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. DODATOK č. 1/ DZ SKczso4o11cs94-o1 (ňALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

 

ČÍSLO 2: Z $KCZ3040116894 (ÚALEJ LEN .ZMLUVA O NFP“)

ííZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovatel

názov:
Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

sídlo: '
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika

lČO:
00156621

DIČ:
2021291382

konajúci:
Gabriela Matečná, ministerka pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR

poštová adresa: Račianska 153/A, P.0.Box 1, 831 03 Bratislava 33, Slovenská republika

. . Hlavný prijimatel' (Vedúci partner)

   

názov:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

„_
sídlo:

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, Česká republika? ,
zapísaný v: -

F
konajúci:

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektorlČO:
61989100

DIČ:
C261989100

banka:
Česká národní banka

IBAN:

SWIFT:

*
poštové adresa!:

(dalej len „Hlavný prijímatel'“)

(Poskytovatel a Hlavný prijímatel' spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlive aj ako

„Zmluvná strana*? -

2. ŘREDMET DODATKU

Poskytovatel a Prijimatel' sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:
2.1. znenie bodu č. 2.1. valuve o_NFP včasti „Hlavný cezhraničný partner“ sa ruší aplne

nahrádza novým znenim:
Hlavný cezhraničný partner:

názov:

Žilinská univerzita v Žiline
sídlo:

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika

zapísaný v:
-konajúci:

prof. lng. JozefJandačka, PhD., rektor

' Vyplni sa v pripade, ak je poštové adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresyjej sídla.
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2.2. Znenše anon? : 2 — ;

  

 

3.3.

3.4.

3.5.

  

   

prefekta & že:

  

m: Atm se je MW
„uzav?ené; ”rim ge mm? zveregnšf dodatek vsútaďe s §5a???: 22. ;; semenem prístupe k tnbrmáciám a o zmene a doplneni niektorýché aeskerššct; predplsov. Ak Pnjímatel' podá návrh na zverejnenie dodatku

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemóžu
sprístupnit' vzmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 2.2. 0 slobodnom prístupe
kinformáciám a o zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predplsov
aza súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho
zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy o NFP.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, ztoho jeden rovnopis dostane Prijímatel, jeden
rovnopis dostane Národný kontrolor z ČR a dva rovnopisy dostane Poskytovatel. V pripade sporu
medzi zmluvnýml stranami se bude postupovat podla rovnopisu tohto dodatku uloženého
u Poskytovatela.

 

  

  



 

 

Priloha č. 1 Predmet podpory

 

 

 

Mýpriiímatel':
 

 

{dd Názov meratefného ukazovatela

’0615 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania

Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania
>0680 . , „. . ,

aplikovane v cezhramcnom regione

ilavnýcszhra ___parmen Žilinská univerzita v Žiline

 

(6d Názovmeratel'aého ukazovatel'a

Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania
)

0680 aplikované v cezhraničnom regióne

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Aktivita

F01 - Vytvorenie siete

vzdelávacích inštitúcii

a zamestnávatel'ov

k prenosu skúseností,

požiadaviek trhu práce na

vzdelávací systém,

zaistenie odborných stáži

priamo u zamestnávatel'ov,

zdielaní potrebnej

infraštruktůry, zdielani dát

a informácií

počet 1

F03 - Využitie spoločne

pripravených foriem

výučby (workshopy pre

žiakov a študentov,

skúšobné lekcie, spoločné

práce žiakov/študentov)

počet 10

Marná

íednotka

Cieiwě

hodnota

Aktivita

F03 - Využitie spoločne

pripravených foriem

výučby (workshopy pre

žiakov a študentov,

skúšobné lekcie, spoločne

práce žiakov/študentov)

počet 10

“
,
v
—
.
)

M
»

ť
„
—

.

 

 

 

Celková
, , : _ Mei-ná _ ' Rehvangta k Typ závislostí(6d Názov mermaukazmuefa

mm nulová , Hp, - “Wa

hodnota

>0615 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania počet 1 N/A Maximalna

hodnota

>O680 Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania počet 20 N,A Súčet

aplikované v cezhraničnom regióne

 

“ Relevancia k horizontálnym prioritám

 



 

 

Priloha č. 1 Predmet podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Partner

i I
S lu

Rozpočtová kap to a HP (VP) HCP po

1. Príprava projektu 0,00 0,00 0,00

2. Personálne Výdavky 61 688,00 61 688,00 123 376,00

3' cesmvne deaka a ““13ka 5 000,00 4 480,00 9 480,00
na ubytovame

4‘ Vydakay „na expemzu a mé 12 470,00 10 970,00 23 440,00
externe sluzby

5. Výdavky na vybavenie 66 500,00 66 500,00 133 000,00

6. lnvestície
0,00 0,00 0,00

7. Kancelárske, administrativne

a iné nepriame výdavky 9 253,20 9 253,20 18 506,40

SPOLU
154 911,20 152 891,20 307 802,40

Schéma de minimis

Výška pomoci de minimis
0 00

lzdroi EÚ)
'

Padiel animaci de minimis na

CDV (zdroj EÚ)

Predpokladá partner v

projekte priiímy?    
HP (VP) Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

HCP Žilinská univerzita v Žiline

 

 



ltěl'á v Bratislave, dňa ........1..1....Ufi....2019

  pódohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ..

a Mihal'ová, generálna riaditel'ka Sekcie programov oezhraničnej spolupráce

:ovgrenia č. MPRV-2018-1920l4136-72

./ Ž & 06.2019

 

a báňská - Technická univerzita Ostrava

Václav Snášel, CSc., rektor -

 

Iosti dodatku: ...........................

nosti dodatku: ......................

 
 




