VZOR PARTNERSKEJ ZMLUVY

Predtým, ako použijete vzor partnerskej zmluvy, pozorne si prečítajte tieto informácie
Partnerská zmluva je bilaterálna/multilaterálna dohoda medzi prijímateľom dotácie a
každou partnerskou organizáciou, ktorá je zapojená do projektu programu PRIORITY
mládežníckej politiky. Touto partnerskou zmluvou partnerská organizácia udeľuje
prijímateľovi dotácie splnomocnenie konať v jej mene v záležitostiach týkajúcich sa
realizácie projektu.

Poznámka: Do vzoru partnerskej zmluvy uveďte požadované informácie vyznačené žltou.
Pokyny vyznačené žltou farbou vymažte.
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PARTNERSKÁ ZMLUVA1

Ja, dolu podpísaný/-á,
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu partnerskej organizácie, ktorá podpisuje túto
partnerskú zmluvu,
ktorý/-á zastupujem
plný oficiálny názov partnerskej organizácie (SKRATKA)
oficiálna právna forma2
oficiálne registračná číslo3
plná oficiálna adresa
číslo DPH/ IČ DPH,
ďalej označovanú ako „partnerská organizácia“ alebo „moja organizácia“,
na účely zapojenia sa do projektu „Názov projektu“ v rámci programu PRIORITY
mládežníckej politiky (ďalej označený ako „projekt“)
týmto:
1. poverujem
plný oficiálny názov organizácie prijímateľa dotácie (SKRATKA)
oficiálna právna forma
oficiálne registračné číslo4
plná oficiálna adresa
čísla DPH/IČ DPH,
zastúpenú meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu prijímateľa dotácie
(ďalej označovaný ako „prijímateľ“)
podať v mojom mene a v mene mojej organizácie projektovú žiadosť o financovanie v rámci
programu PRIORITY mládežníckej politiky do IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
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Jedna originálna verzia tejto prílohy musí byť priložená pre každú partnerskú organizáciu okrem koordinátora.

2

Vyplniť alebo vymazať podľa formy “právnického subjektu”
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Vyplniť alebo vymazať podľa formy “právnického subjektu”
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Vyplniť alebo vymazať podľa formy “právnického subjektu”
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a ak udelí dotáciu tomuto projektu, podpísať zmluvu o poskytnutí dotácie v mojom mene
a mene mojej organizácie a jej možné následné dodatky s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. poverujem prijímateľa konať v mene mojej organizácie v súlade so zmluvou o poskytnutí
dotácie.
Týmto potvrdzujem, že prijímam všetky požiadavky a podmienky vyplývajúce zo Zmluvy
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ,,Zmluva“) a predovšetkým všetky
ustanovenia ovplyvňujúce prijímateľa a ďalších príjemcov. Najmä beriem na vedomie, že na
základe tejto Zmluvy, prijímateľ sám je oprávnený dostať finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a distribuovať sumy zodpovedajúce účasti mojej organizácie v projekte.
Týmto súhlasím, že moja organizácia urobí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla
prijímateľovi splniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, a predovšetkým poskytnúť
prijímateľovi, na jeho žiadosť, dokumenty alebo informácie, ktoré môže potrebovať
v súvislosti so Zmluvou.
Týmto potvrdzujem, že organizácia, ktorú zastupujem, nie je v žiadnej zo situácii vylúčenia,
ktoré sú uvedené v projektovej žiadosti a že má operačnú a finančnú kapacitu na naplnenie
navrhovanej akcie alebo pracovného programu, ako je uvedené v projektovej žiadosti.
Týmto potvrdzujem, že v mene mojej organizácie súhlasím, že podmienky Zmluvy
o poskytnutí dotácie majú prednosť pred akoukoľvek inou zmluvou medzi mojou
organizáciou a partnerskou organizáciou, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie Zmluvy
vrátane tejto partnerskej zmluvy.
Táto partnerská zmluva musí byť pripojená k projektovej žiadosti v prípade, že projekt bude
vybraný a financovaný.

3

Názov projektu: doplňte

PODPISY

meno, priezvisko, pozícia štatutárneho zástupcu poverujúcej partnerskej organizácie

podpis

V mesto, dátum
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu koordinátora,
plný oficiálny názov koordinátora (SKRATKA)

podpis

V mesto, dátum

V troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku
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