Odborový zväz potravinárov Slovenskej
republiky (OZP SR), Vajnorská 1
815 70 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vaša značka:

Naša značka:
GAVAS - 2012/104587

Oslo, 05. 11. 2012

PROJEKTOVÁ ZMLUVA: FOND PRE DÔSTOJNÚ PRÁCU A TRIPARTITNÝ DIALÓG
Projekt: Školenie a rozvoj zručností zástupcov zamestnancov – Dôstojná práca – Slovenská republika
Štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vážený pán/pani,
Reagujeme na Vašu žiadosť podanú elektronicky dňa 18. 4. 2012. S radosťou Vám oznamujeme, že sme Vašu
žiadosť schválili a že inštitúcia Innovation Norway sa rozhodla urobiť Vám túto ponuku:

1. Grant
Inštitúcia Innovation Norway poskytne Odborovému zväzu potravinárov Slovenskej republiky (OZP SR)
finančný grant určený výlučne na financovanie oprávnených nákladov projektu. Grant vychádza
z informácií poskytnutých Realizátorom projektu, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene inštitúcii
Innovation Norway v žiadosti o udelenie grantu a z akýchkoľvek ďalších písomných informácií
poskytnutých alebo potvrdených Realizátorom projektu.
Cieľom projektu je školiť a rozvíjať zručnosti zamestnancov za účelom zvýšenia počtu profesionálne
vyškolených zástupcov zamestnancov.
Výška grantu nepresiahne sumu 22 500 €.
Očakávané výsledky sú:
• vykonanie 3 regionálnych školení
• vykonanie 1 záverečnej konferencie

2. Projektové náklady
Schválený rozpočet zahŕňa:
Cestovné výdavky .......................................................................................................................... 1 060
Diéty ........................................................................................................................................................
Mzdové náklady na vlastných zamestnancov ................................................................................. 3 955
Mzdové náklady na zamestnancov partnerov ................................................................................ 4 596
Režijné náklady – paušálna suma ....................................................................................................... 860
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Externé služby .............................................................................................................................. 2 290
Náklady na organizovanie školení a konferencie ............................................................................ 9 572
Tlač ............................................................................................................................................... 1 020
Propagácia ........................................................................................................................................ 750
Náklady na vykonanie auditov ........................................................................................................... 380
Nepredvídané náklady....................................................................................................................... 277

Ostatné náklady ................................................................................................................................ 240
Celkom ........................................................................................................................................ 25 000
Výška grantu ............................................................................................................................... 22 500
Koeficient grantového krytia................................................................................................................ 90

Projekt sa má ukončiť do 30. 6. 2014, čo zároveň predstavuje obdobie oprávnenosti výdavkov.

3. Dátum akceptovania
Projektová zmluva musí byť akceptovaná písomne do 6 týždňov od dátumu vyhotovenia tejto zmluvy.
Ak projektová zmluva nie je v rámci tejto lehoty akceptovaná, zaniká bez ďalšieho oznámenia.
4.

Osobitné podmienky udelenia grantu
Grant sa udeľuje na základe všeobecných podmienok uvedených v Štandardných podmienkach čerpania
grantov poskytovaných inštitúciou Innovation Norway (tvoria prílohu tejto zmluvy).
Okrem týchto podmienok sa na udeľovanie grantov vzťahujú nasledujúce podmienky:
4.1 Realizátor projektu predloží inštitúcii Innovation Norway do 1 mesiaca od doručenia tohto listu
tieto dokumenty:
- prepracovaný Plán implementácie projektu
- prepracovaný Plán platieb
- aktualizovaný Plán obstarávania
- písomné potvrdenie o budúcom spolufinancovaní.
4.2 Bankový účet projektu
Predloženie originálu listu od banky Realizátora projektu, ktorý preukazuje, že bol otvorený osobitný účet
projektu a ktorý uvádza meno osoby (osôb) oprávnenej manipulovať s účtom projektu.
4.3 Zálohová platba
Po splnení podmienok uvedených v článkoch 4.1 a 4.2 Realizátorom projektu a ich akceptovaní zo strany
inštitúcie Innovation Norway je možné vykonať zálohovú platbu až do výšky 90 % predpokladaného
rozpočtu pre prvé vykazovacie obdobie.
4.4 Audit
Realizátor projektu predloží správu od externého a/alebo interného audítora spolu s prvou a poslednou
finančnou správou o projekte.
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4.5 Ak inštitúcia Innovation Norway o to požiada, Realizátor projektu vzhľadom na dobré spravovanie
umožní účasť nezávislých subjektov ako pozorovateľov pri vyhodnocovaní verejných súťaží/výberu
expertov tak, aby to bolo prípustné podľa príslušných zákonov Slovenskej republiky o verejnom
obstarávaní.
4.6 Výsledky a ukazovatele, ktoré sa budú ďalej vyhodnocovať spolu so Správcom programu.
4.7 Výdavky v rámci rozpočtovej položky „Ostatné náklady“ a „Nepredvídané náklady“ možno
realizovať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Správcu programu.
4.8 Prednosť osobitných podmienok
Tieto osobitné podmienky majú v prípade rozporu so štandardnými podmienkami prednosť.

5. Konečná akceptovateľná platba
Žiadosť o poslednú platbu musí byť doručená do šiestich mesiacov od posledného dátumu oprávnenosti
výdavkov. Žiadosť o platbu, ktorá bola doručená neskôr, nepredstavuje akceptovateľný základ pre
vykonanie platby.
6. Propagácia
Realizátor projektu v akomkoľvek propagačnom diele zrealizovanom na základe schváleného plánu
propagácie uvedie informáciu o poskytnutí finančných prostriedkov z Nórskych grantov.
7. Rôzne
Všetka korešpondencia s inštitúciou Innovation Norway týkajúca sa grantu bude v písomnej forme
a bude
adresovaná programovému manažérovi na adresu elektronickej pošty:
decentwork@innovationnorway.no.
Táto projektová zmluva sa vykladá v spojitosti so Štandardnými podmienkami a Plánom realizácie projektu.
Dohoda medzi Realizátorom projektu a inštitúciou Innovation Norway pozostáva z projektovej zmluvy,
vrátane osobitných podmienok udelenia grantu, ďalej zo Štandardných podmienok, Plánu realizácie
projektu, Plánu platieb a Podrobného rozpočtu spolu s formulárom prihlášky. Akceptovaním tejto
projektovej zmluvy sa uzatvára dohoda medzi Realizátorom projektu a inštitúciou Innovation Norway.
S pozdravom
za Innovation Norway

Tore Lasse By
Riaditeľ a koordinátor poskytovania grantov v rámci EHP
Knut Ringstad
Programový manažér
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Prílohy:
- Štandardné podmienky, verzia 2.0., 29. 10. 12
- Ďalší exemplár projektovej zmluvy včítane príloh
***
Po akceptovaní grantu, prosím, vyplňte bližšie údaje týkajúce sa platieb (pozri ďalej), podpíšte projektovú
zmluvu a zašlite jeden jej originál so všetkými stranami a finančným identifikačným formulárom, náležite
podpísaný a opečiatkovaný, inštitúcii Innovation Norway na adresu P.O. Box 448 Sentrum, N-0104 Oslo,
Nórsko.
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Týmto potvrdzujeme hodnovernosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v prihláške a následnej
korešpondencii a akceptujeme ponuku udelenia grantu, ako je uvedené vyššie. Ďalej berieme na vedomie
Štandardné podmienky inštitúcie Innovation Norway na udelenie grantu a akceptujeme ich.
Na záver potvrdzujeme, že osoba, ktorá podpísala túto projektovú zmluvu, je oprávnená podpisovať za Odborový
zväz potravinárov Slovenskej republiky (OZP SR).

Platby sa budú realizovať na nasledujúci bankový účet Realizátora projektu (prosím vyplňte tlačeným alebo
paličkovým písmom)
Majiteľ účtu:
IBAN:
SWIFT:
Banka:
Adresa banky:

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Miesto/dátum:

Podpis Realizátora projektu:

Identifikačné číslo organizácie:

..................................

.......................................................
Podpis oprávnenej osoby/prokuristu

..........................................

.....................................................................
Opakovaný podpis uvedený tlačeným alebo
paličkovým písmom
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