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OSOBITNÉ PODMIENKY

 

 



ČLÁNOK I.1 PREDMET ZMLUVY

I.1.1

Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na 
použitie menej frekventovaných metód

I.1.2

I.1.3

 

ČLÁNOK I.2 NADOBUDNUTIE PLATNOSTI A KONTRAKTAČNÉ OBDOBIE
ZMLUVY 

I.2.1

 

I.2.2 24 mesiacov 01. 09. 2020 31. 08. 2022

 

ČLÁNOK I.3 MAXIMÁLNA VÝŠKA A FORMA GRANTU

I.3.1 173 643 EUR. 

I.3.2

 

 

 

 



 

 

 

 

I.3.3 Presuny v rámci rozpočtu bez dodatku

manažment a implementácia projektu
nadnárodné projektové stretnutia intelektuálne výstupy multiplikačné podujatia
vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity mimoriadne náklady

manažment a implementácia projektu
mimoriadne náklady

podpora špeciálnych potrieb

podpora 

špeciálnych potrieb

podpora špeciálnych 
potrieb mimoriadne náklady 

mimoriadne náklady
mimoriadne náklady

 



ČLÁNOK I.4 SPRÁVY A PLATOBNÝ KALENDÁR

I.4.1 Platby

I.4.2 Prvé predfinancovanie 

50 000 EUR

50 000 EUR

38 914 EUR

I.4.3 Priebežné správy a ďalšie splátky predfinancovania

50 000 EUR

I.4.4 Záverečná správa a žiadosť o platbu zostatku



I.4.5 Platba zostatku

I.4.6 Oznamovanie splatných súm

formálne oznámenie



I.4.7 Platby koordinátorovi projektu

I.4.8 Platby koordinátora projektu ostatným príjemcom 

I.4.9 Jazyk žiadostí o platby a správ

I.4.10 Mena žiadostí o platbu a prepočet na EUR

I.4.11 Mena pre platby

I.4.12 Dátum platby

I.4.13 Náklady na prevody platieb



I.4.14 Úrok z omeškania

Úradnom vestníku 
Európskej únie

ČLÁNOK I.5 BANKOVÝ ÚČET PRE PLATBY 

Koordinátor projektu zašle národnej agentúre spolu s podpísanou zmluvou aj 
kópiu zmluvy o bankovom účte,

ČLÁNOK I.6 PREVÁDZKOVATEĽ A KONTAKTNÉ ÚDAJE STRÁN 

 



I.6.1 Kontaktné údaje NA

I.6.2 Kontaktné údaje príjemcov

ČLÁNOK I.7 OCHRANA A BEZPEČNOSŤ ÚČASTNÍKOV 

ČLÁNOK I.8 DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VYUŽITIA 

VÝSLEDKOV (VRÁTANE PRÁV DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO 
VLASTNÍCTVA)

 

 

                                                           

 



ČLÁNOK I.9 POUŽÍVANIE IT NÁSTROJOV 

I.9.1 Mobility Tool+

I.9.2 Platforma výsledkov projektov Erasmus+

ČLÁNOK I.10 DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZADÁVANIA 

SUBDODÁVOK

ČLÁNOK I.11 OSOBITNÉ USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA FINANČNEJ
ZODPOVEDNOSTI ZA VRÁTENIE PROSTRIEDKOV 

ČLÁNOK I.12 DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA OHĽADNE ZVIDITEĽŇOVANIA 

FINANCOVANIA ÚNIOU

. 

 



ČLÁNOK I.13 PODPORA ÚČASTNÍKOM

 

ČLÁNOK I.14 DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA MONITORINGU A 

HODNOTENIA 



ČLÁNOK I.15 OSOBITNÉ VÝNIMKY Z PRÍLOHY I – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

„prepojené subjekty“ „priebežná platba“ „paušálny 
príspevok“ „jednotkový príspevok“ 

II.7.1 Spracovanie osobných údajov NA a Komisiou

                                                           



„II.9.3 Práva využívať výsledky a existujúce práva zo strany NA a Únie

„II.18.1

II.18.2  



projekt

„II.25.1.Krok 1 – Uplatnenie sadzby refundácie na oprávnené náklady 
a pripočítanie financovania, ktoré nie je spojené s   nákladmi, jednotkovými, 
paušálnymi a   jednorazovými príspevkami

projektu 



 



ČLÁNOK I.16 OSTATNÉ OSOBITNÉ USTANOVENIA



PRÍLOHA I – Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky, 



PRÍLOHA II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet, Zoznam ďalších príjemcov

Opis projektu, Odhadovaný rozpočet a Zoznam ďalších príjemcov



PRÍLOHA III – Finančné a zmluvné pravidlá

Finančné a zmluvné pravidlá, 



PRÍLOHA IV – Tabuľky platných sadzieb

Tabuľky platných sadzieb, 



PRÍLOHA V – Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami
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Pri l oha 3

Zoznam ostatnych prij emcov

1. Prv6 klinika akupunktury anatur6lnej mediciny G. Soliira, s. r. o. Samorin- Slovenskd

republika, OID disloo rgatnzircie E10046553, webov6 striinka: https://www.akupunktura.sk/

2. Sonic Age, Ltd., Keswick - Vel'k6 Brit6nia" OID dislo organiz6cie:810039720, webov6

striffia: https ://www.cymascope.com

3. Slovensk6 zdravotnicka univeruita v Bratislave - Slovensk6 republika, OID disloorganiz6cie

El 0208795, webov6 striinka: www.szu.sk

Pri l oha 4

Harmonogram projektu
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