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Príloha č. II.8b k Príručke pre žiadateľov a konečných uživateľov/ 
a príloha č. 8b ku Žiadosti o poskytnutí finančného príspevku pre malý projekt 

 

       Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte 

 
 
ktorý sa uchádza o spolufinancovanie z prostriedkov Europského fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci 
Fondu malých projektov Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. 
 
Dohoda uzatvorená medzi účastníkmi dohody: 

1. Žiadatel/Konečný užívateľ 

názov: ...................................... (ďalej len Žiadatel/Konečný užívateľ)  

sídlo: ................................................  

zastúpený: .......................................... 

IČO: ..........................................  

 

2. Cezhraničný partner 

názov:.......................................... (ďalej len Partner) 

sídlo: ..................................  

zastúpený: .......................................... 

IČO: .......................................... 

 

3. Partner(-ri) malého projektu1 

názov:.......................................... (ďalej len Partner 1, 2, 3,…)  

sídlo: ..................................  

zastúpený: .......................................... 

IČO: .......................................... 

 

 
§ 1 

 
1. Predmetom dohody je realizácia malého projektu s názvom: ................................................. ,  
2. Malý projekt bude realizovaný podľa termínov a aktivít uvedených v Žiadosti o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. 
 

 
§ 2 

 
Celkové plánované výdavky, výška spolufinancovania z prostriedkov EFRR a štátneho rozpočtu SR, vlastné zdroje 
žiadateľa sú uvedené v Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v podrobnom rozpočte malého 
projektu. 

                                                           
1 (v prípade, že sa bude na realizácii malého projektu podieľať viac partnerov, a uveďte ich do zoznamu všetkých partnerov 
ako body 4., 5., 6. atď.) 
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§ 3 
 
V prípade schválenia Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na vyššie uvedený malý projekt: 
1. Žiadateľ sa zaväzuje2: 

1) riadiť a implementovať celý malý projekt. Žiadateľ celkovo zodpovedá za malý projekt vo vzťahu 
k Správcovi; 

2) zabezpečiť riadnu a včasnú realizáciu  a ukončenie malého projektu; 
3) implementovať a koordinovať všetky aktivity naplánované v malom projekte, ktoré sú 

nevyhnutné pre úspešnú realizáciu cieľov malého projektu; 
4) koordinovať realizáciu aktivít Partnera/Partnerov, ktoré vyplývajú z ustanovení uvedených 

v Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; 
5) zabezpečiť vlastné finančné prostriedky na realizáciu malého projektu a zabezpečiť vlastný 

finančný vklad; 
6) informovať účastníkov malého projektu o pôvode pridelených prostriedkov na realizáciu aktivít 

uvedených v Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; 
7) že výstupy malého projektu a nadobudnutý majetok budú využívané počas doby udržateľnosti v 

súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutí NFP, (aby počas doby udržateľnosti v malom 

projekte nebola identifikovaná štátna pomoc). 

 
Žiadateľ súčasne vyhlasuje, že žiadne výdavky naplánované v rámci vyššie uvedeného malého projektu neboli, nie 
sú a nebudú financované zo žiadnych iných zdrojov EÚ, ani z iného programu financovaného zo štátneho rozpočtu 
a štátneho fondu.  
 
2. Partner(-ri) se zaväzuje(-jú)3: 

1) aktívne sa zúčastňovať a spolupracovať na aktivitách malého projektu; 
2) riadne a včas uskutočniť úlohy a aktivity, za ktoré je zodpovedný, v súlade so Žiadosťou 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; 
3) informovať žiadateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu viesť k odchýlkam v realizácii malého 

projektu, vrátane  rizika ukončenia realizácie aktivít alebo ohrození nedosiahnutia plánovaných 
ukazovateľov  uvedených v Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; 

4) prijímať všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré umožnia Žiadateľovi plniť povinnosti vyplývajúce mu 
zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; 

5) ….. 4 
 

§ 4 
 

Platnosť a účinnosť tejto Dohody končí dňom ukončenia účinnosti Zmluvy o NFP, ktorú uzatvorí Žiadateľ so 
Správcom. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2 Je potrebné opísať rozsah činností, za ktoré bude zodpovedný Žiadateľ 
3 Je potrebné opísať rozsah činností, za ktoré bude zodpovedný Partner(-ri) 
4 Ďaľšie aktivity dohodnuté medzi Žiadateľom a Partnerom(-mi) 
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§ 5 
 

V prípade, ak nebudú poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie malého projektu uvedeného v § 1, dohoda 
stráca svoju záväznú právoplatnosť. 
  
 
       
 
   

--------------------------------------                                                              --------------------------------------------------- 
 Dátum, podpis a pečiatka  Žiadateľa Dátum, podpis a pečiatka / Cezhraničného              

partnera 
 
 

 

----------------------------------------------- ---------                                                             
 Dátum, podpis a pečiatka / Partnera 1        

 

 

----------------------------------------------- ---------                                                             
         Dátum, podpis a pečiatka / Partnera 2 

 

         

 


