konkurencyjnosci nast~puje zgodnie z przepisami lub zasadami krajowymi. 
Jei:eli w panstwie czronkowskim nie ustanowiono stosownych przepisów lub zasad, do okreslenía 
wysokosci' wydatków poniesioriych nieprawíd~owo zastosowanie ma aktualny dokument wydany 
przez Komisj~ Europejskq dotyczqcy okreslanía korektfinansowych. 
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10. Zasady post~powania w przypadku stwierdzenia wydatków poniesionych nieprawíd/owo reguluje 
aktualny PodrEi!CZnik beneficjenta lub wytyczne krajowe w zakresie korygowania wydatków 
i naktadania korekt finansowych, jeteli zostaty ustanowione w panstwie cztonkowskim. 

11. Dochód wygenerowany w danym okresie sprawozdawczym w wyniku realizacji projektu w cz~sci 
realizowanej przez partnera projektu, który nie zastal uwzgl~dniony na etapie przyznania kwoty 
dofinansowania dia projektu, pomniejsza wydatki kwalifikowalne i kwot~ doftnansowania dia 
partnera projektu. 

12. Wynik weryfikacji cz~sciowego wniosku o ~atnosé, w tym kwota uznana za kwalifikowalnct 
i kwota dofinansowania, jest przekazywany przez Kontrolera partnerowi projektu zgodnie 
z zasadami okreslonymi w aktualnym Podr~czniku beneficjenta. 

13. Szczeg~owe zasady odnoszqce si~ do skladanía przez partnera projektu zastrzezen 
dotyczqcych wyników kontroli, o której mowa w art. 23 rozporzctdzenia EWT, o ile zostaty 
przewidziane, zosta~y uregulowane w przepisach krajowych, o których mowa w aktualnym 
Podr~czniku beneficjenta. 

§8 

BUDZET PROJEKTU 

Finansowy udzial poszczególnych partnerów w wydatkach zwiqzanych z realizacjq projektu, jak równie2: 
maksymalna wysokosé dofinansowania ze srodków programu dia poszczególnych partnerów okreslone 
Sq w budzecie projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz w zalqcznikach do niego. 

§9 

PRZEKAZYWANIE OOFINANSOWANlA DLA PARTNERA PROJEKTU 

1. Partner wiodqcy przekazuje dofinansowan ie na rach u n k i partnerów projektu w od powiedn iej kwocie 
oraz zgodnie z zatwierdzonym przez lnstytuCjEi! Zarzctdzajqcq wnioskiem o ptatnosé, 
z uwzglti!dnieniem wszystl<ich uzasadnionych pomniejszeň lub korekt finansowych nalozonych na 
wniosek o platnošé przez lnstytucj~ Zarzctdzajqcq lub podmiot przez niq wyznaczony. Partner 
wiodqcy informuje partnerów projektu o pomniejszeniach i naloionych korektach. 

2. Przekazanie dofinansowania przez partnera wiodctcego do poszczególnych partnerów projektu 
nast~puje w ci~gu 5 dni roboczych od dnia w~u dofinansowania na rachunek partnera wiodqcego 
od lnstytucji Zarzqdzajqcej. 

3. Dofinansowanie b~dzie przekazywane przez partnera wiodqcego w EUR na rachunki bankowe 
poszczególnych partnerów projektu okreslone w za~czniku nr 6 do umowy. 

4. Warunkiem przekazania dofinansowania przez partnera wiodqcego na rzecz partnerów projektu jest 
wypelnienie zobowiqzaň wynikajqcych z umowy partnerskiej, zatwierdzenie przez lnstytucj~ 
ZarzqdzajqCq wniosku o ~atnosé oraz przekazanie przez niq dofinansowania na rachunek bankowy 
partnera wiodqcego zgodnie z umowq o dofinansowanie projektu. 

§ 10 

POMNIEJSZANIE I NAKt.ADANIE KOREKT PRZEZ INSTYTUCJI; ZARZA"DZAJA"CA" 

1. Jeieli przed wy~atq dofinansowania zostanie stwierdzone, ie we wniosku o ~atnosé wyst~pujq 
wydatki niekwalifikowalne lub wydatki poniesione nieprawidlowo, w zwiqzku z realizacjq CZ!i!SCi 
projektu przez partnera projektu, lnstytucja Zarzqdzajqca maze pomniejszyé wyplatEil nalei:nego 
dofinansowania. Jezeli lnstytucja Zarzqdzajqca stwierdzi po wyptacie dofinansowania wystqpienie 
wydatków niekwalifikowalnych, wydatków poniesionych nieprawidtowo lub naruszenie 
postanowien umowy, bqdž jeze li srodki finansowe zastaly pobrane nienaleznie lub w nadmiernej 
wysokosci, w zwictzku z realizacjq cz~šci projektu przez partnera projektu, moie natozyé korekt~ i 
wystawié partnerowi wiodqcemu wezwanie do zwrotu šrodków. 

2. W przypadku poinformowania partnera wiodqcego przez lnstytucj~ ZarzqdzajqCq 
o zidentyfikowaniu przez nict przes!anek, okrešlonych w ust. 1, partner wiodqcy przekazuje t~ 
informacj~ partnerowi projektu w ci~gu 5 dni od jej wptywu do partnera wiodqcego. Partner projektu 
moie wystqpié do partnera wiodqcego z zastrzezen i a mi do ustalel'l I nstytucj i Zarzqdzajqcej w Ciqgu 
5 dni kalendarzowych od wp!ywu infonnacji do partnera projektu. Partner wiodqcy przekazuje 
zastrzezenia do lnstytucji Zarzctdzajqcej w trybie okreslonym w umowie o dofinansowaníe 
projektu zawartej przez partnera wiodqcego z lnstytucjq Zarzqdzajqcq. 
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§ 11 

OOZVSKIWANIE SRODKÓW 

1. Jezeli partnerowí projek1u zastalo wyplacone dofinansowanie z tytulu wydatków 
niekwalifikowalnych, wydatków poniesionych nieprawidlowo lub naruszone zastaly postanowienia 
umowy, bctdž ježeli srodki finansowe zostaty pobrane nienaleinie lub w nadmiernej wysokošci, 
wówczas I nstytucja Zarzqdzajqca wystawia wezwan ie do zwrotu ~rodków, a partner wiodqcy zwraca 
nienale2:nie pobrane dofinansowanie. Partner projektu jest zobowiqzany do zwrotu nienaleznie 
pobranego dofinansowania partnerowl wiodqcemu, wraz z odsetkami nalei:nymi lnstytucji 
Zarzqdzajctcej, na zasadach, w terminie i na rachunek wskazany przez partnera wiodqcego. 

2. W przypadku zaistnienia przeslanek umo.Ziiwiajqcych partnerowi projektu odzyskanie podatku VAT 
uznanego wcze!inlej w projekcie za kwalifikowalny, zwraca on partnerowi wiodqcemu nienaleZnie 
pobrane dofinansowanie z tytutu poniesionych kosztów podatku VAT. Partner wiodqcy zwraca te 
srodki lnstytucji Zarzqdzajqcej. 

3. W przypadku, gdy partner projek1u nie dokonal w wyznaczonym przez partnera wiodctcego terminie 
zwrotu, partner wiodctCY potrctci kwot~ nieprawidlowo wykorzystanego lub pobranego 
dofinansowania, wraz z odsetkami naleznymi lnstytucji Zarzctdzajqcej, od kwoty kolejnego 
dofinansowania. W przypadku gdy kwota nieprawid~owo wykorzystanego lub pobranego 
dofinansowania przekroczy kwot~ pozostajqcq do wyplaty lub jakiekolwiek potrqcenie jest 
niemozliwe, partner wiodqcy podejmie czynnosci zmierzajqce do odzyskania naleznych lnstytucji 
ZaTZéfdzajqcej srodków dofinansowania wraz z odsetkami, z wykorzystaniem dost~pnych srodków 
prawnych. Koszty czynnosci zmierzajctcych do odzyskania nieprawid~owo wykorzystanego 
dofinansowania obciqzajq partnera projektu. 

§ 12 

KONTROLEIAUDYTY 

1. Partner projektu poddaje si~ kontroli i audytowi w zakresie prawidlowo~ci wdrai.ania i trwatošci 
swojej cz~sci projektu. Kontrole i audyty prowadzone s~ przez podmioty upowaznione do 
prowadzenia czynnosci kontrolnych zgodnie z obowiqzUjqcymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz 
aktualnymi dokumentami programowymi. 

2. Partner projektu udost~pnia wszystkie dokumenty zwiqzane z wdrazaniem projektu, 
w szczególnošci elektroniczne wersje dokumentów oraz dokumenty stuiqce do ich utworzenia, 
podmiotom okreslonym w u st. 1, przez caly czas ich przechowywania, o którym mowa w § 5 ust. 1 
pkt. 20. 

3. Partner projektu podejmuje dzialania naprawcze w term!nach okreslonych w zaleceniach 
pokontrolnych wydanych w trakcie ww. kontrol i i audytów. 

4. Partner projektu udziela podmiotom prowadzctcym kontrole informacji o wynikach wczesniejszych 
kontroll prowadzonych w zakresle realizowanego projektu przez inne upowaznionepodmioty. 

§ 13 

PRAWO Wt.ASNOSCI 

1. Wtasnosé i inne prawa maj~tkowe b~dqce wynikiem projektu nalei:q odpowiednio do partnera 
wiodqcego lub partnerów projektu. 

2. Kazdy z partnerów projektu zobowiqzuje si~. ze produkty i rezultaty projektu b~d~ wykorzystywane 
w sposób gwarantujqcy szerokie upowszechnienie wyników projektu i udost~pnienie ich 
opinii publicznej, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 

§ 14 

INFORMACJA I PROMOCJA 

1. Wszelkie dzialania informacyjne i promocyjne projektu Sq prowadzone zgodnie z zasadami 
okreslonymi w pkt. 2.2. zalqcznika XII do rozporzqdzenia ogófnego, w rozporzqdzeniu 
wykonawczym oraz w aktualnym Podr~czniku beneficjenta. Partnerzy projektu sq zobowiqzani do: 

1) oznaczania logotypem programu oraz symbolem Unii Europejskiej: wszystkich 
prowadzonych dzialar'l ínformacyjnych i promocyjnych dotyczqcych projektu; wszystkich 
dokumentów zwiqzanych z realizacjc:t projektu, podawanych do wiadomošci publicznej oraz 
wszystkich dokumentów i materialów dia osób i oodmiot6W- uczestniczacvch 

13 



w projekcie; 

2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym farmacie A3 lub odpowiednio 
tablicy informacyjnej i/lub pamíqtkowej w miejscu realizacji projektu; 

3) umieszczania opisu projektu na stronie internetowej - w przypadku posiadania strany 
internetowej; 

4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczé!cym w projekcie informacji, ze projekt 
uzyska~ dofinansowan ie; 

5} dokumentowania dzialaň informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu. 

2. lnstytucja Zarzqdzajqca i Wspólny Sekretariat Techniczny nie ponoszq odpowiedzialnosci za 
tresci publikowane przez któregokolwiek z partnerów projektu. 

3. KaZdy z partnerów projektu jest zobowictzany do przesytania do Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego, za posrednictwem partnera wiodqcego, pisemnych ínformacji o osiqgní~ciach 
projektu. 

4. Kazdy z partnerów projektu przekazuje do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, za 
posrednictwem partnera wiodqcego, ístniejqcq dokumentacjEi! audíowizualnq z realizacji projektu 
i wyraza zgod~ na wykorzystywanie tej dokumentacji przez lnstytucjEi! Zarzqdzajqcq lub Wspólny 
Sekretariat Techn iczny. 

5. Kazdy z partnerów projektu wyra2:a zgodEi! na publikowanie przez lnstytucj~ Zarzqdzajqcq 
i instytucje przez niC! wskazane informacji, o których mowa w art. 115 ust. 2 rozporzqdzenia 
ogólnego oraz dokumentacji audiowizualnej z realizacji projektu, w jakiejkolwiek formie i poprzez 
jakiekolwiek media. 

§ 15 

ZMIANY W UMOWIE O DOFlNANSOWANIE 

1. Wszyscy partnerzy projektu przyjmujq do wiadomosci, ze zmiany w umowie o dofinansowanie 
projektu i za~qcznikach stanowiqcych jej integralnq cz~sé mogq byé wprowadzane, pod rygorem 
niewainosci, wy~qcznie w okresie realizacji dziaJali rzeczowych projektu, tj. do dnia wskazanego 
w § S pkt 2) umowy o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z zasadami opisanymi w § 15 umowy 
o dofinansowanie projektu i aktualnym Podr~czniku beneficjenta, z zastrze2:eniem § 21 ust. 8 pkt 
1) umowy o dofinansowanie projektu. 

2. Kazdy wniosek o zmian~ umowy o dofinansowanie lub zalqczników stanowiqcych jej integralnq 
cz~šé, z~oi.ony przez partnera wiodqcego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, musí byé 
uprzednio uzgodniony przez partnerów projektu. 

3. Partnerzy projektu majq obowiqzek informowania partnera wiodqcego o wszelkích planowanych 
i zaistniatych zmianach dotyczqcych ich cz~sci projektu. Jezeli dana zmiana w cz~sci projektu 
wymaga wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie, partner wiodqcy, we wsp~pracy i na 
podstawie dokumentów otrzymanych od wtasciwego partnera projektu, przeprowadzí zmianEi! w 
umowie o dofinansowanie lub w~asciwych zalqcznikach zgodnie z procedurami opisanymi w § 
15 umowy o dofinansowanie projektu i aktualnym PodrEi!czniku beneficjenta. 

4. Partnerzy projektu Sq zobowiqzani przekazywaé do partnera wiodqcego dokumenty niezb~dne do 
przeprowadzenia zmiany w umowie o dofinansowanie lub zalqcznikach do niej z odpowiednim 
wyprzedzeniem, lj. w terminie pozwalajqcym na ich przeprowadzenie zgodnie z umowq 
o dofinansowanie projektu i aktualnym Podr~cznikíem beneficjenta. 
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§ 16 

NIENALEZYT A REALIZACJA PROJEKTU 

1. Partnerzy projektu przyjmujq_ do wiadomoSci, ze w przypadku gdy warto5ci docelowe wskaí:ników 
produktu, wskazane we wniosku o dofinansowanie, nie zosta~ osiq_gni~te tnstytucja Zarz.qdzaja,ca: 

1) moi:e odpowiednio pomniejszyé wartosé dofinansowania; 

2) moi:e za.daé zwrotu cz~sci lub catosci wy~aconej kwoty dofinansowania. 

2. W zwictzku z ust. 1 partner wiodqcy moze zwrócié si~ do kai:dego z partnerów projektu z prošb€1 
o nale2:yte udokumentowanie przyczyn nieosicwni~cia przypisal)ych do jego cz~sci projektu 
wartosci wska.ž.ników oraz jego dzialarí zmierzajqcych do osia.gni~cia ww. wskazników. Jeteli 
partner projektu, za pošrednictwem partnera wiodqcego, nalezycie udokumentuje niezalezne od 
niego przyczyny nieosi€!gni~cia deklarowanych we wniosku wartosci docelowych wskaí:ników oraz 
wykai:e starania zmierzajqee do osiC~gni~cia wskazników, lnstytucja Zarzq_dzajélca moze odstqpié 
od wymierzenia sankcji, o których mowa w ust. 1. 

3. Partnerzy projektu przyjmuj<t do wiadomosci, i:e w przypadku gdy cel projektu zostaf osia.gni~ty, 
a partner projektu nie dochowal nalei:ytej starannosci przy jego wykonaniu, lnstytucja Zarzqdzajq_ca 
r:noze i:ctdaé zwrotu cz~sci wy~aconej kwoty dofinansowania. W odpowiedni sposób pomniejszeniu 
mogq ulec kwoty we wszystkich líniach budzetowych projektu powictzanych z dziataniami 
zrealizowanymi niezgodnie z zatozeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie. 

4. Jeieli lnstytucja Zarzetdzajqca, na podstawie ust. 3, zwróci si~ do partnera wioda.cego z :Zc:tdaniem 
zwrotu cz~sci dofinansowania zwictzanego z dzia4aniami jednego lub kilku partnerów projektu, 
postanowienia § 1 O stosuje si~ odpowiednio. 

§ 17 
ZMIANY W UMOWIE PARTNERSKIEJ 

1. Zmiany w umowie partnerskiej muszél byc uzgodnione przez wszystkich partnerów. 

2. Zmiany rachunku bankowego projektu oraz kodu SWIFT lub IBAN, a takZ.e zmiana nazwy i adresu 
banku, w którym rachunek zastal za4ozony Sq zg~aszane przez partnera projektu do partnera 
wiodqcego w formie pisemnej. W przypadku niepoinformowania partnera wiodélcego przez partnera 
projektu o zmianie rachunku bankowego, partner projektu ponosi wszelkie zwi€!zane z tym 
koszty. 

§ 18 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Partner wiodqcy jako przetwarzajqcy w odniesieniu do danych mu powierzonych przez Ministerstwo 
inwestycji i Rozwoju b~dé!.cego Admínistratorem danych·w rozumieniu RODO, powierza Partnerowi 
do przetwarzania dane na potrzeby realizacji Umowy. Dane osobowe obj~te powierzeniem 
przetwarzane sq za pomocct SL2014. 

2. Partner ma swiadomosé, ze jest administratorem w rozumieniu RODO w stosunku do danych 
osobowych przetwarzanych przez niego w zwiqzku z realizacjq_ projektu, a które nie zostaty 
wprowadzone do SL2014. 

3. Powierzenie nast~puje na czas trwania umowy. 

4. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy nast~pujqcych kategorii osób: 

a) osoby reprezentujqce partnerów lub beneficjentów projektu oraz instytucje zaangazowane 
w realizacj~ programu. 

b) personel projektu, 

c) uczestnicy dzia~arí realizowanych w ramach projektu, 

d) wykonawcy ubiegajqcy si~ o realizacj~ zamówiefl lub realizujqcy zamówienia w projekcie, 

które widoczne sq po zalogowaniu do SL2014. 

5. Kategorie danych sq scisle zwíctzane z celem powierzenia i obejmujq, w zaleznosci od kategorii 
osób, w szczególnosci: imi~, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu, numer ewídencyjny PESEL, Numer ldentyfikacji Podatkowej, m~ce pracy, zawód, 
wyksztalcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, e-mail, logir] , rola w programie, 
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rola w projekcie, nr konta i in ne dane widoczne po zalogowaniu. 

6. Powierzeniem nie Sq obj~te dane szczególnych kategorii. 

7. W przypadku kontroli, o których mowa w §12 umowy, Partner upowai:nia osoby uprawnione do 
prowadzenia kontroli do wglqdu do danych, co do których Partner jest administratorem w rozumieniu 
RODO i sq one przetwarzanie w zwiqzku z realizacjq projektu. 

8. Partner zapewnia przetwarzanie danych osobowych wylqcznie na obszarze EOG, na zasadach 
okreslonych w obowiqzujqcych go przepisach dotyczqcych ochrany danych osobowych oraz 
halezyte zabezpieczenie danych osobowych. 

9. Partner Wiodqcy zobowiqzuje Partnera do wykonywania wobec osób, których dane osobowe 
dotyczq, obowiqZków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. Partner podejmie 
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne w celu udokumentowania wykonania tego 
obowiqzku, zgodnie z zasadct rozliczalnosci. 

10. Partner oswiadcza, ze zapewnia wystarczajqce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osób, 
których dane dotyczq. Ponadto Partner zobowiqzuje si~. ze: 

a) przetwarza dane osobowe na warunkach okreslonych w niniejszej umowie; 

b) zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowictzaty si~ do 
zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowictzkowi zachowania 
tajemnicy; 

c) b~dzie prowadzi! rejestr czynno$ci przetwarzanía, o kt6rym mowa w RODO; 

d) podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO; 

e) przestrzega warunków korzystania z us~ug innego podmiotu przetwarzajqcego, o których mowa w 
art. 28 ust. 2 i 4 RODO oraz zgodnie z umowq; 

f) biorctc pod uwag~ charakter przetwarzania, w miar~ moi.liwošcí pomaga Administratorowi poprzez 
odpowiednie srodki techniczne i organízacyjne wywiqzaé si~ z obowiqzku odpowiadania na i:ctdania 
osoby, której dane dotyczq, w zakresle wykonywania jej praw okreslonych w rozdzíale 111 RODO; 

g) uwzgl~dniajqc charakter przetwarzania oraz dost~pne mu informacje, pomaga Administratorowi 
wywiqzaé si~ z obowictzków okreslonych w art. 32-36 RODO; 

h) po zakonczeniu przetwarzania traci dost~p do danych, a w przypadku sporzctdzenia kopii usuwa je 
chyba, ze jest to niezb~dne do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczen prawnych; 

i) udost~pnia Administratorowi wszelkie informacje níezb~dne do wykazania spetnienia obowiqzków 
okrešlonych w art. 28 RODO oraz umoi:liwia Admínistratorowi lub podmiotowi przez niego 
wskazanemu przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia si~ do nich na zasadach 
okreslonych w umowie. 

11 . Partner zobowiqzuje si~ . ze przez czas trwania umowy, w ramach swojej organizacji, b~dzie 
przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych 
osobowych (RODO oraz przepisami paňstwa cztonkowskiego z uwagi na swojq siedzib~}. w tym 
mi~dzy ínnymi przetwarzaé je b~dzie poprzez zastosowanie odpowíednich srodk6w technicznych i 
organizacyjnych zapewnlajqcych ochran~ przetwarzania danych osobowych adekwatnct do 
zagroten oraz kategorii danych obj~tych ochronq oraz przed ich udost~pnieniem osobom 
nieupowai:nionym, b~dzie prowadzH ewidencj~ osób upowaznionych do przetwarzania 
powierzonych danych osobowych i zobowiqzywa~ ich do zachowania tajemnicy. 

12. Partner zobowiqzuje si~ ponadto, ze b~dzie przetwarzaé dane osobowe wylqcznie zgodnie 
z umowct oraz instrukcjaml, które w razie koniecznosci Administrator maze przekazaé, w tym nie 
b~dzie wykorzystywaé danych osobowych w celu, w sposób i przez czas inny nit. okreslony 
w umowíe, w szczególnosci w celu osiqgni~cia korzysci na swojq rzecz lub na rzecz podmiotu 
trzeciego. 

13. Partner do/ozy starar'l, aby podjeté odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne przeciwko utracie 
lub jakiejkolwiek formie bezprawnego przetwarzania, w tym naruszenia ochrany danych -
przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione 
ujawníenie lub nieuprawnlony dost~p do danych osobowych przesylanych, przechowywanych lub 
w ínny sposób przetwarzanych- w zwiqzku z wykonywaniem przetwarzania danych osobowych na 
mocy umowy. 
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14. Partner zobowiqzuje si~, i:e doloi:y wszelkich starali, aby érodki bezpieczerístwa byty na rozs9dnym 
poziomie, z uwzgl~dnieniem aktualnego stanu wiedzy, wrai:liwosci danych osobowych i koszt6w 
zwiq_zanych ze srodkami bezpieczerístwa. 

15. Partner zarzq_dza ryzykiem w procesie przetwarzania powierzonych danych i stosuje srodki 
bezpieczeňstwa oparte na wynikach analizy ryzyka 

16. W przypadku naruszenia bezpieczerístwa lub naruszenia ochrany danych, o którym mowa w art. 4 
pkt. 12 RODO, Partner, niezwtocznie, nie pózniej nii. w terminie 12 godzin, powiadamia o tym 
Partnera Wiod9cego. Partner w takim wypadku dolozy wszelkich staraň, aby dostarczone 
informacje byty kompletne, poprawne i dokfadne. 

17. Jeteli wymaga tego prawo lub regulacje, Partner wspótpracuje w zakresle powiadamlania 
odpowiednich organów lub podmiotów danych. 

18. Partner niezw~ocznie poinformuje Partnera Wiodqcego o wszelkich okolicznosciach maj9cych 
wptyw na bezpieczerístwo przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

19. Partner umozliwi Partnerowi Wiodqcemu, Mínistrowi lub innemu podmiotowi upowazníonemu, 
dokonanie kontroli zgodnosci przetwarzania powierzonych do przetwarzanía danych osobowych 
z Umowq_. 

20. Partner odpowiada za szkody spowodowane swoim dzia+aniem w zwi9zku z niedop~nieniem 
obowiqzków, które RODO nakiada bezposrednio na Partnera jako przetwarzaj9cego lub gdy dzia~a~ 
poza zgodnymi z prawem instrukcjami Partnera Wiod9cego lub wbrew tym instrukcjom. Partner 
odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaníem w~asciwych srodków 
bezpieczenstwa. 

§ 19 

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY 

1 Partner projektu w celu rozliczenía realizowanego projektu korzysta z SL2014. 

2. Za posrednictwem SL2014 partner projektu: 

1) przygotowuje, sk~ada i przesyla cz~sciowe wnioski o pfatnošé do wtasciwegoKontrolera; 

2) rejestruje informacje o harmonogramie platnosci w swojej cz~scí projektu; 

3) rejestruje informacje o planowanych i przeprowadzonych post~powaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego, planowanych i udzielonych zamówieniach :zgodnie z zasadq 
konkurencyjnosci, opisam~ szczególowo w aktualnym Podr~czniku beneficjenta, informacje 
o zawartych umowach i wylonionych wykonawcach oraz personelu projektu; 

4) prowadzi korespondencj~ z wlasciwym Kontrolerem w zakresle realizowanego projektu 
i przekazuje na i:qdanie Kontrolera niezb~dne informacje oraz elektroniczne wersje 
dokumentów. 

3. Przekazanie elektronicznych wersji dokumentów za posrednictwem SL2014 nie zdejmuje 
z partnera projektu obowiqzku ich przechowywania. Partner projektu przechowuje takte orygina~y 
dokumentów na podstawie których utworzono elektroniczne wersje dokumentów. Partner projektu 
udostEllpniania podczas kontroli na miejscu przeprowadzanej przez uprawnione instytucje zarówno 
oryginaty dokumentów, jak i ich elektroniczne wersje. 

4. Szczeg&owy opis zadarí partnera projektu w zakresie pracy w SL2014 i terminy realizacji zadarí Sq 
okreslone w aktualnym Podr~czniku beneficjenta lub PodrEllczniku beneficjenta SL2014 dost~pnych 
na stronie internetowej programu. 

5. Wszyscy partnerzy projektu uznaj9 za prawnie wiqiqce przyjEilte w umowie rozwi"'zania stosowane 
w zakresie komunikacji i wyrniany danych w Sl2014, bez motliwosci kwestionowania skutków ich 
stosowania. 

6. Kazdy z partnerów projektu uczestniczqcych w realizacji projektu wyznacza do pracy w SL2014 
osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynnosci zwiqzanych z realizacj9 projektu. 
Zgtoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnier'llub wycofanie dost~pu do SL2014 jest dokonywane na 
podstawie wniosku o nadanie/zmian~lwycofanie dost~pu dia osoby uprawnionej, zgodnie z 
Procedurq zglaszania osób uprawnlonych w ramach projektu, za posrednictwem partnera 
wiodeycego. Aktualne wersje ww. dokumentów dostE;lpne set na stronie internetowej programu. Lista 
osób uprawnionych do pracy w SL2014 wraz z wníoskami o nadanie/zmian~/wy._cofanie dostEllpu dia 
osoby uprawnionej stanowi9 zafqcznik do umowy o dofinansowanie zawartej{p'pmi~dzy lnstytucj9 
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Zarzq,dzajqCé\ a partnerem wiodctcym. Zmiana zatctcznika (tj. zmiany w gronie osób uprawnionych) 
nie wymaga sporzctdzania aneksu do umowy. 

7. Wszelkie dziatania w SL2014 osób uprawnionych b~dct traktowane w sensie prawnym jako dzia~ania 
partnera. 

8. Wszelka korespondencja pomi~dzy partnerem projektu a w~asciwym Kontrolerem prowadzona jest 
z wykorzystaniem SL2014, za wyjé}tkiem komunikacji dotyczqcej: 

1) zmian tresci umowy wymagajctcych zawarcia aneksu do umowy; 

2) wniosków o nadanie/zmian~/wycofanie dost~pu do SL2014 dia osoby uprawnionej, 

3} kontroli na miejscu; 

4) dochodzenia zwrotu srodków, o którym mowa w § 1 O. 

9. Osoby uprawnione przez partnera projektu, majqcego siedzib~ na terytorlum Rzeczypospolitej 
Polskiej, w celu uwierzytelniania czynnosci dokonywanych w ramach SL2014, korzystajq z profitu 
zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocq 
waznego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach SL2014. W przypadku gdy z powodów 
technicznych wykorzystanie profitu zaufanego ePUAP nie jest motliwe, uwierzytelnianie nast~puje 
przez wykorzystanie loginu i hasla wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje si~ 
PESEL danej osoby uprawnionej. 

10. Osoby uprawnione przez partnera projektu niemaj9cego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w celu uwierzytelniania czynnosci dokonywanych w ramach SL2014, korzystajq 
z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocct waznego kwalifikowalnego 
certyfikatu w ramach SL20141ub ze swojego adresu e-mail oraz ha~a. 

11. W uzasadnionych sytuacjach, np. w przypadku awarii aplikacji, kiedy czas przywracania 
prawidtowego dzialania SL2014 nie pozwoli na ztozenie cz~sciowego wniosku o ptatnošé 
w terminie, partner projektu sktada wnioski w paplerowej wersji zgodnie ze wzorem dost~pnym na 
stronie internetowej programu. Partner projektu zobowiqzuje si~ uzupelnié dane w SL2014 
w zakresie dokumentów przekazanych drogq pisemnct w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 
informacji o usuni~ciu awarii. 

12. Osoby uprawnione przez partnera projektu zobowiqzane Sq do przestrzegania Regulaminu 
bezpieczeňstwa informacji przetwarzanych w aplikacji glównej centralnego systemu 
teleinformatycznego oraz do pracy w SL2014 zgodnie z zasadami okreslonymi w aktualnym 
Podr~czniku beneficjenta i Podr~czniku beneficjenta SL2014. 

13. Partner projektu niezwtocznie zgiasza do partnera wiodqcego i Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego ínformacje na temat awarli SL2014 uniemozliwiajqcych bqdí: utrudniajqcych prac~ 
w SL2014, skutkujqcych w szczególnosci niemoznoscict przestania za posrednictwem SL2014 
cz~šciowego wniosku o platnosé do Kontrolera. 

14. Partner projektu ka.idorazowo zgtasza do partnera wiodqcego i Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego informacje o naruszeniu bezpieczerístwa informacji, incydentach i podatnosciach 
zwiqzanych z przetwarzaniem przez partnera projektu danych w SL2014, w tym ~aszcza 
o nieautoryzowanym dostEi!pie do danych przetwarzanych przez partnera projektu w SL2014. 

§20 

PRAWO WtAŠCIWE I ROZWIAZYWANIE SPORÓW 

1. Prawem wtasciwym dia umowy jest prawo par'lstwa partnera wiodctcego. 

2. W przypadku zaistnienia sporów mi~dzy Stranami odnosnie interpretacjl lub realizacji umowy 
partnerskiej, Strany b~dct dqi:yc do jego rozstrzygni~cia w drodze mediacji. W tym celu kazdy 
z partnerów mianuje jednego niezaleznego mediatora. Zadaniem zespotu mediatorów b~dzie 
wypracowanie w terminie 1 miesiqca od utworzenia zesporu rozwictzania zaistniatego sporu. 

3. Jeteli rozwictzanie zaproponowane przez mediatorów nie uzyska akceptacji wszystkich partnerów, 
spór podlegaé b~dzie jurysdykcji sctdu powszechnego wtasciwego dia siedziby partnera wiodqcego. 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŇCOWE 

1. Niniejsza umowa zastala sporzctdzona w 6 egzemplarzach, po 3 egzemplarze w wersji polskiej 
i stowackiej. 
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2. O ile strany nie postanowi~ inaczej, wszelka komunikacja pomi~zy Stranami b~zie odbywaé si~ 
w j~zykach: polskim i slowackím. 

3~ lntegraln~ cz~scict umowy sq zatqczniki: 

• Zalctcznik nr-1 -Odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego- Stowarzyszenie Euroregion 
Karpacki Polska.; 

• Zalctczn i k nr 2 - Dekret Nominacyjny z dnia 9 maja 2005 r. 

• Zalctcznik nr 3- Uchwala nr 392/9341 /14 Zarzctdu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dn. 9 wrzeSr1ia 2014 r; 

• Zalctcznik nr 4- Harmonogram rzeczowy; 

• Zatqcznik nr 5- Podzial zadali; 

• Zalqcznik nr 6- Zestawienie danych bankowych poszczególnych partnerów 

• Zatctcznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
w zbiorze: Program Polska-Siowacja 2014-2020; 

• Zalctcznik nr 8 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzani~ 
w zbiorze centralnego systemu teleinformatycznego. 

Wimieniu 

[petna nazwa partnera wlodctcego] 

Partnera wiodélcego 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 

Jmi~ i nazwisko 

Stanowisko 

Podpis i piecz~é (jeslí dot.) 

Miejsce, data 

Dawid Lasek Józef Jodtowski 

Wiceprezes Zarzctdl' Prezes Zarzqdu 

UTTI"'DDREZES z. jf .DU P~EZES Z~RZ ~ 

lQeszów, 
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.UROREGIOIII K.-<\RPA""" 
i~ 95! Rzcszow I r., :1wa r12kZ ' 5 

NIP ' "" r 337 
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[pelna nazwa partnera projektu nr 1] 

lmi~ i nazwisko 

Stanowisko 

Podpis i piecz~é Uesli dot.) 

Miejsce, data 

[petna nazwa partnera projektu nr 2) 

lmi~ i nazwisko 

Stanowisko 

Podpis i piecz~é Uesli dot.) 

Miejsce, data 

20 

W ii'nieniu 

partnera projektu nr 1 

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 

Alfonz Kobielsky 

Dyrektor 

Rzeszów, ~ (). ID~ . .2P 1 i 

Wimieniu 

partnera projektu nr 2 

Muzeum Okr~gowe w Rzeszowie 

Ol1 .OG.JJ)(1 
Rzeszów, 

Bogdan Kaczmar 

Dyrektor 

D'r n.EKI"OR 
Muzeum Okrooaweco w Rz:eszowia 

Bogdan Kaczmar 

MVZEUM OKR;GOWE 
w Rzeszowie 

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 1 q 
tel. 17 853 52 78, fax 17 853 60 n 

NIP: 813-11-07-843 
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Wydruk informacji pot>ranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestne Sqdowym, 

posiada moc dokumentu wydawanego przez Central nč!lnformacj!i, nie wymaga podpisu i piecz~d. 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO 

KR.AJOWY REJESTR SJ\DOWY 

Stan na dzierí 31.05.2019 godz. 11:03:57 
Numer KRS: 0000115477 

Informacja odpowiadajčtca odpisowi pelnemu 

Z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOt.ECZNYCH I ZAWODOWYCH, 

FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKt.ADÓW OPIEKJ ZDROWOTNEJ 

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSII;BIORCÓW 

Nr wpisu I 1 Data dokonanía wpisu 129.05.2002 

Opis REJESTRAOA W KRAJOWYM REJESTRZE SADOWYM 

Sygnatllra akt RZ.XII N5-REJ.KRS/2012/02/271 

OBnaoenie sqdu 51\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZ!At GOSPODARCZV KRAJOWEGO REJESTRU SJ\DOWEGO 

Nrwpl9tl I 2 Data dokonania wpiau I o6.12.2oo4 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/11641/04/381 

Omaczenie 5é!dU S.A,D REJONOWY W RZESZOWIE, Xll WYDZ!At GOSPODARCZV KRAJOWEGO REJESTRU SI\DOWEGO 

Ntwpisu I 3 Data doltonanie wpisu 09.01.2008 

\Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnattn a6lt RZ.Xli NS-REJ.KRS/14816/07 /847 

Olnaczenle sqdu SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAt GOSPODARCZV KRAJOWEGO REJESTRU S.f\DOWEGO 

Nrwplsu I 4 Data dokonanie wpisu 111.02.2008 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/1039/08/667 

Oznaae111e~u SAD REJONOW'( W RZESZOWIE, XII WYDZJA~ GOSPODARClY KRAJOWEGO REJESTRU 51\DOWEGO 

Nr wp1su I 5 Data dokonania wpisu 110.08.2009 

~s ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XU NS-REJ.KRS/8629/09/452 

Qmaoenie ~u SI\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAI:. GOSPODARCZV KRAJOWEGO REJESTRU S.A,DOWEGO 

Hr vvp$.1 I 6 Data dokonlilt1ia wpisu 115.10.2010 

OpÍI ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

~natura akt RZ.Xll NS-REJ.KRS/10585/ 10/86 

OznllcMnie. SAD REJONOWt' W RZESZOWIE, XII WYDZ1At GOSPODARClY KRAJOWEGO REJESTRU SA,DOWEGO 

Nrwpisu I 7 Dm doi<Qnania wp1su 1 13.09.2012 

Opi$ ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/8816/12/110 

Oilrlaa.e~ Séjdu SAD REJONOWY W RZESZOWIE1 Xll WYDZ1At. GOSPODARCZV KRAJOWEGO REJESTRU S.f\DOWEGO 

Nr wptstl I 8 Data dokonant.a wptSU Jo6.12.20l3 A 

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE I I 
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Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/18409/13/598 

OZ!naaenle sqdu SAD REJONOWY W RZESZOWlE, XII WYDZIAt GOSPODARClY KRAJOWEGO REJESTRU SI\DOWEGO 

Nrwptsu I 9 Data dokonania wpisu 126.09.2014 

Opis ZM!ANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/14219/14/436 

OlflaCZeRie qdu SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAt GOSPODARClY KRAJOWEGO REJESTRU S,I\DOWEGO 

l\lrWJ)ISU I 10 Dam dokonania wpisu 112.10.2015 

Opis ZMlANA DANYCH W REJESTRZE 

S)l9nall.Fil al:t RZ.XIl NS-REJ.KRS/13602/15/644 

Ozrlac:renfe ~ Sl\0 REJONOWY W RZESZOWIE, Xll WYD'ZJAt GOSPODARClY KRAJOWEGO REJESTRU SJ\DOWEGO 

Nrwpisu I ll Datli dokonanía Wj:)ISU l zo.1o.zo15 

Opis ZMlANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XU NS-REJ.KRS/13602/15/644/NIP 

<Rnacreoie sqdu ------
Nr wpísu I ll Data dckonania Wj)lSU 115.02.2017 

OpiS ZM!ANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/1146/17/884 

Oznaaenle Séldu 5.1\D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZlAt GOSPODARCZV KRAJOWEGO REJESTRU St\DOWEGO 

Nr~ISU I 13 Data dolr.onania wplSU 127.09.2017 I 

OpiS ZMIANA DANYCH W REJESTRZE 

Sygnatura akt RZ.XII NS-REJ.KRS/16502/17/762 

Oznaaeoie~ SA,D REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZlAt GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S.A,DOWEGO 

Dziat 1 

Rubryka 1 • Dane podmíotu 

H11mer ; natwa pola Nrw~ Zawl!ll'tn5t 

wprow. Wj1((. 

l .Ot.naerenle rodzaJU organaaqi 1 - STOWARZYSZENIE 

2.Numer REGON/NIP 1 ll REGON: 691539554, Nl P: ---

ll - REGON : 691539554, NIP: 8133205337 

3.Nazwa 1 2 STOWARZYSZENIE NA RZECZ EUROREGJONU KARPACKlEGO EURO-KARPA1Y 

2 - STOWARZYSZENIE "EUROREGION KARPACKl" - POLSKA 

4.Daneo wczeSnie~ ~ 1 - REJESTR STOWARZYSZEŇ 936 SAD OKR!;GOWY W RZESZOWIE 

S.Czy podmot po6iada status organizacji - - ·-----
potytk~ publio:rlegO? 

Rubryka 2 - Síedziba i adres podmiotu 

Numer 1 rumva pola NrwpiSu ~ 

wprew. wylr.r. 

1.Sledziba 1 - kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat t-1. RZESZÓW, gmina M. RZESZÓW, miejsc. 
RZESZÓW 

2.Adres 1 - ul. GRUNWALDZKA, nr 15, lok. --, miejsc. RZESZÓW, kod 35-959, poczta RZESZÓW, 

~~POLSKA ( 
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1: 
1-
1-

1---
I------

Rubryka 3- Jednoitki terenowe lub oddzialy 

Brak wpisów 

ber 1 r.uwa po~e RLJbrykal4- Infoonacje o statucie 

Nt Hr Wp!9U zawartn& 
llolejny- wprow. wy.ltr. 
wpalu 

l.Infonnacja o sporzqdzeniu lub 1 1 - STATUT PRZYJ~O UCHWAtA CZt.ONKÓW ZAtOiYOEU DNIA 25.02.2000R. I zmíanle statutu PAR.3 UST.3, PAR.17 UST.l, PAR.22 UST.2, PAR.24 UST.l, PAR.19 UST.3 

I 2 )2 - 27.06.2003 R. I 28.06.2004 R. - ZMIANY ZAPISU STATIJTU STOWARZYSZENIA: W 
I 
I i PAR.4 UST.l, W PAR.S UST.2, W PAR.6, W PAR.8 UST.l DODAJE Sl~ PKT 1 I PKT 2, 

I W PAR.9 UST.l DODAJE SI~ PUNICTY OD 1 DO 14, W PAR.l2 PKT 2, W PAR.l4 

I UST.3, W PAR.17 UST.l, W PAR.19 UST.3 I UST.4, W PAR.20 UST.4, W PAR.21 PKT 
9, W PAR.24 UST.2 I UST.3, W PAR.25 DODAJE SI~ PKT S. 

j 
i 3 3 - 30.11.2007 R. ZMIENIONO: § 22 PKT 2, 24, 32 UST. 3 STA1UTU 

I 4 6 - 21.06.2010 R. 

I 

§2; §3 PKT 3; §6 PKT 1 I 2; §9 PKT 1; §9 PKT 2; §9 PKT 3; §9 PKT S, 7, 8, 9, 10, ll, 
12, §10 PKT 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, ll, 13, §15 PKT 1; §19; §20 UST 4 PKT 1; §23 PKT 
6; §25 PKT 3; §30; DODAJE SIE; ROZDZIAl:. DOTYCZI\CY TWORZENIA JEDNOSTEK 
TERENOWYCH: JEDNOSTKI TERENOWE §31-•m; §42 PKT 2 

I W ZWU\ZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMl, ZM1ANIE U LEGA NUMERAOA 

I ROZDZIAlÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH PARAGARAFÓW 

I s 8 - 27.06.2013 R. 
i 

I 
PAR.9 PKT 3, W PAR.9 DODAJE SI.E; PKT 22, W PAR.9 DODAJE SI.E; PKT 23, W PAR.9 

I DODAJE SI.e; PKT 24, W PAR.9 DODAJE SI.E; PKT 25, W PAR.9 DODAJE SI~ PKT 26 

Rubryka S 

NOOIIlr I 1!1ZWa poia INr~ ~za-w: 
..,ow. •· 

l.Claii, na~ ZOS1:ata utworzona 1 - l NIEOZNACZONY 

~ 

Rubtyka 6 - Sposób powstanra podmiotu 

Brak wplsów 

Rubryka 7 - Komitet zatoiyclelskl 

Brak wpisów o 
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Rubryka 8 - Organ sprawujqcy nadzór 

Numer ' AaZWa pcla Nr wpiSU llJWIIrmšé. 

wprow. I wytr. 

l.Nazwa organu 1 1- PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 

Dziat 2 

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezent:acjf poclmiotu 

L.p. Numer i Aall'la pola Nr wplsu Z21war00~ 

~- wykr. I 

1 l.Na.twa organu uprawni<mego do 1 - IZARZJ\0 
reprerentowanía podmiotu i 

2.Sposób reprezentacji podmlotu 1 3 ! 1.00 SKtADANJA oSwiADCZEŇ WOU W ZAKRESlE PRAW I OBOWif\Z.KÓW 
o MAJATKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I 
ZOBOWII\ZAŇ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE t.JI,C2NE WSPÓlOZlAtANIE 
DWÓCH C21:0NKÓW ZARZ.I\DU, W lYM PREZESA. 
2.DLA WAiNoSCI DOKUMENTÓW FINANSOWQ-KSI~WYCH WYMAGANY 
JEST PODPIS PREZESA I SKARBNIKA. 

1
3.DLA WAZNOSO INNYCH PlS~ I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS 

tPREZESA WB INNEGO UPOWAZNIONEGO C2l:.ONKA ZARZJ\DU. 

13 - 11.00 SKtAOANlA OSWJADCZEŇ WOLI W ZAKRESlE PRAW I O~OWIAZKÓW 
: MAJATKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMOW I 

I IZOBOWIJ\ZAŇ w JEGO IMJENIU JEST WYMAGANE I:J\CZNE WSPÓlDZlAlANIE 
DWÓCH CZtoNKÓW ZARZ..6,DU, W TYM PREZESA LUB UPOWAiNIONEGO 

o PRZEZ NIEGO CZtONKA ZAR.ZADU. 
I2.DLA WAiNOSCI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSI~GOWYCH WYMAGANY 
I 

!JEST PODPIS PREZESA LUB INNEGO UPOWAiNJONEGO CZt.ONKA ZAJUADU. 
I . . 

!3. ZAFW\D STOWARZYSZENIA MOZE UDZIELIC DYREKTOROWI 
( 

GENERALNEIIIIU SEK, JAK RÓWNIEZ OSOBIE KIERUJACEJ BIUREM ZARV\DU 
SEK, PEtNOMOCNICTWA OGÓLNEGO, OBEJMUJI\CEGO UMOCOWANIE DO 
PROWADZENIA SPRAW STOWARZYSZENIA NIE PRZEKRACZAJACYCH 
ZWYKtEGO ZARZJ\DU. 

Podrubrýka 1 
Dane osób wchodz~ w sktad orgam.J 

l.p. Numer 1 t\!IZWO pole NrwpiSu lzawartošé 
wprow. wykr. 

1 1.Nazwisfro I Nezwa lub flrma 1 2 KRZANOWSKI 

2.Imiona 1 2. BOGUStAW PIOTR 

3.Numer PESEL/~ 1 2. 700904072.36 

4.Numer KRS - - *'***** 
S.F\lnkqa w organie reprezeo~ 1 2 PREZES ZARZJ\DU 

2 l.Nazwisko I Nazwa lub firma 1 3 iJUSZCZAK 

2.Imiona 1 3 jJAN JÓZEF 

3.Numer PESEL/REGON 1 3 ! 6.0071306830 
1 

4.Numer K'RS - - l****** 

S.Fvnkcja w organie reprezeA~ l1 3 WICEPREZf5 ZARZf\DU 

3 l.Nazwisko I Nazwa lub flmla 11 3 GRZ~DA 

Z.Imlona 11 3 MARIUSZ 

[3.Numer PESEl./REGON 1 3 163092.711654 

4.N.umer KRS - - ****** í\ . l 
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S.Ftrlkqaw~~ ! 1 3 WICEPREZES ZARZI\DU 

4 l.Narwisko I N&wa lub firma l 3 OÍÓG 

2.Imíona !1 3 ISTANts:tAW I 

3.Numer PESEI.jREG~ 1 3 ls305270iS39 

4.NumerKRS - - """'*"'*"' 
[s.FunkQa w orgarle rep~m 1 2 I SEiffiETARZ 

I ;2 3 f PREZES ZARZf\DU 

5 l.Nazwisko I Nazwa lub firma 1 2 
1
KAMINSKI 

2.Imiona 1 2 !TADEUSZ 

3.Numer PESB../REGON 1 2 50052503334 

4.Numer KRS 1- . **'**** 
S.Funkcja w orgarve repr~cvm 1 2 SKARBNIK 

6 l.Nazwisko I Nazwa lub firma 2 4 SKOTNlCKl 

2.1miona 12 4 
I 

iJANUSZ W:IKT'OR 

3.Numer PESEI../REGON '2 4 57<1~54 

4.NumerKRS - - ._ ..... 
S.Funl«:ja w organie ~m 2 3 

! . 
•SKARBNlK 

3 4 WICEPREZES ZAR.ZI\DU 

7 l.Nazwi*> I NazWC! kJb ftrma 12 9 WYSKlEL 

2.Jmione 
I 
i2 9 iJóZEF STANIStAW 

3.Numer PESei../REGON .2 9 54031106398 

4JtumerKRS I_ . •*•*'** 
S.Friqa w organie repreze~ 12 3 CZt.ONEK z.ARZADU 

!3 9 SEKRETARZ 

8 1.~ I Hazwalub ftmla 12 3 KARAPVT.A 

2.lmionG 2 3 i 1'\IROSl:AW WITOLD 

' 3.Numer PESEVREGON 2 3 60121103473 

4.Numer I<R5 - . ****** 

5. Funl<:t;la w organie reprezentuj;:Jcym ! 2 3 ! CZtONEK eARZADU 

9 l.Nazw1sko I Nazwa lub firma jl 4 lsKOTNICKl 

J2.lmiona 12 4 JANUSZ WIKTOR 

3.Numer PESfl../ReGON l2 4 157092406654 

4.Numer I<RS - . ****** 
S.Funlct.:;ja w organle repl'fllelltUJ!Icvm 2 4 CZlONEK ZARZJ\DU 

10 1.NazW1sko I Nazwa lub ftrma •l 5 I CHOLEWINSKl 

2.1míooa 13 5 I ZVGMUNT JÓZEF 

3.fU'ner PESB../REGON 3 s 16'2040610472 

4.Numer KRS . . **"'**" 

S.Ft.r'lkqa 'W organie reprezentu~ 3 s WlCif>RI2ES ZA~OU 

11 l.NMwlstro I Nerwa klb fmla 3 - JODt.OWSKl 

2.Imíona 3 - 1JÓZEF 

3.Numer PESEl/REGON ,3 . 55060217194 

4.Nt.~mer ~ 1- - I ****** 
' S.Funkqe w organie reprezentuj<jcym '3 - I PREZES ZARZJ\DU (\ 
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12 l.Nazwisko I N&Wa lub firma 3 s SUDot 

2.lmtOna 3 5 !EWA GRAZYNA 

3. Numer PESEI../REGON 3 5 650727US40 

4.Numer KRS - - *****"' 

S.Funkqa w organie ~entuj<}c.ym 3 s SKARBNIK 

13 l .Nazwiska I Nazwa k&'l firma 3 - WYCZAWSKI 

2.lrnkma 3 - ANDRZEJ 

3.Numer PESEI../REGON 3 - S9102609079 

4.Numer KRS - - ****** 
S.Fuolu:ja w organie reprezentufclcym 3 5 WICEPRfZES ZARL\DU 

s a SKARBNIK 

8 - WlCEPREZES ZARV\DU 

14 Utazwisko I Nazwa lub firma 4 5 SKOTNlOO 

2.Imooa 4 5 j JANUSZ WIKTOR 
I 

3.Humer Pf:S'El./RfGON 4 5 S7092406654 

4.NumerKRS - - "'*"'*** 
; S.Funkqa w organie ~rezentu~c.ym <t s 1 WICEPREZES ZARZI\DU 

15 l.Nazwisko I Nazwa Ul ftnna !s 12 ILASEK 

2.lll'l100a .5 12 JOAWID PAWEt 

3.Numer PESEL/REGON s 12 75120116177 

"'.NumerKI'tS - - I•***** 
S.FI:lnkqa w organie reprezentujijcym 15 12 TwrcEPREZES I 

16 l.Nazwisko I Nazwa lub finna s 8 STRYJAK 
1 

2.lmiona s 8 jZENON 

3.Numer PESEL/REGON s ·s 6004021B418 

4.Numer KRS 1- - "'"'"*** 

S.Funkcja w organie reprezent:t.ů<ICYm s 8 WICEPREZES 

17 l.Nazwisko I Nazwa lub firma )8 - SOKOI:.OWSKA 

Urniena 8 LUC:VNA 

3.Numer PESEL/REGON lB - 62082903307 

4.Numer KRS - - JiJAc**** 

5.Funkqa w oc{)anie reprez~cym Ia - ISKARBNIK 

18 l.Nazwisko I Nalwa lub firma 9 - MAJKUT 

2.Imiona 9 - lEStAW 

3.Numer PESEL/REGON 9 . 50062305395 

-4.Humer KRS - - ****** 

S.Funkcja w orgenle r~cym '9 - St:KRETARZ 

19 l.Nazwisko I ~wa lub firma h 2 - KRUCZEK 

2.lmiooa 12 - STANlStAW 

3.Numer PESR/RfGON 12 - 65102612090 

4.NI.lll'lef KRS 1- - ****** 

S.f\a'll«3a w organle repreaent1Jj<tcym 12 - WICEPREZES ZARZADU 

20 l.Nazwisko 1 Nazwa lub firma 113 - jLASEK 

2.tmiona 13 - DAWIO PAWEt. 
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3.Numer PESEI./RfGON 13 - j7Sl20116177 

4.Numer KRS 1- - f**-** 
S.F~ w org<ne repraen1!uj~cym I 13 - lwrcEPREZES ZAAZ.o\DU 

Rubryka 2 • Organ nadzoru 
l.p. I Numer i l1lr.Wia pvla iNr • wpiSV !Zawa~ 

iwpro\11. wykr. 

1 l.Nazwl Qt9ilnU 1 . I KOMISJA REWIZVJNA 

Podrubryka 1 

Dane osób wchoclli;tcych w ~ad organu 
L.p, Numer 11181W1 ~~~ Nrwpllllol z-a~ 

I ! lwprow. wylcr. 

I 1 u•wistc.o I Nazwa lup firma 1 3 ' MUSIAl 

2.Jmlona ! 1 3 JAN ANTONI 

3.Numer PESEL/Rf.GON 1 3 ~010130795 

4.Numer KRS - . I*****"' 
2 1 l.Na2wisko I Nazwe lub ftm1a 1 3 IPt.OuCHA 

2.Imiooa 1 3 ROBERT 

3.Numer l'eSEL/R'EGON 1 3 165083.108672 

I 4.NumerKRS . - '*'***•• 
I 

ILECHOWSKI I 

3 l.Nazwisko J NiJzwa luéJ f~rma i l 3 

I I 

2.lmiona ! 1 3 WITOLD TOMASZ 
I I 

I 
3.Numer ?ESB../REGON 1 3 65050614751 

4.Nurner I<RS - - *****• 

4 l.NalWlsko I Nazwa 1-.b ftnna 2 5 IJAWORSKI 
' I 

I 
2.Imiona 2 s Í.KAZIM!ffRZ 

l 
3.Numer PESEI./Rf:'GON 2 s 156830518396 

4.HumerKRS 1- - ****** 
5 l.Hw! 81 /I'Wwa lub firma 2 7 ZABEK 

2Jmiona 2 7 MAREK 

3.Numer F'E~ON !2 7 66041414974 

4.NumerKRS 1- - l*****"' 
6 l.Nazwisko I Na2iwa lW ftnml !2 3 BEREŠ 

2.Imiona 2 3 I UJKASZ JA~UB 
3.Numer PESEJ.!REGON 12 3 1781:01708336 

<t .Nurner KRS - - I****** 

7 l.HaMisiro I Nazwa lub firma 3 7 OBARA 

2.lmiooa ~ 3 7 STANIStAW 

3. Numer PESfl/R.EGON 3 7 152111201397 

I 4.Numer KRS - - ****** 
' 

8 l.Nazwisko I Nazwa lub firma 5 - ,PARA 

2.Imione i s - IANNA M·AAIA 

3.Numer PESfll.,fflEGON s -
I 

177111102820 /) 
-
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4.Numert<RS I - - '***-*** 

9 l .Nazwisko I Nazwa lub finna 17 10 SKOTNICKI 

2lmiona !7 10 JANUSZ WIKTOR 

3.Numer PESEI../REGON 17 10 57092406654 

4.Numer KRS L - •***** 

10 l.Nazwisko 1 Nazwa lub firma 7 - I PELc 

2.1m1ona } . iRENATA BOiENA 

3.Nuner PF!SEl./RfGON 7 - 172031416020 

"'.NumerKRS 1- - **"'**"" 
ll l.Naz:wiSko I Nazwa lub firma 110 - MANDZYN 

2.1m1ooa !10 - lwoJCIECH 

3.Numer PESEl/REGON bo - 162030509678 

4 .Nurner f<RS - . ****** 

Rubryka 3 

Brak wpisów 

Dziat 3 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Nle dotyay 

Brak wpisów 

Rubryka 3 - Cel dzialanla organizacji 

Nu~ 1 nazw<:~ pole Nrwplsu Zii'Mirtnšé 

WJli"OW· W'l1<f. 

1.<:8 W!lalania 1 2 l.UPOWSZECHNlANIE WIEDZY O HlSTORll, TRADYCJACH I KUL TURZE POLSK!EJ, 
2.POGt~BlANIE WSPÓt.PRACY I ROZWÓJ DOBRYCH STOSUNKÓW POMIE;DZV 
PAŇSlWAMI NALEÍI\CYMI DO ZWII\ZKU MIE;OZVREGIONALNEGO EUROREGION 
KARPACKI, 
3.PROMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAt.AN Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA I 
UTRZYMANIA ZASOBÓW PRZVRODY, 
'I .ROZWÓJ Tl.IRYSTYKI I AGROTURYSTYKI, 
S.HARMONDNY ROZWÓJ GOSPODARCZV REGIONU, 
6.UPOWSZECHNIANIE WIEDZV O EUROREGIONIE KARPACKIM, 
7 .UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O GMINACH I POWIATACH, W TYM SZCZEGÓLNIE 
WCHODZI\CYCH W SKtAD STRONY POLSKIEJ EUROREGIONU KARPACl<lEGO, 
B.UPOWSZECHNIANIE WIEDZV O UNII EUROPEJSKIEJ I PODEJMOWANYCH PRZEZ NIJ.\ 
DZlAtANJACH, 
9.0CHRONA ZDROWIA I PODEJMOWANIE DZIAt.AŇ PROFilAKTYCZNYCH W TYM 
ZAKRESlE, 

I 
lO.WYMIANA KULTURALNA I NAUKOWA, 
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ll.WYMIANA DOSWIADCZEN Z ZAKRESU OPIEKI SOOALNEJ, 
12.ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW ROLNICTWA I SRODOWISK WIEJSKICH, 
13.WYMIANA DOŠWIADCZEN Z ZAKRESU ZARZJ\DZANIA ADMINISTRAO.I\ I 
PODMIOT AMI GOSPODARCZYMI, 

14.WYMIANA OOSWIADCZEŇ ZWIAZANYOi Z DZIAI:ALNOSCII\ SAMORV\DÓW 
LOKALNYCH, 

lS.WYMIANA OOSwlADCZEŇ Z ZAKRESU ROZWII\ZVWANIA PROBLEMÓW 

I SZKOLNICTWA. 

2 6 l. TWORZENIE RZEClYWISTYCH STRUKTUR WSPÓtPRACY TRANSGRANICZNEJ I 
MII;DZVREGIONALNEJ NA TERYTORIUM ZWI.I\ZKU MIE;DZVREGIONALNEGO 
"EUROREGJON KAR.PACKI" - REGIONACH PRZYGRANICZNYCH PANSTW LEZI\CYCH NA 
OBSZARZE KARPAT, W OPARC!U O PRAWO KRAJOWE I EUROPEJSKIE, NA ZASADAQ-l 
PARTNERSTWA POZIOI"'EGO I PIONOWEGO, SUBSYDJARNOSO I DEMOKRATYCZNEJ 
REPREZENTAOI PODMIOTÓW SEKTORA: PUBUCZNEGO, PRYWATNEGO I 
POZARZI\DOWEGO. 
2. KOORDYNACJA INYKORZVSTANIA POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONYCH 
NA WSPÓtPRACE; TRANSGRANICZNI\ I MII;DZVREGIONALN/j W ZAKRESlE 
PLANOWANIA, PROGRAMOWANIA, ZARZJ\DZANIA, WDRAiANIA I MONITOROWANIA 
DZIAI:AŇ: PROJEKTÓW, PROGRAMÓW, STRATEGII TRANSGRANICZNYCH I 
Mif;DZVREGIONALNYCH NA TERYTORIUM ZWII\ZKU MIE;DZVREGIONALNEGO 
"EUROREGION KARPACKI'' - REGIO NACH PRZVGRANICZNYCH PANSTW LEi.A,CYCH NA 

' 
OBSZARZE KARPAT. 

6 - 11. REAUZAOA MISJI, KTÓRA. JEST ROZWÓJ SPOI:.ECZNO-GOSPODARCZY 
EUROREGIONU KARPACKI EGO POPRZEZ WSPARQE PROCESÓW ROZWOJOWYCH W 
ZAKRESlE WSPÓi:.PRACY TERYTORIALNEJ. 

2. 1WORZENIE STRUKTUR WSPÓLPRACY TRANSGRANICZNEJ I MIE;DZVREGIONALNEJ 
NA TERYTORIUM PANSTW Lfi:ACYCH NA OBSZARZE KARPAT, W OPARCIU O PRAWO 
KRAJOWE I EUROPEJSKIE, NA ZASADACH PARTNERSTWA POZIOMEGO I PIONOWEGO, 
SUBSYDIARNOSCI I DEMOKRATYCZNEJ REPREZENTAOI PODMIOTÓW SEKTORA: 
PUBLICZNEGO, PRYWATNEGO I POZARZJ\DOWEGO. 
3. REALIZAOA STRATEGICZNEJ KONCEPOI KARPACKI HORYZONT 2010 JAKO 
GtÓWNEGO ~1ECHANIZMU REAUZAOI MISJI STOWARZYSZENIA, A TAKZE 
OPRACOWYWANIE I WDRAiANIE JNNYCH STRATEGICZNYCH PLANÓW I PROGRAMÓW 
DZIAI:AN O CHARAKTERZE OGÓLNYM I TEMATYCZNYI"'. 

4. KOORDYNAOA WYKORZVSTANIA POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONEJ 
NA WSPÓlPRAC~ TRANSGRANICZNI\ I MIE;DZVREGIONALNA W ZAKRESlE 
PLANOWANIA, PROGRAMOWANIA, ZARZJ\DZANIA, WDRAiANIA I MONITOROWANIA 
DZIAI:A!Ílí PROJEKTÓW, PROGRAMÓW, STRATEGII TRANSGRANICZNYCH I 
MI~DZVREGIONALNYCH NA TERYTORJUM ZWII\ZKU MIJ;DZYREGIONALNEGO 
"EUROREGION KARPACKI" - REGIONÓW PRZVGRANICZNYCH PANSTW LEiACYCH NA 
OBSZARZE KARPAT. 

S. UPOWSZECHNIANIE WIEDlY O HISTORJI, TRADYOACH 1 KUL TURZE POLSKJEJ 
ORAZ O KULTURACH KRAJÓW KARPACKICH. 
6. POGl~BIANIE WSPÓLPRACY I ROZWÓJ DOBRYCH STOSUNKÓW POMI~DZY 
PANSTWAMI NALEZc\CYMI DO ZWII\ZKU MIE;DZYREGIONALNEGO EUROREGION 
KARPACKI. 

7. WSPAROE PROCECÓW GOSPODARCZVCH ORAZ ORGANIZOWANIE W5PÓlPRACY 
1NS1YTU01 OKOlO BIZNESOWYCH NA OBSZARZE EUROREGIONU KARPAOOEGO. 
KOORDYNAOA WSPÓlPRACY GOSPODARCZEJ Z PODMIOTAMI SEKTORA 
PRYWATNEGO SPOZA OBSZARU EUROREGIONU KARPACKIEGO. 
8. ROZWÓJ REGIONALNEJ I TRANSGRANTCZNEJ TIJRYSTYKI I AGROTURYSTYKJ. 
9. PROMOOA GMIN I POWIATÓW CZt.ONKOWSKICH SEKP, WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO ORAZ ZWII\ZKU MII;DZVREGIONALNEGO EUROREGION KARPACKI 
ZA GRANICI\. 
10. REAUZAOA WIZJI lWORZENIA SPOtECZEŇSTWA INFORMACYJNEGO NA 
OBSZARZE ZWJAZKU MIE;DZVREGIONALNEGO EUROREGION KARPACKI. CD. WG. 
STATUTU 

Rubryk.a 4 - Przedmiot dzia1afnošd statutowej organizacJí poiytku pubJianeg({) 
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Brak wpisów 

Rubryk.a 5 - Informacja o dniu koiÍCZqcym rok obrotowy 

Brak wpisów 

Dzia} 4 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Wierzytelnosci 

Brak wpisów 

Rubryka 3 - lnformacje o oddaleniu wníosku o ogtoszenie upadtošel na podstawie art 13 ustawy z. 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadfo5ciowe albo o zabezpiec2enlu majqtku dtuinika w postíp)wanlu w przedmiode ogloszenia upadtosd albo 

w postf#)waniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniU post~powanía restrukturyzacyjnego 

Brak wpisów 

Rub~ 4 - Umorzenie prowad.zonej przedwko poc!miotowi egzekucji z uwagi na fakt. íe z egzel<ucjl nie uzyska si~ 
sumy wyis:zej od kosztów egzekucyjnyeh 

Brak wpisów 

Dzia} 5 

Rubryka 1 - Kurator 

Brak wpisów 

Dzia} 6 

Rubryka 1 - Ukwldacja 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Inforrnacje o rozwiqzaniu podmiotu 

Brak wpisów 
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Rubryka 3 - Zarojd komísafyczny lub przymusowy tub przedstilwldel do prowadzenia bieiqcydl spraw stowarzyszenia 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Informacja o ~eniu lub podziale 

Brak wpisów 

Rubryka 5 - Informaqa o ~aniu upacUoScíowym 

Brak wplsów 

Rubryka 6 - Informacja o pos~u ukl'adowym 

Brak wpisów 

Rubryka 7- Informacje o ~aniach restrulcl:.urymcyjnych, o posti:powaniu naprawczym lub o przymusowej 
restrukturyzacji 

Brak wpisów 

Rubryka B - Inforrnacjia o zawieszeruu dziafalnošci gospodarczej 

Brak wpisów 

I data sporzadzenia wydruku 31.05.2019 I . 
!adres strooy intemetov.rej, na której sq d~pne lnformacje z rejestru: el<rs.ms.gov.pl 





PhDr. Tomáš Leěo 
primátor mesta. 

Vranov na.d Topl'ou 

Menovací dekrét 

Na základe rozhodnutia Mestského zastupitel'st.va vo Vranove nad Topfou, prijatého 
uznesením č. 83 zo dňa 15. 12. 2004 ste bol i 

vymenovan.v 

do funkcie riaditel'a Mestského domu ku/túry Vranov nad Topl'ou 

Zmena termínu nástupu do funkcie bola schválená uznesením Mestského 
zastupitel'stva č. t 18 zo dňa 31. 3. 2005. V nadvaznosti na ukončenie predchádzajúceho 
pracovného vzťahu nástup do fun.kcie je 10. 5. 2005. Uvedený dei'l nástupu do funkcie je 
súčasne dňom, ked' vzniká medzi Vami a mestom Vranov nad Topl'ou pracovný pomer. 

Vo Vranove nad Topťou 9. 5. 2005 

Vážený pán 
Ing. Alfonz KOBIELSKY 
Staničná 1.264/55 

093 Ol VranO\' nad Topl'ou 





UCHWAt.A Nr 392··/9341/14 
ZARV\.DU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w .RZESZOWIE . 
z·dnia 9 wrzešnia 2014 r. 

w sprawie powolania dyrektora Muzeum Okrtgowego w Rzeszowie. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 . ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorz~dzie województwa /Oz. U. z 201.3 r. poz.596· z pózn. zrn./, art. 15· 
usl. 1, ust. 2 .i ust7 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 pazdziernlka 1991 · r. 
o organizowaniu i prowadzeniu dziafalnošci kulturalnej./ Dz: U. z 2012 r. poz. 406 
.z póin. zrn./ oraz art.68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
/Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z pózn. zrn./ 

·za~cfWOJa·wodifWá"Podl<ařpackiego"w Rieszowie 
uchwala, co nas~puje: 

§ 1 . 

Powofuje si~ Pana Bogdana Kaczmara na stanowisko dyrekt6ra Muzeum 
Okr~gowego w Rzeszowie na okres od dnia 2 stycinia 2015 r. do dnia 
2 stycznia 2022 r. 

§2 

Wykonanie uchwal)i powierza si~ Marsza~kowi Województwa Podkarpackiego. 

UchwaJa wchodzi w žycie z dníem podj~cia. 

ZA ZGODNOSé 
Z ORYGINAl..EM 

DYREKTOR 
Mu.·~ Okreaoweoo w R7P!l7nwil> 

Bogdan Kaczmar 

-uc Ji:::m .1'\.uzmar 
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PL-sK Polska-S4owacja 

Zaf~cznik nr 4: Harmonogram rzeczowy. 

Partner Wiod~cy: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 
Partner projektu nr 1: Mestský dom kultúry, prispevková organizácia 
Partner projektu nr 2: Muzeum Okr~gowe w Rzeszowie 
Nu me r projektu: P LSK.01 .0 1.00-18-0102117 
Tytut projektu: " EtnoCarpathia" 

Rok Rok Rok Rok 
Nazwa dzialania 2019 r 2020 r 2020 r 2020 r 

IV I kwartat ll kwartat 111 
kwartat kwartat 

Z1. Diagnoza 
potencjatu 
EtnoCarpath i i 
Z2. Opracowanie 
nowoczesnych 
form promocji 
dziedzictwa 
kulturowego 
Z3. Carpathia 
Etno Design 

-Z4. 
Przeprowadzen ie 
warsztatów, 
spotkarí 
informacyjnych 
ZS. Wydarzenia 
promuj~ce 
dziedzictwo 
kulturowe 
pogranicza 

Rok 
2020 r 
IV 
kwartat 

Rok Rok Rok Rok 
2021 r 2021 r 2021 r 2021 r 
I kwartat ll kwartat 111 IV 

kwartat kwartat . 

I 

I 
I 

I 
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PL-sK Polska-S~owacja 

Zatétcznik nr 5: Podzia~ zadan. 

Partner Wiod~cy: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 
Partner projektu nr 1: Mestský dom kultúry, prispevková organizácia 
Partner projektu nr 2: Muzeum Okn~gowe w Rzeszowie 
Numer projektu: PLSK.01.01.00-18-0102117 
Tytul projektu: "EtnoCarpathia" 

--- -

I Czas- realizacji Nazwa dziatania 

' 
~- Diagnoza potencialu EtnoCarpathii 11 .2019 - 02.2021 

Z2. Opracowanie nowoczesnych form promocji 11.2019-10.2021 
dziedzictwa kulturowego 
~ Carpathia EtnoDesi9_!! 01.2021 - 08.2021 

Z4. Przeprowadzenie warsztatów, spotkan 11.2019-06.2021 
infonna~lnych 
ZS. Wydarzenia promujé\Ce dziedzictwo kulturowe 03.2020 -10.2021 
pogranicza --

PartnerZaangazowany 
w realizacjQ 

PWIP1/P2 
PWIP11P2 

-
PW -
PW/P1 

PW/P1/P2 
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