Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. «číslo_zmluvy»
Podmienky poskytnutia finančného príspevku

Príjemca: «príjemca»
so sídlom: «ulica», «PSČ» «mesto»
zastúpený: «zastúpený»
1.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti o podporu projektu „«názov_projektu»“ a je
účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu.
Finančný príspevok je určený na pokrytie položiek podľa štruktúry rozpočtu, navrhnutej príjemcom
a schválenej poskytovateľom.
Detailný rozpočet je súčasťou žiadosti o podporu a tvorí súčasť Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí
finančného príspevku. Položky uvedené v tomto rozpočte sú pre príjemcu záväzné.
Aktivity naplánované v projekte je nevyhnutné zrealizovať v období od «dátum schválenia» najneskôr
do dátumu uvedeného v prílohe č.1 „Popis a rozpočet projektu“, „Doba realizácie projektu – do:“, teda
do «doba_realizácie_do» “. Zmena tohto termínu je možná len na základe písomnej žiadosti a jej
schválenia poskytovateľom, prostredníctvom administračného systému Nadácie EPH.
2.

Poukázanie platby:

Finančný príspevok poskytne poskytovateľ príjemcovi najneskôr do 30 kalendárnych dní po podpísaní
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku oboma zmluvnými stranami. Podpisom Zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku sa príjemca zaväzuje rešpektovať podmienky použitia finančného príspevku a
termíny stanovené v zmluve a vo všetkých prílohách, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
Finančný príspevok poskytovateľ vyplatí príjemcovi naraz v 100% výške, t.j. «výška_podpory» EUR.
3.

Záverečná správa o použití finančného príspevku:

Do 30 kalendárnych dní od ukončenia aktivít projektu podľa prílohy č.1 „Popis a rozpočet projektu“,
teda do «dátum_vyúčtovania», je príjemca povinný predložiť poskytovateľovi Záverečnú správu
o použití finančného príspevku (ďalej aj „záverečná správa“), ktorej súčasťou je aj finančná správa
projektu a fotodokumentácia o priebehu projektu a to elektronickým doručením fotokópií dokladov
preukazujúcich takéto použite. Spôsob spracovania záverečnej správy s finančnou správou sú bližšie
popísané v Prílohe č. 3 „Pokyny pre spracovanie Záverečnej správy o použití finančného príspevku“.
Skenované fotokópie účtovných dokladov hradených z tohto finančného príspevku musia byť zreteľne
označené nápisom „Nadácia EPH“.
Príjemca sa zaväzuje priebežne, počas realizácie projektu, na vyžiadanie poskytovateľa, informovať
o všetkých dôležitých aktivitách a posielať fotografie v digitálnej forme na emailovú adresu:
nadacia@nadaciaeph.sk, resp. nahrať ich do administračného systému Nadácie EPH po prihlásení do
svojho užívateľského konta. Fotografie sú dokumentáciou o priebehu realizácie podporeného projektu
a aj súčasťou záverečnej správy.
4.

Vyúčtovanie finančného príspevku

V súlade so schváleným rozpočtom poskytne prijímateľ vyúčtovanie výdavkov vrátane zoznamu ďalších
zdrojov financovania projektu, ako aj inej ako finančnej podpory, získanej v období čerpania finančného
príspevku na projekt. Kópie účtovných dokladov hradených výdavkov z finančného príspevku
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poskytovateľa musia byť zreteľne označené nápisom Nadácia EPH. Pokyny pre vyhodnotenie
a spracovanie záverečnej správy o projekte sa nachádzajú v Prílohe č. 3.
V prípade nedostatočného vyúčtovania finančného príspevku (napr. nesprávne alebo neúplné doklady,
nedôveryhodné využitie prostriedkov) si poskytovateľ vyhradzuje právo požadovať vysvetlenie a
doplnenie vyúčtovania v plnej výške spornej čiastky. Príjemca je povinný vykonať doplnenie
a vysvetlenie najneskôr do 10 dní od požiadania poskytovateľa.
Ak príjemca nebude schopný predložiť kompletné alebo správne vyúčtovanie, poskytovateľ je
oprávnený požadovať od príjemcu vrátenie spornej čiastky, t.j. čiastky nesprávne, neúplne alebo
nedostatočne vyúčtovanej. Príjemca je povinný takúto čiastku vrátiť do 60 dní od obdržania výzvy na
vrátenie finančných prostriedkov od poskytovateľa, najneskôr však do 30.novembra príslušného roku.
Poskytovateľ je oprávnený požadovať vrátenie finančného príspevku od príjemcu aj v plnej výške, pokiaľ
vyúčtovanie použitia finančného príspevku nezodpovedá rozpočtu projektu a účelu, na ktorý bol
finančný príspevok príjemcovi poskytnutý.
5.

Verejné poďakovanie za finančný príspevok

Príjemca sa zaväzuje vo všetkých písomných materiáloch a vo verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo
vzťahujú k podporenému projektu uvádzať nasledovné: „Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil(a)
vďaka podpore z Nadácie EPH.
Logá partnerov programu a dizajn manuál poskytne Poskytovateľ príjemcovi v elektronickej podobe.
Použitie loga sa príjemca zaväzuje konzultovať s poverenou osobou Poskytovateľa emailom na
nadacia@nadaciaeph.sk. Logo nadácie a dizajn manuál sa nachádzajú na web stránke:
www.nadaciaeph.sk/o-nadacii/#press-kit
6.
▪
▪

Podmienky poskytnutia finančného príspevku
Finančný príspevok z projektu môže byť použitý len k verejnoprospešným účelom a v súlade
so schváleným rozpočtom na schválený projekt.
Hmotnú zodpovednosť za poskytnuté finančné prostriedky nesie príjemca zodpovedný za
realizáciu projektu.

▪

Príjemca môže uskutočniť presun financií len v rámci schválených rozpočtových položiek (viď
Príloha č. 1, rozpočet projektu je súčasťou Formulára žiadosti o finančný príspevok) do výšky
15% z celkovej sumy grantu bez predbežného súhlasu Poskytovateľa, zaväzuje sa však
dodatočne o tom informovať v Záverečnej správe.

▪

V prípade, že príjemca potrebuje uskutočniť presun finančných prostriedkov v rámci
schválených položiek rozpočtu nad 15 % z celkovej sumy grantu , (viď. Príloha č. 1, rozpočet
projektu je súčasťou Formulára žiadosti o finančný príspevok), musí vopred písomne (emailom na nadacia@nadaciaeph.sk) požiadať o súhlas poskytovateľa a akýkoľvek presun
uskutočniť až po prijatí písomného súhlasu poskytovateľa.

▪

Úrokové výnosy získané z finančného príspevku si ponecháva príjemca, ktorý sa zaväzuje
využiť ich na účely súvisiace s podporeným projektom.

▪

Príjemca sa zaväzuje, že vopred a včas oznámi poskytovateľovi termíny najdôležitejších aktivít,
ktoré sa týkajú realizácie podporeného projektu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo navštíviť
príjemcu a zúčastniť sa všetkých / najdôležitejších aktivít podporeného projektu.

▪

Príjemca sa zaväzuje ponechať si vlastnícke práva k veciam získaným na základe grantu
a zabezpečovať údržbu predmetu, na ktorý bol grant poskytnutý v súlade s projektom
a realizovať dozor nad technickým stavom tohto predmetu minimálne počas doby trvania
zmluvy.

▪

Príjemca grantu sa zaväzuje zachovať predmet, na ktorý bol grant poskytnutý podľa projektu
v prevádzke počas celého obdobia trvania Zmluvy, zveľaďovať, upravovať a rozširovať, avšak
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musí zachovať pôvodný zámer na ktorý bol grant poskytnutý a pôvodné vlastnícke vzťahy
k tomuto predmetu.
▪

Príjemca súhlasí s tým, že Nadácia EPH je oprávnená popísať spoluprácu s Príjemcom a tiež
uviesť Príjemcu v rozsahu jeho identifikačných údajov v informačných materiáloch Nadácie,
alebo v materiáloch o poskytnutých grantoch a na web stránke Nadácie. Príjemca súhlasí
s použitím fotografií, ktoré poskytne Nadácii na internetovej stránke a v materiáloch o Nadácii
a súčasne vyhlasuje, že tieto materiály získal v súlade so zákonom a je oprávnený ich Nadácii
poskytnúť za týmto uvedeným účelom použitia, pričom zodpovedá Nadácii za škodu alebo
ujmu v prípade, ak sa ukáže jeho vyhlásenie podľa tohto bodu za nepravdivé.

▪

Poskytovateľ je oprávnený bezodplatne užívať názov, značky, ochranné známky a/alebo logá
Príjemcu a/alebo zobrazenie pracovníkov Príjemcu vo svojich obrazových, zvukových,
obrazovo-zvukových a/alebo audiovizuálnych záznamoch, ktoré budú/môžu byť šírené
(sprístupnené verejnosti) prostredníctvom printových, televíznych, alebo rozhlasových médií
a/alebo prostredníctvom iných informačných a komunikačných médií vrátane internetu,
najmä prostredníctvom web stránky Nadácie EPH.
Príjemca udeľuje v zmysle § 70 zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov Poskytovateľovi bezodplatné oprávnenie – nevýhradnú licenciu na použitie
autorských diel týkajúcich sa projektu, a to obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových
a audiovizuálnych záznamov vyhotovených príjemcom. Licencia zahŕňa práva na použitie diela
podľa § 19 ods. 4 autorského zákona časovo, teritoriálne a vecne neobmedzené. Príjemca
udeľuje poskytovateľovi súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie diela vytvoreného
príjemcom v rozsahu poskytovateľovi udelenej licencie (tzv. sublicenciu).
V prípade, že by pri realizácii projektu malo dôjsť k zmenám oproti schválenému projektu,
príjemca sa zaväzuje bezodkladne písomne ohlásiť túto skutočnosť poskytovateľovi.

▪

▪
▪

Akákoľvek zmena pri použití finančného príspevku príjemcom musí byť vopred písomne
odsúhlasená poskytovateľom. Ide najmä o tieto zmeny:
a)

zmena v časovom pláne projektu,

b) ohrozenie realizácie projektu,
c)

zmeny ovplyvňujúce účelové využitie finančného príspevku,

d) v organizácii dôjde k zmenám, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia jej činnosť,
vrátane zmeny sídla organizácie,
e)

zmena osoby zodpovednej za projekt,

f)

zmena štatutárneho zástupcu Príjemcu

g)

zmena sídla, alebo zánik organizácie

V prípade nedodržania podmienok príjemcom, alebo ak dôjde pri realizácii projektu k dôležitým
zmenám bez súhlasu poskytovateľa, je poskytovateľ oprávnený požadovať vrátenie finančného
príspevku, ktorý bol príjemcovi poskytnutý.
V prípade zániku príjemcu v priebehu realizácie projektu je tento povinný vrátiť nevyčerpaný zostatok
finančného príspevku a všetko technické vybavenie, ktoré bolo zakúpené z prostriedkov poskytnutého
finančného príspevku.
Podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku potvrdzuje príjemca svoj súhlas s uvedenými
podmienkami poskytnutia finančného príspevku.
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