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Porozumienie w sprawie partycypowania w kosztach 
zarządzania i promocji projektu flagowego  

pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy  
szlak wokół Tatr – etap II  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 

 
 

Porozumienie zawarte pomiędzy: 
  
Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej 
TATRY z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego 
2, zarejestrowanym w Rejestrze Europejskich Ugrupowań 
Współpracy Terytorialnej prowadzonym przez Ministra 
Spraw Zagranicznych RP pod numerem 2/2013,  
NIP: 7352858323, REGON 122966290, 
reprezentowanym przez Agnieszkę Pyzowską – Dyrektora 
Ugrupowania 
 
zwanym dalej Partnerem Wiodącym 
 
a 
 
Miastem Liptowski Mikulasz z siedzibą: w Liptowskim 
Mikulaszu, ul. Štúrova  1989/41, DIČ: 2021031111, 
reprezentowanym przez: Jána Blcháča – Burmistrza Miasta,    
zwanym dalej „Partnerem projektu nr 8” 

 

§ 1 

Na podstawie §7 ust. 1 i 2 Porozumienia w sprawie udziału w 
projekcie flagowym pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy 
szlak wokół Tatr – etap II w ramach Programu Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020, zawartego w dniu 14.06.2016 r. 
Partner projekt nr 8 zobowiązuje się do partycypowania w 
ponoszonych przez EUWT TATRY kosztach realizacji zadań 
dotyczących zarządzania i promocji ww. projektu. 

 

§ 2 

1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 
TATRY z o.o. (dalej: EUWT TATRY) jako Partner Wiodący 
projektu flagowego zobowiązuje się do: 

1) podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
flagowego, 

2) kompleksowego zarządzania projektem z pomocą 
polskiego i słowackiego personelu, w tym:  

a) merytorycznego i organizacyjnego wsparcia 
polskich i słowackich partnerów projektu w 
zakresie realizacji i rozliczania projektu, 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dohoda vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie 
a propagáciu vlajkového projektu  

 s názvom Historicko-kultúrno-prírodná  
cesta okolo Tatier – II. etapa 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

 
 

Dohoda uzavretá medzi:  
 
Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY s r.o. 
so sídlom v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2,  
zaregistrované v Registri Európskych zoskupení územnej 
spolupráce vedeným Ministrom zahraničných vecí PR  
pod číslom 2/2013, DIČ: 7352858323, IČO: 122966290,   
zastúpeným Agnieszkou Pyzowskou – Riaditeľkou 
Zoskupenia 
 
 
ďalej len Vedúci partner 
 
a 
 
Mestom Liptovský Mikuláš so sídlom: v Liptovskom 
Mikuláši, ul. Štúrova  1989/41, DIČ: 2021031111, 
zastúpeným: Jánom Blcháčom – primátorom mesta,  
ďalej len „Partner projektu č.  8” 

 

§ 1 

Na základe § 7 ods. 1 a 2 Dohody o účasti na vlajkovom 
projekte s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo 
Tatier – II. etapa v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020, uzavretej dňa 14. 6. 2016 sa 
Partner projektu č. 8 zaväzujé spolupodieľať na nákladoch 
znášaných EZÚS TATRY pri realizácii úloh týkajúcich sa 
riadenia a propagácie horeuvedeného projektu. 

 
§ 2 

1. Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s 
r.o. (ďalej len EZÚS TATRY) sa ako vedúci partner 
vlajkového projektu zaväzuje: 

1) podpísať zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku na vlajkový projekt, 

2) riadiť realizáciu vlajkového projektu 
prostredníctvom poľského a slovenského 
personálu, z toho: 

a) vecne a organizačne podporovať poľských 
a slovenských projektových partnerov 
v rozsahu realizácie a zúčtovania projektu, 
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b) współpracy z personelem partnerów projektu, 
m.in. w zakresie gromadzenia, opracowywania i 
wymiany informacji dotyczących realizacji 
działań, raportowania postępu realizacji projektu, 
monitorowania wydatków i wskaźników,  

c) prowadzenia i kompletowania dokumentacji 
merytorycznej dotyczącej działań projektu, 

d) prowadzenia korespondencji w sprawach 
dotyczących projektu, 

e) opracowywanie zbiorczych wniosków o płatność 
na podstawie uzyskanych przez partnerów 
certyfikatów,   

f) finansowego zarządzania i koordynacji 
dofinansowania przyznanego Partnerom na 
realizację projektu,   

g) przekazywania refundacji z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na rachunki 
bankowe Partnerów po otrzymaniu refundacji 
zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność, 

h) przygotowywania wzorów opisów faktur oraz 
innych dokumentów o równoważnej wartości 
dowodowej wymaganych wytycznymi Programu 
Interreg V-A PL-SK 2014-2020, 

i) przygotowywania i opracowywania dla 
partnerów informacji dotyczących 
merytorycznego i finansowego postępu realizacji 
projektu, osiąganych wskaźników, 

j) systematycznego monitorowania od strony 
organizacyjnej, rzeczowej i finansowej realizacji 
projektu i osiąganych rezultatów przez 
wszystkich partnerów projektu, zgodnie z umową 
o dofinansowanie projektu, umowa partnerską, 
wnioskiem aplikacyjnym, budżetem i 
harmonogramem rzeczowo-finansowym 

k) przygotowywania i przekazywania informacji 
wymaganych od partnerów projektu przez 
Instytucję Zarządzającą, Wspólny Sekretariat 
Techniczny, Kontrolerów, 

l) opracowywania dokumentacji związanej ze 
zmianami w projekcie, zawieranymi aneksami z 
Instytucją Zarządzającą itp. 

m) współpracy ze Wspólnym Sekretariatem 
Technicznym, Kontrolerami oraz Instytucją 
Zarządzającą. 

3) realizacji działań promocyjno-informacyjnych 
zaplanowanych w projekcie, w tym: 

a) prowadzenia działań informacyjnych i 
promocyjnych projektu zaplanowanych w 
zadaniu nr 2 i zadaniu nr 3 wniosku aplikacyjnego 
oraz koordynowanie działań informacyjnych 
prowadzonych przez partnerów projektu, 

b) planowania i prowadzenia kampanii promocyjno-
informacyjnej,  

 

 

 

b) úzko spolupracovať s personálom 
projektových partnerov, o. i. v rozsahu 
výmeny informácií, realizácie aktivít, 
podávania správ o postupe realizácie 
projektu, 

c) viesť vecnú dokumentáciu projektu, 

d) viesť korešpondenciu týkajúcu sa záležitostí 
projektu,  

e) spracovanie súhrnných žiadostí o 
financovanie na základe získaných 
certifikátov,  

f) riadiť a koordinovať finančný príspevok 
poskytnutý partnerom na realizáciu projektu,  

g) prevádzať refundácie z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja na bankové účty 
partnerov po obdŕžaní refundácie v súlade so 
schválenou žiadosťou o financovanie,  

h) pripravovať návrh popisu faktúr a iné 
dokumenty v súvislosti s dôvodovými 
požiadavkami týkajúcimi sa Programu 
Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020, 

i) pripravovať a spracovávať informácie pre 
partnerov týkajúcich sa vecného a finančného 
postupu realizácie projektu, dosiahnutých 
ukazovateľov,  

j) systematicky monitorovať z organizačného 
hľadiska, vecnú a finančnú realizáciu projektu 
a dosiahnutých ukazovateľov 
prostredníctvom všetkých partnerov 
projektu, v súlade so Zmluvou o financovanie 
projektu, s Partnerskou dohodou, formulárom 
žiadosti, rozpočtom a vecným a finančným 
harmonogramom,  

k) pripravovať a vymieňať informácie 
požadované od partnerov projektu pre 
Riadiaci orgán, Spoločný technický sekretariát 
a kontrolórov, š 

l) pripravovať dokumentáciu súvisiacu so 
zmenami v projekte, spoločne s prílohami 
s Riadiacim orgánom a pod.  

m) spolupracovať so Spoločným technickým 
sekretariátom, Orgánom prvostupňovej 
kontroly a Riadiacim Orgánom, 

3) realizovať informačné a propagačné projektové 
aktivity, z toho: 

a) realizovať informačné a propagačné 
projektové aktivity a koordinovať informačné 
aktivity realizované projektovými partnermi, 

b) plánovanie a vykonávanie propagačno-
informačných aktivít,  
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c) przygotowywania działań związanych z 
organizacją warsztatów, spotkań, wizyt 
studyjnych, udziałem w targach turystycznych 

d) współpracy ze zleceniobiorcami i wykonawcami 
poszczególnych działań promocyjnych projektu, 

e) bieżącej promocji projektu, w tym opracowanie i 
aktualizacja informacji na stronie internetowej 
projektu oraz na strony internetowe partnerów 
projektu,  

f) współpracy z mediami (sporządzanie informacji 
dla mediów, pozyskiwanie patronatów 
medialnych itp.), 

g) gromadzenia dokumentacji potwierdzającej 
działania promocyjne i informacyjne prowadzone 
przez partnerów projektu (np. wycinki prasowe, 
wydruki ze stron internetowych, fotografie itp.), 

h) systematycznego prowadzenia strony 
internetowej Szlaku wokół Tatr w języku polskim 
i słowackim, 

i) systematycznej promocji Szlaku w mediach 
społecznościowych. 
 

§ 3 

1. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu 
flagowego zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący 
w dniu 28.09.2016 r. koszty realizacji zadań dotyczących 
zarządzania i promocji określonych w § 2 ust. 1 pkt 2) i 
3), które ponoszone będą przez EUWT TATRY wynoszą: 
208.074,75 EUR. 

2. Partnerzy projektu partycypują w kosztach zadań 
dotyczących zarządzania i promocji projektu flagowego 
w wysokości 1% wartości dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
kosztów inwestycji każdego z partnerów przyznanego 
przez Komitet Monitorujący decyzją z dnia 28.09.2016 r. 
Szczegółowe zasady obliczenia tej wartości zawiera 
załącznik nr 1. 

3. Kwota partycypacji w kosztach realizacji promocji i 
zarządzania projektu flagowego dla Miasta Liptowski 
Mikulasz jako Partnera projektu nr 8 wynosi: 2.441 EUR 
(słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden 00/100 
EUR). 

4. Wpłata kwoty określonej w § 3 ust. 3 nastąpi na 
podstawie faktur wystawionych przez EUWT TATRY po 
podpisaniu Porozumienia, przelewem na rachunek 
bankowy EUWT TATRY nr 62 87910009 0000 0000 
1515 0001 [SWIFT POLUPLPR] prowadzony w 
Tatrzańskim Banku Spółdzielczym.  

5. Termin wpłaty zostaje ustalony do 28.02.2017 r. 
 
 
 
 
 
 

 

c) príprava činností súvisiacich s organizáciou 
workshopov, stretnutí, študijných návštev, 
účasť na výstavách cestovného ruchu,  

d) spolupráca s dodávateľmi jednotlivých 
propagačných aktivít projektu, 

e) aktuálna propagácia projektu, vrátane 
spracovania aktualizácií informácií na 
internetovej stránke projektu a internetových 
stránkach partnerov projektu,  

f) spolupráca s médiami (príprava informácií 
pre médiá, získavanie mediálnych partnerov 
a pod.) 

g) zhromažďovanie propagačnej a informačnej 
dokumentácie projektu uskutočňovaných 
partnermi projektu (výstrižky z novín, 
výtlačky z internetových stránok, fotografie 
a pod.) 

h) systematické spustenie webovej stránky Cesty 
okolo Tatier v poľskom a slovenskom jazyku,  

i) systematická propagácia Cesty okolo Tatier na 
sociálnych sieťach. 

 
§ 3 

1. V súlade so žiadosťou o poskytnutie finančného 
príspevku pre vlajkový projekt schválenou 
Monitorovacím výborom dňa 28. 9. 2016 budú 
náklady na realizáciu úloh týkajúcich sa riadenia 
a propagácie  uvedených v § 2 ods. 1 bod 2) a 3) 
znášané EZÚS TATRY vo výške: 208.074,75 EUR. 

2. Projektoví partneri sa podieľajú na nákladoch na 
úlohy týkajúce sa riadenia a propagácie vlajkového 
projektu vo výške 1 % z hodnoty finančného 
príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
na investičné náklady každého z partnerov 
schváleného Monitorovacím výborom dňa 28. 09. 
2016. Podrobné zásady výpočtu tejto hodnoty sú 
uvedené v prílohe č. 1. 

3. Hodnota spoluúčasti na nákladoch na realizáciu 
propagácie a riadenia vlajkového projektu pre Mesto 
Liptovský Mikuláš ako Partnera projektu č. 8 je: 
2.441 EUR (slovom: dvetisícštyristoštyridsaťjeden 
00/100 EUR) 

4. Úhrada sumy uvedenej v § 3 ods. 3 bude realizovaná 
na základe faktúr vystavených zoskupením EZÚS 
TATRY po podpise Dohody, prevodom na bankový 
účet EZÚS TATRY č. 62 87910009 0000 0000 1515 
0001 [SWIFT POLUPLPR] vedený v banke Tatrzański 
Bank Spółdzielczy.  

5. Termín úhrady strany dohodli do 28.02.2017 r.  
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§4 

1. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 2 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania 
przez wszystkie strony, z mocą obowiązywania od dnia 
następującego po dniu jej opublikowania na stronie 
internetowej miasta Liptowski Mikulasz 
(www.mikulas.sk) 

3. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 
 

§4 

1. Táto dohoda bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 
jednom pre každú zo strán. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania 
všetkými a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle mesta 
(www.mikulas.sk).  

3. Všetky zmeny dohody si vyžadujú písomnú formu, 
inak sú neplatné. 

 

 

 

 

 

Partner Wiodący / Vedúci partner 
 

Agnieszka Pyzowska 
Dyrektor EUWT TATRY / Riaditeľka EZÚS TATRY 

 
 
 
 
 

Nowy Targ, dňa ………………………………………………………… 
 

Partner projektu nr 8/ Partner projektu č. 8 
 

Ján Blcháč 

Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz/  
Primátor mesta Liptovský Mikuláš 

 
 
 

 
Liptovský Mikuláš, dňa ……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



100% 

kwota w EUR

208 074,75

dofinansowanie 

inwestycji z EFRR 

zgodnie z decyzja 

KM z dnia 

28.09.2016

w EUR

udział partnerów w 

finansowaniu  kosztów 

zarządzania i promocji 

ponoszonych przez EUWT 

= 1% wartości 

dofinansowania  własnej 

inwestycji partnera

w EUR

udział partnerów w 

finansowaniu  kosztów 

zarządzania i promocji 

ponoszonych przez EUWT = 

1% wartości 

dofinansowania  własnej 

inwestycji partnera

w PLN (kurs 4,34 z wniosku 

aplikacyjnego) 
Miasto Nowy Targ 501 105,26 5 011 21 747,97

Gmina Nowy Targ 1 433 263,82 14 333 62 203,65

Gmina Szaflary 148 557,19 1 486 6 447,38

Gmina Łapsze Niżne 732 376,41 7 324 31 785,14

razem PL 2 815 302,68 28 153 122 184,14

Mesto Spišská Belá 568 713,02 5 687

Mesto Kežmarok 544 913,75 5 449

Mesto Liptovský Mikuláš 244 050,48 2 441

Mesto Stará Ľubovňa 360 147,23 3 601

Mesto Trstená 159 120,26 1 591

razem SK 1 876 944,74 18 769

razem PL+SK 4 692 247,42 46 922

Podział kosztów partycypowania partnerów w kosztach zadań dotyczących zarządzania i promocji projektu flagowego w 

wysokości 1% wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów inwestycji każdego z 

partnerów przyznanej decyzją Komitetu Monitorującego z dnia 28.09.2016 r.

Koszty zarządzania i promocji projektu flagowego ponoszone przez 

EUWT TATRY - wartość zgodna z kwotą zatwierdzoną przez Komitet 

Monitorujący w dniu 28.09.2016 r.

Załącznik nr 1 do Porozumienia w sprawie partycypowania w kosztach zarządzania i promocji projektu flagowego pt. 

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-

A Polska-Słowacja 2014-2020



rv1ESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 18. novembra 2016 číslo 116/2016 
K bodu: Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy na realizáciu projektu a Dohody vo veci 

spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu projektu s názvom "Historicko
kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa" v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

informáciu, že dňa 28.09.2016 Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Pol'sko - Slovenská republika 2014 - 2020, schválil spolufinancovanie vlajkového 
projektu s názvom "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - ILetapa" 

II. schval'uje 

a I Partnerskú zmluvu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Pol'sko -
Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-12-0019/16 s názvom 
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa" 

bi Dohodu vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu vlajkového projektu s 
názvom Historicko-kultúrna-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa, v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Pol'sko - Slovensko 2014 - 2020 

III. odporúča 

primátorovi mesta 

al podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V
A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.0012-0019/16 
s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.etapa, medzi Európskym 
zoskupením územnej spolupráce TATRY s.r.o. so sídlom v Nowom Targu ako vedúcim 
partnerom projektu, pol'skými projektovými partnermi a slovenskými projektovými partnermi; 



bi podpísanie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu 
vlajkového projektu s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Pol'sko - Slovensko 2014 -
2020 medzi Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY s.r.o. so sídlom v Nowom 
Targu ako vedúcim partnerom projektu, pol'skými projektovými partnermi a slovenskými 
projektovými partnermi. 

Ing. Ján Li, PhD. 
primátor ľesta 

I 

Dátum podpisu uznesenia: 21.11.2016 
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