ZMLUVA
o spolupráci na realizácii projektu
Žiadateľ (Prijímateľ):

Obec Raslavice

Projektový partner:

ZŠ Raslavice

Hlavná 154, 086 41 Raslavice
v zastúpení: Marek Rakoš, starosta obce
IČO: 00322 521
DIČ: 2020624606

Toplianska 144, 086 41 Raslavice
v zastúpení: Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy
IČO: 37873938
Článok I.
Predmet zmluvy

( 1 ) Obec Raslavice je prijímateľom príspevku z bilaterálneho fondu na realizáciu projektu „Exchange of
experience in the work with Roma“, kód projektu: BFNSOC-002.
( 2 ) Základná škola je partnerom obce Raslavice pri realizovaní projektu uvedeného v ods. 1 tohto
článku.
( 3 ) Hlavným cieľom projektu je zorganizovanie študijnej cesty do Osla (Nórsko) k nórskemu
projektovému partnerovi, ktorý sa zaoberá inklúziou rómov v Nórsku a následne spracovanie 2
príkladov dobrej praxe, ktoré budú počas študijnej cesty získané.
Článok II.
Zodpovednosť zmluvných strán
( 1 ) Obec Raslavice, ako prijímateľ je zodpovedná za:
 finančnú stránku implementácie projektu, vrátane finančného vysporiadania
 komunikáciu s Úradom vlády SR, ako poskytovateľom dotácie
 komunikáciu s projektovými partnermi
 zorganizovanie študijnej cesty k partnerovi do Nórska
 zabezpečenie a prefinancovanie leteniek pre celý projektový tím (3 zamestnanci prijímateľa + 2
zamestnanci projektového partnera)
 vyslanie 3 svojich pracovníkov na študijnú cestu, vrátane 1, ktorý ovláda nórčinu
 vyplatenie paušálnych náhrad cestovných výdavkov zamestnancom vo výške 245 €/osoba/deň,
spolu 735 €/osoba/projekt
 preplatenie paušálnych náhrad cestovných výdavkov zamestnancom projektového partnera
zúčastnených na projekte vo výške 245 €/osoba/deň, spolu 735 €/osoba/projekt
 spracovanie 1 príkladu dobrej praxe – ako výstupu z projektu
 spracovanie tlačovej správy opisujúcej priebeh a výsledky študijnej cesty, ktorá bude využitá aj
pre priame mailové informovanie predstaviteľov miestnych samospráv z okolia Raslavíc.

( 2 ) Základná škola, ako projektový partner je zodpovedná za:
 vyslanie 2 svojich pracovníkov na študijnú cestu
 vyplatenie paušálnych náhrad cestovných výdavkov zamestnancom vo výške 245 €/osoba/deň,
spolu 735 €/osoba/projekt, ktoré mu následne prijímateľ (obec Raslavice) preplatí na bankový
účet partnera na základe predloženia kópií cestovných príkazov zamestnancov.
 zorganizovanie besedy v Základnej škole v Raslaviciach s min. 100 účastníkmi
 spracovanie 1 príkladu dobrej praxe – ako výstupu z projektu

Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
( 1 ) Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach (prvopisoch), pričom z toho obe strany obdržia po
jednom vyhotovení tejto zmluvy.
( 2 ) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu a je uzatvorená na dobu do
ukončenia realizácie projektu, vrátane jeho finančného vysporiadania.
( 3 ) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, táto zmluva bola uzavretá podľa ich
pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a nie v tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.
V Raslaviciach, dňa 01.03.2016

Obec Raslavice
Marek Rakoš
Starosta obce

ZŠ Raslavice
Mgr. Igor Drotár
riaditeľ školy

