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1.

ÚVOD

Cieľom Príručky žiadateľa o grant („Príručka“) je napomôcť žiadateľom o grant pri príprave a
predložení projektov v rámci ročného programu 2013 Európskeho fondu pre návrat (ďalej len
„RF“ alebo „fond“). Príručka obsahuje predovšetkým informácie o podmienkach poskytnutia
grantu, formálnych a obsahových náležitostiach žiadosti o grant a príslušných príloh a o postupe pri
predkladaní, hodnotení a schválení žiadostí o grant. Obsah Príručky je prispôsobený jednotlivým
štádiám projektového cyklu:








príprava a predloženie žiadosti o grant;
oprávnenosť žiadateľov, aktivít a výdavkov;
hodnotenie a schválenie žiadostí o grant;
uzatvorenie grantovej zmluvy;
realizácia zmien v projekte po podpise grantovej zmluvy;
finančné riadenie, spôsob a výška platieb;
monitorovanie a hodnotenie projektu.

Príručka nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia vedúcim služobného úradu MV SR.
Príručka je pre žiadateľa o grant záväzná až do okamihu podpísania grantovej zmluvy, následne sa
žiadateľ riadi Príručkou pre konečného príjemcu k realizácii projektov spolufinancovaných
z fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre príslušný ročný
program.
Príručka je otvoreným dokumentom, v ktorom si Zodpovedný orgán vyhradzuje právo upravovať
a aktualizovať znenie Príručky v zmysle zmien fond zriaďujúcich právnych aktov Európskej únie
(ďalej len „EÚ) a všeobecne platných predpisov. V prípade rozporu tejto Príručky so všeobecne
záväznými predpismi, tieto sú vo vzťahu k Príručke nadradené.
Príručku je potrebné používať spolu s ďalšími dokumentmi, predovšetkým s výzvou
SK 2013 RF a jej prílohami a tiež s viacročným programom RF a ročným programom 2013
RF.
1.1. O EURÓPSKOM FONDE PRE NÁVRAT
Európsky fond pre návrat navrhnutý na obdobie rokov 2008 - 2013 je jedným z nástrojov solidarity
vytvoreným Európskou úniou v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Všeobecným cieľom
fondu je podporovať úsilie členských štátov o zlepšenie riadenia návratov vo všetkých aspektoch
prostredníctvom využívania koncepcie integrovaného riadenia a zabezpečovaním spoločných akcií,
ktoré majú vykonávať členské štáty, alebo vnútroštátnych akcií, ktoré sledujú ciele EÚ v rámci
zásady solidarity.
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 537 z 20. júna 2007 bolo ako Zodpovedný
orgán určené Ministerstvo vnútra SR.
Bližšie informácie o RF, všetky relevantné dokumenty ako aj odpovede na často kladené otázky je
možné nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?o-europskomfonde-pre-navrat.
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1.2. PRÁVNY ZÁKLAD
1.2.1. Legislatíva EÚ


Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa
zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 – 2013 ako súčasť všeobecného
programu Solidarita a riadenie migračných tokov;



Rozhodnutie Komisie č. 2008/458/ES z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú pravidlá
vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, pokiaľ ide o riadiace
a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia a
oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom;



Rozhodnutie Komisie č. 2009/614/ES z 23. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2008/458/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 575/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až
2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pokiaľ ide o
riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia
a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom;



Rozhodnutie Komisie č. 2010/70/EÚ z 8. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2008/458/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 575/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až
2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pokiaľ ide o
riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia
a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom;



Rozhodnutie Komisie č. 2011/177/EÚ z 2. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2008/458/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 575/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až
2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pokiaľ ide o
riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia
a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom;



Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/718/EÚ z 20. septembra 2012, ktorým sa mení
a dopĺňa rozhodnutie 2008/458/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie
rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov,
pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a
finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom;



Rozhodnutie Komisie č. 2007/837/ES z 30. novembra 2007, ktorým sa vykonáva rozhodnutie
Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, pokiaľ ide o prijatie strategických usmernení na
obdobie rokov 2008 – 2013;



Rozhodnutie Komisie č. C(2009)1604 z 12. marca 2009 ktorým sa pre Slovenskú republiku
schvaľuje viacročný program Európskeho fondu pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013;



Rozhodnutie Komisie C(2013)2415 z 23. apríl 2013, ktorým sa pre Slovenskú republiku
schvaľuje ročný program 2012 Európskeho fondu pre návrat a spolufinancovanie z uvedeného
fondu na programový rok 2012.

1.2.2. Ďalšie právne akty EÚ dotýkajúce sa činnosti fondu


Nariadenie Rady (ES, Euratom) 95/2988/ES z 18. decembra 1995 o ochrane finančných
záujmov Európskych spoločenstiev;
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Nariadenie Rady 96/2185/ES o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Európskou
komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a
inými podvodmi;
Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení
štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. ES L 149, 2. 6. 2001);
Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie
dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu
rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho
vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7. 8. 2001);
Nariadenie Rady (ES, Euratom) 2002/1605/ES z 25. júna 2002 o finančnom nariadení
vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;
Nariadenie EK (ES, Euratom) 2002/2342/ES z 23. decembra 2002, ktoré stanovuje detailné
pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES, Euratom) 2002/1605/ES o finančnom nariadení
vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;
Smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípade tranzitu na účely
leteckého odsunu (Ú. v. ES L 321, 6. 12. 2003);
Rozhodnutie Rady 2004/191/ES z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovujú kritériá a praktické
opatrenia na náhradu finančného rozdielu vyplývajúceho z uplatňovania smernice 2001/40/ES o
vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych občanov tretích krajín (Ú. v. EÚ L 60, 27.
2. 2004);
Smernica Rady č. 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie
a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako
utečenci alebo osoby, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej
ochrany;
Rozhodnutie Rady 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o organizácii spoločných letov na odsuny
štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú príkazy na individuálny odsun,
z územia dvoch alebo viacerých členských štátov (Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004);
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných
normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín,
ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území;
Komplexný plán boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi v Európskej
únii prijatý Radou 28. februára 2002;
Akčný program Rady pre návrat z 28. novembra 2002 založený na oznámení Komisie zo 14.
októbra 2002 o politike Spoločenstva pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín s
nezákonným pobytom;



Dokument Výboru pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov z 19.
decembra 2013 o usmerneniach pre určenie finančných korekcií za porušenie pravidiel
verejného obstarávania C(2013) 9527;



Dokument Výboru pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov z 2. mája
2012 o podvodných ukazovateľoch (SOLID/2012/6).

1.2.3. Právne predpisy SR


Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok;



Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;



Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;



Zákon NR SR č 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov;
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Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;



Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy
vydané Ministerstvom financií SR;



Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení;



Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;



Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov;



Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení;



Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov;



Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;



Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach;



Zákon č. 404/2011 Z. z . o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

1.2.4. Ostatné dokumenty


Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 537 z 20. júna 2007 k návrhu na určenie
kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly pre všeobecný program Solidarita
a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013;



Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 784 z 19. septembra 2007 k návrhu na určenie
kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly pre všeobecný program Solidarita a
riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013;



Nariadenie ministra vnútra SR č. 67/2008 o systéme riadenia a kontroly fondov všeobecného
programu Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007 – 2013;



Manuál pre hodnotenie žiadostí o grant na individuálne projekty programu Solidarita a riadenie
migračných tokov v platnom znení;

VERZIA 1.0 k 17.3. 2014

6

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O GRANT – SK 2013 RF

1.3. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV
Blízka osoba - Blízka osoba podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov
Certifikačný orgán - Orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výdavkov fondov. V podmienkach
Slovenskej republiky určila vláda SR Certifikačným orgánom Ministerstvo vnútra SR, v rámci
ktorého sú to zamestnanci MV SR organizačne začlenení v rámci oddelenia ekonomickej
a finančnej kontroly úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR.
Čiastková kniha dlžníkov a stavu vysporiadania finančných prostriedkov – Evidencia neuhradených

dlžných súm, ktoré konečný príjemca neuhradil včas a v určenej sume na základe žiadosti
Zodpovedného orgánu alebo kontrolného orgánu zabezpečujúceho následnú finančnú kontrolu,
resp. na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom alebo súdnom konaní. Konečný
príjemca je oboznámený so zaradením do tejto evidencie. Súčasťou Čiastkovej knihy dlžníkov
a stavu vysporiadania finančných prostriedkov je informácia o odpočítaných sumách z príslušného
výkazu výdavkov a evidencia termínov a výšky uhradených dlžných súm. Konečnýpríjemca je
oboznámený so zaradením do čiastkovej knihy dlžníkov a stavu vysporiadania finančných
prostriedkov.
EK - Európska komisia
EÚ - Európska únia
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) – Inštitúcia EK, ktorej hlavným poslaním je
ochrana finančných záujmov EÚ, boj proti podvodom, nezrovnalostiam, korupcii a akýmkoľvek
iným nesprávnym aktivitám vrátane zneužitia úradnej moci v rámci inštitúcií EÚ. Kontaktným
miestom pre OLAF v SR je odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie
kontroly a boj a proti korupcii Úradu vlády SR.
Grant – Finančné prostriedky z fondu poskytnuté konečnému príjemcovi na základe schválenej
žiadosti o grant na a po uzavretí grantovej zmluvy. Grant sa rovná súčtu sumy z fondu a sumy
národného spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu (kapitoly MV SR).
Grantová zmluva pre individuálny projekt Podrobná dohoda o grante podľa článku 10
odseku 2 implementačného rozhodnutia uzatvorená medzi Zodpovedným orgánom a konečným
príjemcom na realizáciu individuálneho projektu spolufinancovaného z príslušného fondu a zdrojov
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (kapitoly MV SR), určujúca podmienky poskytnutia
podpory, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.
Hodnotenie - Systematické a objektívne overenie (odhad, ocenenie a iné) priebehu alebo výsledku
vykonávania a plnenia pridelených úloh, t.j. realizácie projektu alebo programu, s cieľom zistenia
efektívnosti, účinnosti vložených prostriedkov a udržateľnosti projektu alebo programu po ich
skončení.
Implementačné rozhodnutie o RF - Rozhodnutie Komisie č. 2008/458/ES z 27. júna 2008,
ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
č. 575/2007/ES, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá
administratívneho a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované
týmto fondom (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2008) v znení neskorších predpisov.
Individuálny projekt - Projekt, ktorého výber, hodnotenie, schválenie, implementácia
a monitorovanie a hodnotenie prebieha na základe otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí
o grant.
Konečný príjemca - Akýkoľvek verejný orgán, akákoľvek verejná organizácia neziskového
sektora (napríklad mimovládna organizácia, nezisková organizácia, národná, regionálna alebo
miestny orgán) zodpovedná za realizáciu individuálneho projektu spolufinancovaného z príslušného
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fondu, ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky z príslušného fondu a štátneho rozpočtu SR
kapitoly MV SR určené na spolufinancovanie na základe grantovej zmluvy pre individuálny
projekt.
Monitorovanie - Priebežné systematické zbieranie údajov a indikátorov o projekte alebo programe
s cieľom overenia systému riadenia a získania informácii o pokroku a priebehu realizácie projektu
alebo programu.
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Neoprávnený výdavok - Výdavok, ktorý je v rozpore s grantovou zmluvou, nespĺňa podmienky
oprávnenosti výdavkov v zmysle implementačného rozhodnutia a Príručky pre konečného príjemcu
a nie je podložený úplnou podpornou dokumentáciou. Konečný príjemca je povinný znášať
finančný dopad vzniknutý týmto výdavkom z vlastných zdrojov.
Nezrovnalosť - Akékoľvek porušenie ustanovenia právnych predpisov Európskych
spoločenstiev/Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu,
dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov
nimi spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov
vyberaných priamo v mene Európskej únie alebo neoprávnenou výdavkovou položkou.
V podmienkach SR sa za nezrovnalosť taktiež považuje porušenie právnych predpisov SR alebo
grantovej zmluvy. Nezrovnalosť má definitívny charakter.
Odbor zahraničnej pomoci MV SR (OZP MV SR)- Organizačná zložka MV SR, ktorá podľa
organizačného poriadku MV SR a schváleného popisu spoločného systému riadenia a kontroly
vykonáva úlohy Zodpovedného orgánu pri programovaní, implementácii, monitorovaní a hodnotení
programov.
Oprávnené výdavky - Výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené konečným príjemcom v rámci
obdobia oprávnenosti stanoveného v základnom rozhodnutí a v grantovej zmluve vo forme
nákladov a výdavkov konečného príjemcu, a to v súlade s pravidlami oprávnenosti definovanými
v implementačnom rozhodnutí a usmernení zodpovedného orgánu.
Orgán auditu - Národný verejný orgán funkčne nezávislý od Zodpovedného a Certifikačného
orgánu určený podľa základného rozhodnutia4) zodpovedný za audit fondov a overenie riadneho
fungovania spoločného systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní
úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR a správy finančnej kontroly.
Overenia vykonávané Zodpovedným orgánom - Overenia administratívnych, finančných,
technických a materiálnych aspektov žiadosti o platbu konečného príjemcu, vrátane kontroly
na mieste, ktoré vykonáva podľa základných rozhodnutí5) a článku 15 implementačného
rozhodnutia Zodpovedný orgán. Overenia zahŕňajú overenie formálnej správnosti žiadosti o platbu,
overenie vecnej správnosti a predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu ako aj kontrolu na
mieste.
Plán publicity – Plán publicity fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných
tokov v aktuálnom znení, ktorý určuje minimálne pravidlá najmä pre správne uvádzanie informácie
o spolufinancovaní z fondu, povinnosti v súvislosti s umiestňovaním informačných tabúľ,
používania loga Solidarita a pod.
Platobná jednotka Zodpovedného orgánu - Organizačné zložky MV SR - oddelenie financovania
projektov EÚ odboru rozpočtu a financovania SE MV SR (ďalej len „oddelenie financovania
Článok. 30 základného rozhodnutia o ERF a základného rozhodnutia o RF, článok 32 základného rozhodnutia o EBF
a článok 28 základného rozhodnutia o EIF.
5) Článok 27 ods. 1 písm. g) základného rozhodnutia o ERF, článok 27 ods.1 písm. g) základného rozhodnutia
o RF, článok 29 ods1. písm. g) základného rozhodnutia o EBF, článok 25 ods. 1 písm. h) základného
rozhodnutia o EIF.
4)
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projektov EÚ“) a oddelenie účtovníctva a štátna pokladnica odboru účtovníctva SE MV SR (ďalej
len „oddelenie účtovníctva a štátna pokladnica“) zodpovedné za finančné riadenie fondov, za
prijímanie platieb od EK, za vypracovanie a predkladanie žiadostí o druhú predbežnú/zálohovú
platbu a žiadostí o záverečnú platbu/vyplatenie zostatku (vyhlásenie o refundácii) na EK, realizáciu
platieb konečným príjemcom, za schvaľovanie oprávnenosti výdavkov na základe žiadosti o platbu
konečného príjemcu, vedenie účtovníctva a výkazníctva. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje
Platobná jednotka v mene MV SR ako klient Štátnej pokladnice.
Popis spoločného systému riadenia a kontroly - Dokument Popis spoločného systému riadenia
a kontroly fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov na programové
obdobie 2007 – 2013, ktorý bol vypracovaný podľa príslušných článkov základných rozhodnutí7)
a implementačných rozhodnutí8) a schválený zástupcami jednotlivých kompetentných orgánov
systému riadenia a kontroly na národnej úrovni a rozhodnutím Európskej komisie.
Program Solidarita - Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov.
Projekt - Ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným cieľom, podrobne
vypracovaným plánom aktivít, finančným krytím a technickými aspektmi realizácie prezentovaný
spravidla formou projektového formulára.
Ročný program - Základný programový dokument pripravený Zodpovedným orgánom a schválený
Európskou komisiou, prostredníctvom ktorého sa vykonáva viacročný program pre fond.
Riziko - Špecifikovateľná pravdepodobnosť, že pri zabezpečovaní riadneho spravovania a riadenia
programu fondu, nastane určitá udalosť alebo stav s nežiaducimi dopadmi na schválené zámery
a ciele programu.
Rizikový faktor - Merateľné ukazovatele alebo parametre pre hodnotenie stupňa významnosti
rizika, ktoré sú kombináciou subjektívneho posudzovania možných nežiaducich dopadov na riadne
spravovanie a riadenie programu fondu a pravdepodobnosti výskytu týchto rizík prostredníctvom
objektívnych údajov alebo obdobných údajov existujúcich v minulosti.
Rozhodnutie o príspevku z fondu - Rozhodnutie EK, ktorým sa schvaľuje ročný program a výška
finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike na spolufinancovanie projektov
z príslušného fondu.
Účtovný doklad - Doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Pre účely predkladania výdavkov konečného príjemcu sa vyžaduje splnenie
náležitostí definovaných v odseku 1 písm. a), b), c), d) a f) citovaného zákona.
Viacročný program - Základný programový dokument pripravený Zodpovedným orgánom a
schválený Európskou komisiou, ktorý obsahuje analýzu požiadaviek v členskom štáte, operačné
ciele a stratégiu na dosiahnutie cieľov vrátane plánu financovania na obdobie rokov 2007 – 2013
(prípadne 2008 – 2013) pre fond.
Základné rozhodnutie o RF - Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES z 23.
mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na roky 2008 – 2013 ako súčasť
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6. 6. 2007).
Zodpovedný orgán - Národný orgán určený vládou SR podľa základných rozhodnutí.9)
V podmienkach Slovenskej republiky je ním Ministerstvo vnútra SR (odbor zahraničnej pomoci
MV SR a platobná jednotka).
Článok 32 ods. 2 základného rozhodnutia o ERF a základného rozhodnutia o RF, článok 34 ods.2 základného
rozhodnutia o EBF, článok 30 ods. 2 základného rozhodnutia o EIF.
8) Článok 20 implementačného rozhodnutia pre fond.
9) Článok 25 základného rozhodnutia o ERF a základného rozhodnutia o RF, článok 27 základného rozhodnutia o EBF,
článok 23 základného rozhodnutia o EIF.
7)
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Žiadosť o platbu - Doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe
ktorého sú konečnému príjemcovi uhrádzané prostriedky príslušného fondu a spolufinancovania
zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.
Žiadateľ o grant - Právny subjekt, ktorý predloží Zodpovednému orgánu v rámci výzvy žiadosť
o grant na individuálny projekt.

2.

PODMIENKY ZÍSKANIA GRANTU - OPRÁVNENOSŤ

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán pre RF. Pomoc v rámci
výzvy je poskytovaná formou grantu ako nenávratný finančný príspevok za účelom
spolufinancovania
preukázaných
oprávnených
výdavkov
bezprostredne
súvisiacich
s uskutočnenými aktivitami uvedenými v žiadosti o grant.
Pravidlá oprávnenosti vytvárajú rámec oprávnenosti pre žiadosť o grant na individuálny projekt,
ktorý je kľúčový pri tvorbe projektu a vypĺňaní formulára žiadosti o grant na individuálny projekt
a pri zostavovaní rozpočtu projektu, a preto je potrebné im venovať náležitú pozornosť.







Oprávnenosť žiadateľov
Oprávnenosť partnerov
Oprávnené akcie, vrátane počtu žiadostí a grantov na žiadateľa
Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Obdobie oprávnenosti výdavkov
Oprávnenosť výdavkov
2.1. OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽOV: KTO MÔŽE POŽIADAŤ O GRANT

Organizácie oprávnené žiadať o grant sú podrobne špecifikované vo výzve SK 2013 RF.
Pre všetkých žiadateľov o grant platí, že musia mať sídlo v niektorom členskom štáte EÚ a súčasne
platí, že musia byť registrovaní a vykonávať svoje aktivity na území SR s výnimkou
medzinárodných vládnych organizácií, ktoré sledujú tie isté ciele ako ciele stanovené v základnom
rozhodnutí o RF
2.2. OPRÁVNENOSŤ PARTNEROV
Žiadatelia môžu predkladať žiadosti v spolupráci s partnerom/mi. Na partnera/ov sa vzťahujú
rovnaké podmienky ako na žiadateľa.
Partneri v projekte, ktorí majú sídlo a sú registrovaní v tretích krajinách sa na projektoch môžu
zúčastniť, len ak s tým nie sú spojené žiadne náklady okrem prípadu, ak ide o medzinárodné
verejnoprávne organizácie zriadené medzivládnymi dohodami a špecializované agentúry zriadené
takýmito organizáciami, Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) a Medzinárodnú federáciu
národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Partnerstvo je vzťah medzi dvoma alebo viacerými organizáciami, ktorý je založený na spoločnej
zodpovednosti pri realizácii projektu financovaného z RF. Predpokladom vytvorenia partnerstva je
dohoda zúčastnených o spoločných cieľoch a postupoch riešenia vo forme projektu. Zodpovedný
orgán odporúča uzatvorenie dohody o vytvorení partnerstva, (zmluva o združení podľa
Občianskeho zákonníka § 829 a nasl.). V dohode partnerov by mali byť identifikované úlohy
každého partnera a zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich z projektu, metodika
rozhodovania, organizácia práce na projekte, finančné ustanovenia a spôsob monitorovania
realizácie hodnotenia výsledkov projektu. Žiadateľovi sa odporúča za svoju organizáciu určiť osobu
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zodpovednú za preberanie materiálov, kontrolu splnenia určených úloh a plnenie zmluvných
záväzkov za partnerskú organizáciu.
Za účelom hladkej realizácie projektu Zodpovedný orgán vyžaduje od všetkých partnerov, aby
vyjadrili svoj súhlas s nižšie uvedenými princípmi korektnej partnerskej spolupráce, ktorá je
uvedená v prílohe P.16 žiadosti o grant, ktorú je potrebné predložiť za každého partnera osobitne.
Princípy korektnej partnerskej spolupráce:
1. Všetci partneri sa musia oboznámiť s formulárom žiadosti o grant, aby si boli vedomí svojej
úlohy v projekte ešte pred podaním na Zodpovedný orgán.
2. Všetci partneri sa musia oboznámiť so štandardnou grantovou zmluvou, aby si boli vedomí
svojich zmluvných povinností, ak im bude grant pridelený. Partneri poverujú žiadateľa,
aby podpísal zmluvu s Ministerstvom vnútra SR a zastupoval ich v jednaniach s Ministerstvom
vnútra SR vo veci realizácie projektu.
3. Žiadateľ bude pravidelne komunikovať so svojimi partnermi a priebežne sa budú navzájom
informovať o realizácii projektu.
4. Partnerovi z uzatvoreného partnerstva vyplýva povinnosť pravidelne podávať písomne správy
a podklady z plnenia zmluvných dohodnutých povinnosti týkajúcich sa vecného a finančného
plnenia projektu.
5. Všetci partneri budú dostávať kópie priebežných správ a záverečnej správy, vypracovaných
pre Ministerstvo vnútra SR.
6. Podstatné zmeny navrhované v projekte (napr. aktivity, partneri atď.) by mali byť schválené
partnermi pred ich predložením Ministerstvu vnútra SR.
V mene partnerstva musí vystupovať len jedna organizácia (žiadateľ), ktorá partnerstvo
zastupuje v plnom rozsahu, uzatvára grantovú zmluvu s Ministerstvom vnútra SR,
koordinuje práce na riešení projektu a zodpovedá za dosiahnuté výsledky a nesmie pôsobiť
v projekte ako sprostredkovateľ.
Dodávatelia (subdodávatelia) žiadateľa nie sú partnermi ani spoločníkmi a vzťahujú sa
na nich pravidlá Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.3. OPRÁVNENÉ AKCIE
Základný popis kritérií, na základe ktorých majú byť aktivity napĺňajúce akciu 5 naplánované, je
uvedený vo výzve SK 2013 RF.
2.4. OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU
Výdavky na oprávnené aktivity musia vzniknúť na území členských štátov alebo tretích krajín.
Partneri projektu so sídlom a registráciou v tretích krajinách sa môžu zúčastňovať
na projektoch, len ak s tým nie sú spojené žiadne náklady; to neplatí v prípade, že partnermi
projektu sú medzinárodné vládne organizácie. Okrem uvedenej výnimky sú náklady vynaložené
takýmito partnermi neoprávnené.
2.5. OBDOBIE OPRÁVNENOSTI
Odporúčaný začiatok realizácie projektu je najskôr 1. júl 2014. Všetky aktivity projektu musia byť
ukončené do 30. júna 2015.
Minimálna dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov.
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Obdobie oprávnenosti výdavkov pre žiadateľa v rámci tejto výzvy začína v deň začiatku
realizácie projektu, ktorý je stanovený v grantovej zmluve s účinnosťou odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia grantovej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
2.6. OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
Oprávnenosť výdavkov určuje pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri tvorbe rozpočtu projektu.
Predpisy o oprávnenosti výdavkov pri implementácii základného rozhodnutia o RF sa riadia
implementačným rozhodnutím o RF v znení rozhodnutia Komisie č. 2011/177/EÚ z 2. marca 2011
a vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2012/718/EÚ zo dňa 20. septembra 2012.
2.6.1. Všeobecné pravidlá
Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov z RF sú:
Oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené vo forme nákladov 1 alebo
výdavkov žiadateľa na projekt a ktoré spĺňajú všetky pravidlá oprávnenosti:
a) patria do rozsahu pôsobnosti fondu a jeho cieľov, tvoria časť oprávnených akcií viacročných

a ročných programov v znení, ako ich EK schválila;
b) sú potrebné na vykonávanie činností zahrnutých do projektu, v plnej miere súvisia

s realizáciou Projektu, vynaložené na aktivitu v súlade s cieľom programu a Projektu,
a s obsahovou stránkou Projektu, musia byť nevyhnutné pre realizáciu Projektu
(existencia priameho spojenia s projektom);
c) sú primerané, t.j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase;
d) spĺňajú zásady riadneho finančného hospodárenia, spĺňajú podmienky hospodárnosti

(minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (maximalizácia
pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu
aktivít projektu a priama väzba na ne);
e) sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a navzájom sa neprekrývajú;
f) výdavky vznikli oprávnenému žiadateľovi (resp. konečnému príjemcovi) a/alebo

partnerom projektu. V súlade s článkom 39 ods. 2 implementačného rozhodnutia o RF sa
pravidlá týkajúce sa žiadateľa uplatňujú primerane aj na partnerov projektu;
g) výdavky musia byť skutočne vynaložené a uhradené žiadateľom (resp. konečným

príjemcom) v súlade s právnymi predpismi EÚ aj všeobecne záväznými právnymi
predpismi SR (napr. pracovnoprávne predpisy, predpisy o verejnom obstarávaní, ochrane
životného prostredia, rovnosti príležitostí, publicite); s Príručkou pre konečného príjemcu a
v súlade s rozpočtom projektu; priamy náklad/výdavok nemôže byť stanovený ako paušálna
čiastka;
h) boli skutočne vynaložené žiadateľom na úhradu nákladov, ktoré vznikli v oprávnenom

období, t.j. v období od 1.1.2012 do 30.06.2014 a zároveň v období realizácie projektu
vymedzenom v grantovej zmluve, najskôr v deň, ktorý je uvedený ako začiatok realizácie
projektu. V prípade nákladov (personálnych, na služby a pod.) sa považujú za oprávnené
výdavky aj tie, ktoré boli skutočne vynaložené (uhradené) v priebehu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k ukončeniu realizácie projektu v súlade
s grantovou zmluvou, avšak za aktivity zrealizované v oprávnenom období. Oprávnenosť
výdavkov je účinná dňom platnosti a účinnosti grantovej zmluvy;
V prípade nákladov (personálnych, na služby a pod.) sa považujú za oprávnené výdavky aj tie, ktoré boli skutočne
vynaložené (uhradené) v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k ukončeniu
realizácie Projektu, avšak za aktivity zrealizované v oprávnenom období.
1
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i)

boli realizované na oprávnenom území;

j) výdavky sú spojené s cieľovou skupinou, definovanou vo výzve;
k) výdavky

vzniknú v súlade s ustanoveniami grantovej zmluvy, boli schválené
Zodpovedným orgánom v rámci procesu schvaľovania žiadosti o grant, podrobne
špecifikované v prílohách č. 1 a č. 2 grantovej zmluvy;

l)

sú podložené účtovnými záznamami a dokladmi, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve
prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a podmienkami
definovanými grantovou zmluvou a touto Príručkou;

m) boli schválené zo strany Zodpovedného orgánu na preplatenie po predložení úplnej

dokumentácie k žiadosti o platbu;
n) boli schválené Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným národným alebo

nadnárodným kontrolným orgánom v rámci výkonu certifikačného overovania, vládneho
auditu, alebo iného overovania a kontroly vykonaného príslušným kontrolným orgánom,
(napr. následného auditu vykonávaného Európskou komisiou alebo Dvorom audítorov).
2.6.2. Zásada neziskovosti
Projekty podporované fondom musia byť neziskového charakteru. Ak na konci projektu zdroje
príjmov vrátane príjmov vytvorených projektom prevýšia náklady, príspevok fondu na projekt sa
zodpovedajúco zníži. Všetky zdroje príjmov (ako aj všetky výdavky) projektu musia byť
zaznamenané v účtovníctve žiadateľa alebo v daňových dokladoch a musia sa dať zistiť a overiť.
Príjmy projektu pochádzajú z finančných príspevkov poskytnutých na projekt z fondu, z verejných
alebo súkromných zdrojov, vrátane vlastného príspevku žiadateľa, ako aj z príjmov vytvorených
projektom. „Príjmy“ na účel tohto pravidla zahŕňajú tržby, ktoré získal projekt počas obdobia
oprávnenosti z predaja, prenájmu, služieb, zápisného alebo iného príjmu rovnakého charakteru.
Projekty podporované fondom sa nesmú financovať z iných zdrojov patriacich do rozpočtu
EÚ ani štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Príspevkom fondu vyplývajúcim zo zásady neziskovosti budú celkové oprávnené náklady,
z ktorých sa odpočítajú príspevky tretích strán a príjmy vytvorené projektom.
Žiadateľ (partner) musí viesť oddelený účtovný systém alebo adekvátny účtovný kód
pre všetky účtovné operácie vo vzťahu ku projektu.
2.6.3.
Účasť tretích osôb na realizácii projektu – verejné obstarávanie
Žiadateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre
realizáciu aktivít Projektu. Ak je súčasťou realizácie Projektu uzavretie zmlúv na nákup tovarov,
uskutočnenie prác a poskytnutie služieb medzi žiadateľom a treťou osobou (ďalej len „dodávateľ“),
žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) a podľa pravidiel a usmernení Zodpovedného orgánu a v Príručke pre konečného
príjemcu.
Postup pri stanovovaní finančných limitov vo verejnom obstarávaní upravuje § 4 zákona
o verejnom obstarávaní. Určujúcim finančným limitom je predpokladaná cena za každý
samostatný predmet obstarávania v eurách bez DPH za jeden kalendárny rok alebo za
obdobie trvania zmluvy s dodávateľom, ak presahuje jeden kalendárny rok. Do tohto limitu sa
započítavajú aj plánované obstarávania súvisiace s bežnou činnosťou organizácie vrátane
opakovaných plnení, pokiaľ je táto činnosť financovaná z verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ
a činnosť v rámci iných projektov financovaných z iných zdrojov EÚ.
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V prípade, ak sa predmet obstarávania skladá z viacerých častí, položiek, súborov vecí alebo
samostatných vecí, ktoré sú obstarávané naraz (od jedného dodávateľa), je potrebné brať do
úvahy celkovú predpokladanú cenu predmetu obstarania, nie jednotlivé časti.
Porušenie postupov verejného obstarávania sa považuje za porušenie zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a zároveň je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n)
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Zodpovedný orgán je pre porušenie povinný uplatniť korekcie v súlade s dokumentom Výboru pre
všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov z 19. decembra 2013 o usmerneniach
pre určenie finančných korekcií za porušenie pravidiel verejného obstarávania C(2013) 9527;
V súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 1.7.2013 pri realizácii verejného
obstarávania je žiadateľ povinný dodržiavať nasledovné postupy:
a) V prípade zadávania nadlimitných zákaziek (predpokladaná hodnota zákazky je rovná
alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý
vydá úrad pre verejné obstarávanie (§ 4, odst.2 zákona o verejnom obstarávaní) a v prípade
zadávania podlimitných zákaziek (predpokladaná cena zákazky je vyššia ako 20 000 EUR
bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby; vyššia
ako 30 000 EUR bez DPH ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác; vyššia ako
40 000 EUR bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorými sú potraviny § 4, ods.3)
postupuje žiadateľ podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
b) V prípade zadávania zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je
 nižšia ako 20 000 eur bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku
na poskytnutie služby (okrem potravín);
 nižšia ako 30 000 eur bez DPH ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác;
 nižšia ako 40 000 eur bez DPH ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú
potraviny
postupuje žiadateľ tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene. Výber uchádzača uskutoční na základe informácií o predmete
zákazky získaných z predchádzajúcich skúseností alebo prieskumom trhu. Žiadateľ je
povinný preukázať Zodpovednému orgánu hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia
finančných prostriedkov, nakoľko ide o použitie verejných prostriedkov v zmysle zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení. K uzatvoreným zmluvám s dodávateľom nie je možné uzatvárať
dodatky na dlhšie obdobie ako je kalendárny rok alebo na obdobie trvania zmluvy
s dodávateľom, ak presahuje jeden kalendárny rok.
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykoná žiadateľ na základe informácií:
 z vlastnej databázy o skutočných nákladoch rovnakej alebo porovnateľnej obstarávanej
komodity, ktoré boli obstarávané v predchádzajúcom kalendárnom roku (upravenej
o očakávané zmeny);
 z internetových cenníkov dodávateľov;
 z aktuálnych katalógov dodávateľov (listinných, uvedených na internetových stránkach);
 telefonicky (s uvedením názvu osloveného subjektu, telefónneho čísla, názvu komodity
a jednotkovej ceny, dátumu a času volania).
Následne vyhotoví zápis z určenia predpokladanej ceny zákazky. Výber dodávateľa vykoná
prostredníctvom prieskumu trhu minimálne u troch fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré na
trh dodávajú tovary, uskutočňujú stavebné práce alebo poskytujú služby v požadovanom predmete
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zákazky (potenciálnych dodávateľov), pričom je povinný minimálne tri pracovné dni pred
zadaním tejto zákazky zverejniť jej zadávanie v profile na svojej webovej stránke (§ 9 ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní). Výzvu na predloženie ponuky je potrebné preukázateľne zaslať
minimálne trom záujemcom (napr. potvrdenie o odoslaní faxu, záznam o odolaní z e-mailu,
doručenka, ak bola zákazka zaslaná poštou, v prípade osobného doručenia podpisom a odtlačkom
pečiatky záujemcu).
Prieskum trhu vykoná žiadateľ v prípade, ak je predpokladaná cena zákazky vyššia ako 1 000 eur
bez DPH zaslaním výzvy na predloženie ponuky minimálne trom potenciálnym dodávateľom,
ktoré musí byť preukázané (napr. potvrdenie o odoslaní z faxu, záznam o odoslaní e-mailu,
doručenka, ak bola výzva zaslaná poštou s doručenkou, v prípade osobného doručenia potvrdená
podpisom a odtlačkom pečiatky uchádzača); v deň zaslania výzvy uverejní verejný obstarávateľ
výzvu na svojej internetovej stránke.
Vyššie uvedené postupy sa neuplatnia, ak by vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky
boli neprimerané jeho kvalite a cene. Ide o jednorazové zákazky, ktorých hodnota v priebehu roka
nepresahuje sumu maximálne 1000 eur bez DPH alebo opakované dodávky na rovnaký predmet
zákazky, ktorých hodnota v priebehu kalendárneho roka nepresahuje sumu 1000 eur bez DPH, kedy
je žiadateľ oprávnený zadať zákazku priamo bez vykonania prieskumu trhu.
Špecifikácia tovarov, služieb alebo stavebných prác ktoré sú predmetom prieskumu trhu musí byť
porovnateľná a jasne definovaná. Z prieskumu trhu je vo všetkých prípadoch žiadateľ povinný
vyhotoviť záznam z prieskumu trhu.
Všetky uvedené limity na zadávanie zákaziek s hodnotou nižšou ako 1000 EUR sa vzťahujú na
predpokladanú cenu za každý samostatný predmet obstarávania v eurách bez DPH za jeden
kalendárny rok alebo za obdobie trvania zmluvy, ak presahuje jeden kalendárny rok. Žiadateľ je
preto povinný v prípade opakovaného obstarávania rovnakých komodít v priebehu kalendárneho
roka viesť prehľad vykonaných obstaraní a preukázať tak, že celková cena za konkrétnu
komoditu neprekročila uvedený limit. Takýto prehľad predkladá Zodpovednému orgánu
spolu s každou žiadosťou o platbu.
2.7. PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY
Priame oprávnené náklady projektu sú náklady, ktoré s patričným zreteľom na všeobecné
podmienky oprávnenosti a pravidlá pre tvorbu rozpočtu stanovené v časti 2.6.1 a 2.6.2 ako aj
na ostatné pravidlá oprávnenosti uvedené v časti 2. tejto Príručky možno označiť ako špecifické
náklady priamo spojené s implementáciou projektu. Priame náklady sa zahrnú do celkového
rozpočtu projektu.
Priame oprávnené náklady projektu sú náklady, ktoré možno označiť ako špecifické náklady
priamo spojené s implementáciou projektu. Priame náklady sú zahrnuté do celkového
rozpočtu projektu.
V nasledovných častiach tejto Príručky sú uvedené podrobné pravidlá pre oprávnenosť priamych
nákladov.
2.7.1. Personálne náklady
Oprávnené personálne náklady:
 sú náklady na zamestnancov pridelených k projektu, ktoré pozostávajú z miezd a nákladov
na sociálne zabezpečenie, ako aj ostatné zákonné náklady, ak to zodpovedá bežnej mzdovej
politike žiadateľa;

VERZIA 1.0 k 17.3. 2014

15

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O GRANT – SK 2013 RF

 v prípade medzinárodných organizácií môžu zahŕňať aj zákonné záväzky a nároky
v súvislosti s odmeňovaním.
Zodpovedajúce náklady na zamestnancov verejnoprávnych subjektov sú oprávnené len do tej
miery, pokiaľ sa týkajú nákladov na činnosti, ktoré by príslušný verejnoprávny subjekt
neuskutočnil, ak by sa predmetný projekt nerealizoval; títo zamestnanci budú dočasne vyslaní alebo
pridelení na plnenie projektu na základe písomného rozhodnutia žiadateľa.
Náklady na zamestnancov sa podrobne rozpíšu v rozpočte s uvedením funkcií, počtu zamestnancov
a plánovaným časom stráveným na projekte.
Kapitola 1 Personálne náklady rozpočtu žiadosti o grant je rozdelená do dvoch častí, ktoré musí
žiadateľ rešpektovať.
V časti 1.1. uvedie náklady na zamestnancov, ktorí budú vykonávať odborné činnosti na aktivitách
projektu (napr. lektori, ap.).
V časti 1.2 uvedie osobitne náklady na zamestnancov, ktorí budú vykonávať riadenie projektu
(projektový manažér, resp. vedúci projektového tímu, koordinátori jednotlivých aktivít) a ktorí budú
plniť administratívne úlohy projektu (napr. finančný manažér, účtovník ap.).
Čo sa týka výdavkov na administratívne činnosti spojené s realizáciou projektu, žiadateľ musí
zdôvodniť potrebu priamych personálnych nákladov najmä čo sa týka rozsahu (vecného, časového,
finančného) projektu.
Jednotka pre tieto položky rozpočtu je stanovená na „osobohodinu“, ktorá môže obsahovať hrubú
mzdu s odvodmi zamestnávateľa. V prípade, ak zamestnanec pracuje na 100 % na projekte/och, t.j.
súčet pracovných náplní z viacerých projektov sa rovná 100 % v rámci jednej organizácie
a nevykonáva iné činnosti, ktoré nesúvisia s implementáciou projektov v tejto organizácii, môže
byť jednotka pri kalkulácii pre tieto položky stanovená na „mesiac“ alebo „osobohodinu“. Mzda
zamestnanca nemôže byť stanovená v závislosti od početnosti cieľovej skupiny pri aktivite
(napr. mzda lektora slovenského jazyka nemôže byť odvodená od počtu účastníkov kurzu).
V komentári k rozpočtu je potrebné uviesť na základe akej metódy sa vypočíta podiel jeho práce
na projekte, v prípade ak zamestnanec nepracuje 100 % na projekte. Všeobecne platí zásada, že ak
sa určitý zamestnanec okrem práce súvisiacej s realizáciou projektu v rámci RF podieľa aj na inej
práci, žiadateľ preukazuje dokázaný objem tejto práce na RF a nespochybniteľný spôsob
výpočtu podielu relevantnej aktivity prostredníctvom počtu odpracovaných hodín, pričom
žiadateľ zabezpečí vedenie presnej evidencie týchto hodín ako aj výstupy z vykonanej práce,
aby bolo možné skontrolovať vykonanú prácu na projekte.
Ak zamestnanec pracuje na viacerých projektoch a pracovný výkon na týchto projektoch je 100 %,
jednotku žiadateľ môže stanoviť ako „osobohodina“ a zároveň stanoví počet hodín, ktoré sú určené
na príslušný projekt (celkový fond pracovného času sa pomerne rozdelí medzi projekty). Žiadateľ
bude musieť predložiť k jednotlivým zamestnancom pracujúcich na projekte zoznam všetkých
pracovných zmlúv, ktoré s jednotlivými zamestnancami uzavrel.
Dovolenka, PN a ďalšie obligatórne náhrady vyplývajúce z platnej legislatívy sú oprávnené
pomerne podľa odpracovaného času na projekte. Čerpanie náhrad pri pracovnej neschopnosti
zamestnanca je oprávnené len pokiaľ reálny výdavok znáša žiadateľ a nie je preplácaný Sociálnou
poisťovňou.
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! Upozornenie:
Pracovné úlohy zamestnanca popísané pre účely projektu (napr. v žiadosti o grant, komentári
k rozpočtu) musia následne plne korešpondovať so zmluvou uzavretou pre tieto účely medzi
zamestnancom a žiadateľom.
V prípade personálnych výdavkov - mzdy, platy, dohody o prácach vykonaných mimo pracovného
pomeru je nutné, aby žiadateľ rešpektoval odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií
s ohľadom na jeho predchádzajúcu mzdovú politiku, t.j. nie je možné akceptovať navýšenie mzdy
iba z dôvodu prác vykonávaných na projekte financovaného z RF (napr. rozdielne mzdové sadzby
za práce vykonávané mimo aktivít projektu a za práce vykonávané na aktivitách projektu; rozdielne
hodinové sadzby v prípade viacerých projektov tej istej funkcie - projektový manažér - u jednej
osoby; neopodstatnené rozdielne hodinové sadzby pri odbornom personáli). Takéto navýšenie bude
mať za následok vznik neoprávnených výdavkov. Finančné prostriedky z fondov programu
Solidarita vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu určené na implementáciu projektov sú
iba doplnkovým zdrojom financovania organizácie.
Náklady na pracovníka vykonávajúceho úlohy pre projekt na základe iných ako pracovnoprávnych
vzťahov (vzťah na základe Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Autorského zákona, s
výnimkou príkazných zmlúv, atď. - mandátna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o vykonaní diela,
atď.), živnosti, môžu byť oprávnené len ako náklady na subdodávateľov.
Nakoľko ide o poskytovanie služieb je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom
obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
Realizáciu činností touto formou nemôžu vykonávať osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom
vzťahu k žiadateľovi a to ani prostredníctvom iných právnických, resp. fyzických osôb, ani
na základe iného právneho vzťahu.
Ďalšou podmienkou oprávnenosti výdavkov je existencia platného zmluvného vzťahu
zamestnanca s organizáciou, ktorá je žiadateľom (resp. konečným príjemcom) projektu.
Zmluvný vzťah môže mať niekoľko podôb:
 v súlade so Zákonníkom práce:
a)
b)
c)
d)

Pracovná zmluva
Dohoda o vykonaní práce
Dohoda o brigádnickej činnosti
Dohoda o pracovnej činnosti

 v súlade s príslušnou legislatívou:
e) Služobná zmluva podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších
predpisov
f) Pracovná zmluva podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
a) Pracovná zmluva
Zamestnanec, ktorý má so žiadateľom uzatvorenú pracovnú zmluvu na neurčitý čas (tzv. trvalý
pracovný pomer) resp. pracovný pomer na dobu určitú (obidve možnosti zahŕňajú aj čiastočný
pracovný úväzok) v súlade so Zákonníkom práce je oprávnená osoba pod priamymi personálnymi
nákladmi. Pracovná zmluva musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so Zákonníkom práce.
Prepočet rozpočtu na celé obdobie realizácie projektu bude zahŕňať pracovný čas zamestnanca,
ktorý je najviac 40 hodín týždenne. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce
nadčas nesmie prekročiť 48 hodín v súlade so Zákonníkom práce. Práca nadčas nesmie v súhrne
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presiahnuť 150 hodín ročne a nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období
najviac štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov, resp. najviac 12 mesiacov, po dohode so
zástupcami zamestnancov.
Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej
25 % priemerného zárobku. Druhá možnosť je po dohode zamestnávateľa so zamestnancom
poskytnutie náhradného voľna v rovnakom počte hodín ako odpracovaný nadčas, v tomto prípade
zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie.
Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 %
jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý
pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. Ak sa zamestnávateľ so
zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za
hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí.
Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov
alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové
zvýhodnenie. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho
priemerného zárobku.
Pokiaľ tak neustanovuje kolektívna zmluva, zamestnávateľ určí postup pri nadčasoch a práci
vo sviatok v pracovnej zmluve uzavretej so zamestnancom.
Pri vyššie uvedenom pracovno-právnom vzťahu je oprávnený výdavok (náklad) celková cena práce
(hrubá mzda a odvody zamestnávateľa). Odvody zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov.
Základné sadzby poistného pre zamestnávateľa, platné k 1. 1. 2014 (v prípade zmeny zákonov
počas obdobia implementácie projektu sa upravia podľa platného zákona):
Zdravotné poistenie:

10 %

Nemocenské poistenie:

1,4 %

Starobné poistenie:
a) za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ
podľa osobitného predpisu

14 %

b) za zamestnanca, ktorý je sporiteľ
podľa osobitného predpisu

10 %

Invalidné poistenie:

3,0 %

Úrazové poistenie:

0,8 %

Garančné poistenie:

0,25 %

Poistenie v nezamestnanosti:

1%

Poistné do rezervného fondu:

4,75 %

! Upozornenie: Pre účely výpočtu personálnych nákladov nemôže byť celkový počet dní/hodín
uvedených v projekte vyšší ako celkový počet produktívnych dní/hodín pre daný rok. V prípade
zamestnancov pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok sa počet celkových produktívnych
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dní/hodín zmení pomerne k forme úväzku (napr., pri 4/5 pracovnom úväzku, ak má rok 250
produktívnych dní, tak počet produktívnych dní pre takéhoto zamestnanca je 250/5*4 = 200).
V prípade, že zamestnanec nebude pracovať na projekte počas celého roku, celkový počet
produktívnych dní slúžiacich na výpočet jeho sadzby sa pomerne upraví, napr. ak celkový počet
produktívnych dní je 261 a zamestnanec pracoval na projekte počas 6 mesiacov, tak jeho celkové
produktívne dni sú 261*6/12=130,5. Počet príslušných dní v mesiaci sa vypočíta z predpokladaného
obdobia práce napr. obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 predstavuje 250 pracovných dní a 11 sviatkov.
V prípade, ak zamestnanec venuje práci na projekte len určitý podiel pracovného úväzku, sú
oprávnené výdavky len vo výške tohto pomeru, toto platí aj pre výdavky na náhrady mzdy
za dovolenku, pracovné voľno s náhradou mzdy, sviatok.
Počet odpracovaných hodín je potrebné naplánovať reálne podľa očakávanej činnosti na projekt.
Do priemeru odpracovaných hodín (pri pomernom pracovnom čase) nemôžu byť započítané
mesiace, v ktorých zamestnanec nevykázal žiadnu pracovnú činnosť
b) Dohoda o vykonaní práce
Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou na plnenie pracovných
úloh najviac v rozsahu 350 hodín ročne v súlade Zákonníkom práce. Dohoda o vykonaní práce
musí byť uzavretá písomne, inak je neplatná a musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so
Zákonníkom práce, t. j musí v nej byť stanovená:

samotná pracovná úloha (ktorá musí byť vymedzená výsledkom),

odmena za jej vykonanie,

doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať

predpokladaný rozsah práce, pokiaľ nevyplýva priamo z pracovnej úlohy.
Pri dohode o vykonaní práce je oprávnený výdavok odmena za vykonanie pracovnej úlohy a
odvody zamestnávateľa, ktoré musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi SR o sociálnom a zdravotnom poistení.
c) Dohoda o brigádnickej činnosti
Na základe dohody o brigádnickej činnosti možno vykonávať prácu v rozsahu neprekračujúcom v
priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Dohoda o brigádnickej práci
študentov musí byť uzavretá písomne, inak je neplatná a musí obsahovať náležitosti stanovené
Zákonníkom práce, t.j.:





dohodnutú prácu,
dohodnutú odmenu za vykonanú prácu,
dohodnutý rozsah práce,
dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzavrieť len s fyzickou osobou, ktorá
má štatút študenta, pričom potvrdenie o štatúte študenta je neoddeliteľnou súčasťou tejto
dohody. Pri dohode o brigádnickej činnosti je oprávnený výdavok odmena za vykonanie práce
a odvody zamestnávateľa. Odvody zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predstavujú odvody na účely úrazového (0,8 %
z vymeriavacieho základu) a garančného poistenia (0,25 % z vymeriavacieho základu).
d) Dohoda o pracovnej činnosti
Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac
10 hodín týždenne. Dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzavretá písomne, inak je neplatná
a musí obsahovať náležitosti predpísané Zákonníkom práce, to jest:



dohodnutú prácu, dohodnutú odmenu za vykonanú prácu,
dohodnutý rozsah pracovného času,
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dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Pri dohode o pracovnej činnosti je oprávnený výdavok odmena za vykonanie práce a odvody
zamestnávateľa, ktoré musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
o sociálnom a zdravotnom poistení.
Čo všetko spadá pod priame oprávnené personálne náklady?
Nasledovné položky SÚ súčasťou personálnych priamych oprávnených nákladov:
 hrubá mzda (sviatky, dovolenka, náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti platená
zamestnávateľom, náhrada príjmu pri zákonných prekážkach v práci atď.)
 mzda za prácu nadčas
 iné nároky vyplývajúce z pracovného pomeru zakotvené v kolektívnych zmluvách, resp.
zmluvách uzatvorených medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom organizácie
(napr. 13. plat definovaný v pracovnej zmluve)
 stravné, pre vlastných zamestnancov organizácie stanovené percentuálnym podielom
príspevku pri dodržaní podmienok § 152 Zákonníka práce
 bonusy (odmeny), ale iba v prípade, že nie sú určené v závislosti od osobného výkonu
zamestnanca (napr. koncoročné odmeny definované v pracovnej zmluve ako percento
z mesačného platu na základe plnenia hospodárskych výsledkov)
 povinné príspevky zamestnávateľa
 povinné odvody na sociálne poistenie
 povinné preddavky na zdravotné poistenie
Nasledovné položky NIE SÚ súčasťou priamych personálnych oprávnených nákladov:






výkonnostné odmeny alebo odmeny nešpecifikované v pracovnej zmluve
rodičovský príspevok
dôchodok
odstupné
príspevky zamestnávateľa zo sociálneho fondu

Pre zamestnancov verejnoprávnych subjektov platia okrem vyššie uvedených aj osobitné
podmienky.
Zodpovedajúce mzdové náklady na zamestnancov verejnoprávnych subjektov sú oprávnené len
do tej miery, pokiaľ sa týkajú nákladov na činnosti, ktoré by príslušný verejnoprávny subjekt
neuskutočnil, ak by sa predmetný projekt nerealizoval; títo zamestnanci budú dočasne vyslaní
alebo pridelení na plnenie projektu na základe písomného rozhodnutia žiadateľa.
2.7.2. Cestovné náklady a náklady na pobyt
Koho cestovné náklady sú oprávnené?
Vo všeobecnosti platí princíp, že cestovné náklady a náklady na pobyt sú oprávnené ako priame
náklady na zamestnancov alebo iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách v rámci projektu
a cestujú, pretože je to potrebné v rámci plnenia projektu.
Čo zahŕňajú cestovné náklady?
Pri plánovaní výšky oprávnených nákladov žiadateľ postupuje v súlade so zákonom č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o cestovných
náhradách“) a nadväzujúcimi právnymi normami SR. Typ cesty (tuzemská, zahraničná) závisí
od typu aktivít projektu a miesta realizácie projektu.
VERZIA 1.0 k 17.3. 2014

20

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O GRANT – SK 2013 RF

Ak má žiadateľ grantu svoje vlastné sadzby denných náhrad (náhrady na pobyt), tak sa
uplatňujú náklady v rámci limitov ustanovených členským štátom v súlade s vnútroštátnymi
predpismi a praxou.
Ak v rámci jednej pracovnej cesty žiadateľ realizuje aktivity viacerých projektov podporených
z fondov programu Solidarita, pri výpočte nákladov na túto pracovnú cestu je nutné uviesť prepočet
akým boli pomerné náklady na projekt stanovené. Tento prepočet je súčasťou podpornej
dokumentácie žiadosti o platbu.
V rámci tejto kapitoly sú oprávnené:
A. náklady na dopravu
Sadzby cestovných náhrad vychádzajú z cenovo najvýhodnejšieho spôsobu verejnej dopravy.
Letecká doprava je povolená v prípade ciest dlhších než 800 km (cesta tam a späť) alebo
v prípade, ak je použitie leteckej dopravy odôvodnené zemepisnou polohou. Na tuzemské pracovné
cesty je možné využiť leteckú prepravu, v tomto prípade sa za oprávnený výdavok bude považovať
max. cena vlakového lístka v 2. triede a miestenka, ak bude cena letenky nižšia ako cena vlakového
lístka pre 2. triedu a miestenku, je oprávnená cena letenky.
Použitie služobného motorového vozidla
Výška oprávnených výdavkov je obmedzená opatreniami uvedenými v zákone č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. V súlade s rešpektovaním zásady
hospodárnosti, finančnej efektívnosti a účelnosti je pri použití motorového vozidla organizácie
žiadateľa v rámci tejto položky oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt.
Do položky sa nezahŕňajú výdavky týkajúce sa údržby a obsluhy motorového vozidla organizácie.
Použitie súkromného motorového vozidla
 Podmienkou na použitie súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu je: súhlas
štatutára organizácie a bude potrebné doložiť potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia
vozidla.
 Ak sa služobné vozidlo používa aj na súkromné účely, podmienky takéhoto použitia musia
byť stanovené v interných predpisoch inštitúcie alebo v kolektívnej zmluve. Dohoda
o používaní služobného vozidla pre súkromné účely musí byť uzatvorená s každým
zamestnancom osobitne.
Použitie verejnej dopravy
Pri použití prostriedku verejnej dopravy je oprávneným výdavkom náhrada vo výške cestovného
verejnej dopravy. V prípade vlaku bude akceptovaná za oprávnený výdavok cena vlakového lístku
v 2. triede a miestenka.
 potrebné údaje pre výpočet nákladov na dopravu pri použití osobného vozidla sú:
A = priemerná spotreba vozidla na 100 km podľa technického preukazu (mesto, mimo mesta,
kombinovaná, presné určenie priemernej spotreby určuje §7 Zákona o cestovných náhradách)
B = cena pohonných hmôt
C = amortizácia vozidla (určená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových
vozidiel pri pracovných cestách ako 0,183 EUR na 1 km pre osobné cestné motorové vozidlá)
 Výpočet nákladov na dopravu pri použití osobného vozidla je nasledovný:
VERZIA 1.0 k 17.3. 2014

21

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O GRANT – SK 2013 RF

a) Náklady na dopravu pri použití služobného osobného vozidla sa vypočítajú ako
jednotková cena :
Cena pohonných hmôt za 1 km = (A x B)/100
b) Náklady na dopravu pri použití súkromného osobného vozidla sa vypočítajú ako
jednotková cena:
Cena dopravy za 1 km = (A x B)/100 + C
c) Celkový náklad na dopravu: jednotková cena x počet km
 V prípade, keď nie je možné pre výpočet cestovných nákladov pri použití motorového vozidla
použiť cenu z bloku pri nákupe pohonných hmôt (napr. pri jeho strate), je potrebné použiť
priemernú cenu štatistického úradu za daný deň, pričom musí byť preukázané, že náklad reálne
vznikol.
B. náklady na pobyt
Vo všeobecnosti platí princíp, že náklady na pobyt sa určujú na základe denných diét určených
zákonom č. 283/2002 o cestovných náhradách Z. z. v znení neskorších predpisov a skutočných
výdavkov na ubytovanie, parkovanie motorového vozidla, použitie miestnej dopravy, miestne
telefonické hovory a iných hotelových poplatkov.
Časové pásma a sumy pre náhradu stravného pri tuzemských aj zahraničných cestách sú určené
zákonom o cestovných náhradách a Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky č. 533/2010 Z. z. o sumách stravného takto:
Tuzemská pracovná cesta:
a) 5 až 12 hodín = 4,00EUR
b) nad 12 hodín až 18 hodín = 6,00 EUR
c) nad 18 hodín = 9,30 EUR
Zahraničná pracovná cesta:
a) do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby
stravného,
b) nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby
stravného,
c) nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného
V prípade zahraničnej pracovnej cesty sa do celkových nákladov musí zahrnúť aj vreckové
podľa § 14 zákona o cestovných náhradách a podľa interného predpisu žiadateľa, ktorý je
zamestnávateľom.
Ubytovanie
V prípade ubytovania musí byť cena určená tak, aby zodpovedala obvyklým cenám v danom mieste
a čase.
2.7.3. Vybavenie
Náklady na vybavenie môže mať formu odpisov, plnej kúpnej ceny, prenájmu alebo leasingu.
Aké sú všeobecné pravidlá?
V rámci kapitoly 3 Vybavenie je možné zaradiť vybavenie, zariadenie, výpočtovú techniku
(vrátane klávesnice, myši a USB kľúča), prístroje, stroje, nehmotný majetok (napr. software,
licencie) a pod., s dobou používania dlhšou ako 1 rok, bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.
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Základnou podmienkou pre možnosť zahrnutia nákladov na vybavenie do projektu sú:


Vybavenie musí byť nevyhnutné pre realizáciu aktivít a dosiahnutie cieľov a výstupov
projektu.



Vybavenie musí byť preukázateľne využívané výlučne pre projekt.



Pri obstaraní musí žiadateľ preukázať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia
finančných prostriedkov a postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov. Podrobnosti sú uvedené v časti 2.6.3 tejto
Príručky.



Vybavenie zakúpené z prostriedkov poskytnutého grantu je nutné poistiť. Poistenie je
oprávneným nákladom v rozpočte žiadateľa.

Prenájom, leasing alebo kúpa?
Rozhodnutie medzi kúpou, prenájmom alebo lízingom musí byť založené na princípe lacnejšej
voľby. Kúpa je povolená v prípade, ak lízing alebo prenájom nie je možný z dôvodu krátkeho
trvania projektu (6 mesiacov a menej) alebo z dôvodu rýchleho poklesu hodnoty.
Náklady súvisiace s operáciami nájmu a lízingu sú oprávnené pre spolufinancujúci subjekt podľa
pravidiel stanovených členským štátom, vnútroštátnymi právnymi predpismi, praxou a časovým
trvaním nájmu alebo lízingu na účely projektu.
Aké sú pravidlá pri nákupe vybavenia?
Nákup vybavenia je v plnej cene (vrátane poštovného a DPH) oprávnený pre jednotlivé položky iba
s cenou nižšou ako 20 000 EUR. V tomto prípade nesmie byť vybavenie zakúpené počas
posledných troch mesiacov realizácie projektu.
Vo všetkých ostatných prípadoch sú oprávnené len náklady na obstaranie vybavenia do výšky
odpisov za obdobie, počas ktorého je vybavenie využívané pre účely projektu a miere jeho použitia
na projekt v súlade s platnou legislatívou v SR. Úhrada nákladu za vybavenie môže byť v tomto
prípade uskutočnená aj pred začiatkom obdobia oprávnenosti výdavkov pre túto výzvu.
Žiadateľ sa pri vypočítavaní odpisov riadi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
aj v prípade, že inak vo svojom účtovníctve pravidlá odpisov neuplatňuje (v prípade jednoduchého
účtovníctva).
Ak je vybavenie kúpené pred alebo počas trvania projektu, je oprávnená len tá časť odpisov, ktorá
zodpovedá dobe používania vybavenia pre projekt a miere jeho použitia. Tieto náklady sú však
neoprávnené, ak bolo vybavenie pôvodne kúpené z prostriedkov grantu EU.
Vybavenie zakúpené z prostriedkov poskytnutého grantu je nutné poistiť. Poistenie je oprávneným
nákladom v rozpočte žiadateľa. V prípade nepoistenia a následnej straty, krádeže alebo poškodenia
vybavenia je žiadateľ povinný zabezpečiť náhradu vybavenia z vlastných zdrojov (v nadväznosti na
udržateľnosť výsledkov projektu).
Ako určiť odpisy?
Obdobie odpisovania sa vypočítava na základe princípu celého mesiaca. To znamená, že mesiac, v
ktorom bolo vybavenie zakúpené sa započítava celý, ak toto zariadenie bolo dané
do užívania minimálne jeden deň pred koncom mesiaca.
Náklady na údržbu môžu byť oprávnené v zmysle odpisov, v prípade že sú súčasťou kúpnej ceny
a platná legislatíva SR to umožňuje. Vo všetkých ostatných prípadoch náklady
na údržbu môžu byť oprávnené v rámci kapitoly „subdodávky“ podľa typu a miery využitia služieb.
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Ktoré náklady na vybavenie sú NEoprávnené?:
 Náklady na nákup, prenájom alebo leasing vybavenia, ktoré nie je využívané pre účely
realizácie aktivít projektu.
 V žiadnom prípade nie sú oprávnené náklady na odpisy vybavenia zakúpeného z iného
grantu zo zdrojov Európskej únie.
2.7.4. Nehnuteľnosti
Výdavky na nákup sú oprávnené iba v prípade, že nadobudnutie nehnuteľnosti je nevyhnutné na
implementáciu projektu, a je jasne spojené s jeho cieľmi. Nehnuteľnosť musí mať technické
parametre vyžadované projektom a musí zodpovedať platným normám a štandardom. Výdavky
môžu byť oprávnené len pri dodržaní nasledovných podmienok:
a) nezávislý odborný znalec alebo riadne poverený orgán musí vyhotoviť znalecký posudok,
v ktorom potvrdí, že cena nepresahuje trhovú hodnotu a buď osvedčí, že nehnuteľnosť
zodpovedá vnútroštátnym predpisom, alebo bližšie určí body, v rámci ktorých
vnútroštátnym predpisom nezodpovedá, a pri ktorých konečný príjemca plánuje nápravu ako
súčasť projektu;
b) nehnuteľnosť nebola kúpená prostredníctvom grantu Spoločenstva v čase pred
implementáciou projektu;
c) nehnuteľnosť sa má využívať výhradne na účel stanovený v projekte počas obdobia
najmenej desiatich rokov od dátumu ukončenia projektu, pokiaľ Komisia osobitne
neschválila iné riešenie v prípade spolufinancovania úplných alebo čiastočných nákladov. V
prípade spolufinancovania na základe odpisov sa toto obdobie skracuje na päť rokov;
d) pri nákupe nehnuteľnosti sa má dodržať zásada najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou
a cenou, efektívnosť vynakladania výdavkov a primeranosť cieľu, ktorý sa má dosiahnuť
realizáciou projektu;
e) v prípade spolufinancovania na základe odpisov je oprávnená len tá časť odpisov takéhoto
majetku, ktorá zodpovedá obdobiu, počas ktorého sa využíval na účely projektu a podľa
miery jeho skutočného použitia na účely projektu. Výpočet odpisov sa uskutoční podľa
vnútroštátnych účtovných pravidiel.
V prípade RF sú oprávnené na spolufinancovanie celkové výdavky na rekonštrukciu, renováciu a
modernizáciu nehnuteľnosti v celej výške nákladov alebo ich časti na základe odpisov. V prípade
nákladov na renováciu sa uplatnia iba podmienky uvedené v písm. c) a e). Pri nákupe nehnuteľnosti
sa uplatňujú podmienky uvedené v písm. a)-e).
Za akých podmienok je oprávnený prenájom nehnuteľnosti?
Nájom nehnuteľnosti je oprávnený na spolufinancovanie len vtedy, keď existuje jasná spojitosť
medzi nájmom a cieľmi príslušného projektu, a to za podmienok:
a) nehnuteľnosť nebola zakúpená prostredníctvom grantu Spoločenstva/EÚ;
b) nehnuteľnosť by sa mala použiť len na implementáciu projektu, v opačnom prípade je
oprávnená iba tá časť výdavkov, ktorá súvisí s jej využitím na účely projektu.
Pri výpočte výdavkov na nájom nehnuteľnosti je preto potrebné vypočítať pomernú časť výdavkov
vzhľadom na počet hodín alebo dní využívania nehnuteľnosti. Do komentára rozpočtu je potrebné
uviesť vysvetlenie výpočtu pomernej časti výdavkov, ako aj účel. Na to, aby bol takýto výdavok
oprávnený, bude potrebné riadne dokladovať využitie nehnuteľnosti v rozsahu uvedenom
v rozpočte (napr. prezenčná listina a pod.).
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! Upozornenie:
Náklady na nákup, výstavbu, renováciu alebo prenájom kancelárskych priestorov na bežné
činnosti žiadateľa sú oprávnené ako priame oprávnené náklady len v miere zodpovedajúcej
využívaniu priestorov pre projekt. Výpočet nákladov musí byť súčasťou podpornej dokumentácie
k žiadosti o platbu.
2.7.5. Spotrebný materiál, zásoby a všeobecné služby
Náklady na spotrebný materiál, zásoby a všeobecné služby musia byť vyčísliteľné a priamo
potrebné na implementáciu projektu.
Konečný príjemca musí postupovať pri nákupe spotrebného tovaru, zásob a všeobecných služieb
v súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie (podľa postupu uvedeného v časti 6.8. príručky pre
konečného príjemcu a grantovej zmluve) a predložiť všetku podpornú dokumentáciu
Zodpovednému orgánu.
2.7.6. Spotrebný materiál
Spotrebný materiál v praktickom význame znamená materiál, ktorý nie je určený na opätovné
použitie, napr. občerstvenie, pohonné hmoty, kancelárske potreby.
2.7.7. Zásoby
Zásoby tvorí spotrebný tovar s dobou použitia kratšou ako 1 rok, napr. krátkodobé licencie a pod
v súlade s postupmi účtovania.
2.7.8. Všeobecné služby
Všeobecné služby sú služby, ktoré sa aplikujú na celú inštitúciu konečného príjemcu a nemôžu byť
určené jednotlivo pre určitú organizačnú zložku. Sú služby, ktoré slúžia ako podporné služby pre
realizáciu aktivít projektu (napr. údržba počítačovej siete, údržba alebo opravy vybavenia, údržba
webovej stránky); vždy však musia mať priamo prepojenie na aktivity projektu, čiže nesmie ísť o
bežné prevádzkové služby organizácie.
2.7.9. Subdodávateľské zmluvy
Kto je subdodávateľ?
Subdodávateľ je tretia strana (právny subjekt), ktorá nie je ani žiadateľom, ani partnerom, a ktorá
zabezpečuje podporu projektu dodaním špecifickej služby alebo práce, ktoré nemôžu byť (alebo
nemôžu byť efektívne) poskytnuté priamo žiadateľom (napr. tvorba web stránky ako aktivita
projektu) a je nevyhnutná pre realizáciu konkrétnej aktivity projektu.
Dodávateľom v tomto prípade nesmú vykonávať osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu
k žiadateľovi na druh a charakter práce totožný ako je typ služieb obstarávaných
od dodávateľa a to ani prostredníctvom iných právnických resp. fyzických osôb, ani
na základe iného právneho vzťahu.
Aké sú všeobecné pravidlá?
 Žiadateľ musí mať dostatočné kapacity na zabezpečenie riadenia projektu. To znamená, že
nie je možné zabezpečiť riadenie projektu formou subdodávky.
 Rozpočet rovnako musí obsahovať aj popis požadovaných úloh, charakter subdodávky,
identifikáciu alebo výber dodávateľa, ak je to možné.
 V grantovej zmluve sa výslovne ustanoví, že Komisia a Dvor audítorov vykonávajú svoje
právomoci v oblasti kontroly všetkých konečných príjemcov, partnerov projektov
a subdodávateľov na základe dokumentov a priamo na mieste.
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 Pri všetkých subdodávateľských zmluvách sa subdodávatelia musia zaviazať, že poskytnú
všetkým subjektom vykonávajúcim audit a kontrolu všetky potrebné informácie súvisiace
so subdodávateľskými činnosťami. Túto povinnosť musí žiadateľ vymedziť
v subdodávateľských zmluvách. V prípade už uzatvorených subdodávateľských zmlúv so
subdodávateľom pred uzatvorením grantovej zmluvy bude táto povinnosť subdodávateľom
vyplývať z §13 ods.1 písm. e) zákona č 520/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Jednotka pri kalkulácii pre tieto položky môže byť stanovená na „osobohodinu“, ktorá
zahŕňa všetky výdavky vzniknuté pri realizácii predmetnej služby resp. diela (cestovné,
ubytovanie, stravné a podobne), t.j. výdavky spojené s vykonaním diela alebo poskytnutím
služby sú započítané do jednotkovej ceny, preto tieto výdavky samostatne fakturované
nebudú uznané ako oprávnené.
Ako vybrať subdodávateľa?
 Pri obstaraní musí žiadateľ preukázať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia
finančných prostriedkov a postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov. Podrobnosti sú uvedené v časti 2.6.3 tejto
Príručky;
 vybraný subdodávateľ musí priniesť najvyššiu efektivitu vynaložených prostriedkov
spomedzi hodnotených subjektov;
 pri výbere subdodávateľa musí byť dodržaný princíp transparentnosti a rovnakého
zaobchádzania;
 pri výbere subdodávateľa musí byť zabránené konfliktu záujmov.
Ktoré náklady na subdodávky sú NEoprávnené?:
 subdodávateľské zmluvy, ktorých predmetom sú úlohy všeobecného riadenia projektu;
 subdodávateľské zmluvy, ktoré zvyšujú náklady projektu bez toho, aby primerane zvýšili jeho
hodnotu;
 subdodávateľské zmluvy so sprostredkovateľmi alebo konzultantmi, v ktorých je platba
stanovená ako percentuálny podiel z celkových nákladov projektu, pokiaľ takáto platba nie je
žiadateľom podložená uvedením skutočnej hodnoty vykonanej práce alebo poskytnutej služby.
! Upozornenie:
Zodpovednosť za službu dodanú subdodávateľom a jej vzťah k projektu nesie vždy žiadateľ.
2.7.10. Náklady vyplývajúce priamo z požiadaviek spojených so spolufinancovaním z EÚ
Aké sú oprávnené náklady v rámci tejto kategórie ?
 publicita, transparentnosť a diseminácia: všetky náklady vyvolané zabezpečením povinností
žiadateľa v zmysle publicity sú priamymi nákladmi (povinnosti zabezpečenia publicity pozri
bližšie v časti. 5.7 tejto Príručky). Tieto náklady môžu byť tvorené pokrytím médií,
prekladom správ odovzdávaných zodpovednému orgánu, inštalácia veľkoplošnej tabule,
atď.
 technické a finančné hodnotenie projektu: tieto náklady môžu zahŕňať poplatky za technické
ohodnotenia projektu, certifikát o audite a pod.,
 bankové záruky pre potreby projektu.
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Aktivity/materiály súvisiace so zabezpečením publicity projektu musia byť realizované/vyhotovené
priebežne počas realizácie projektu, ideálne v prvých mesiacoch, aby mohli byť riadne využívané
počas implementácie projektu.
2.7.11. Honoráre pre odborníkov
Aký je rozdiel medzi honorárom pre odborníka a subdodávateľom?
Vo všeobecnosti platí pravidlo, že náklady uvedené ako náklady na odborníkov sa vzťahujú
na neopakované špecifické úlohy v súvislosti s právnou, mandatórnou a vysokohodnotnou
expertízou (napr. vydávanie certifikátov). Všetky ostatné typy honorárov by mali byť uvedené
v kategórií subdodávky alebo všeobecné služby, resp. v personálnych nákladoch.
Ktoré náklady v zmysle honorárov pre odborníkov sú oprávnené?
 Poplatky za právne poradenstvo (nie však poradenstvo ako aktivita projektu pre cieľovú
skupinu)
 Notárske poplatky
 Náklady na odmenu technických alebo finančných expertov (v tomto zmysle technickými
a finančnými expertmi nie sú napr. analytici, osoby poskytujúce právne poradenstvo,
výskumníci a pod., ktorých náklady sú oprávnené buď pod personálnymi nákladmi alebo
pod nákladmi na subdodávky v závislosti od typu pracovnoprávneho vzťahu)
Príkladom honorára pre odborníka je honorár právnika zostavujúceho zmluvu o spolupráci medzi
žiadateľom (resp. konečným príjemcom) a partnerom.
2.7.12. Osobitné náklady súvisiace s cieľovými skupinami
Pokiaľ žiadateľ vykoná kúpu na účel pomoci cieľovým skupinám alebo uhradí náklady, ktoré
vznikli na strane cieľových skupín. Tieto náklady budú pozostávať z plnej alebo čiastočnej podpory
v podobe:
a) nákladov, ktoré príjemca vynaložil za cieľové skupiny,
b) nákladov, ktoré vznikli navrátilcom a ktoré sú následne refundované žiadateľom,
c) nerefundovateľných paušálnych súm (ako v prípade obmedzenej podpory na začatie
hospodárskej činnosti a hotovostných stimulov pre navrátilcov).
Tieto náklady sú oprávnené za týchto podmienok:
 žiadateľ uchová všetky potrebné informácie a doklady o tom, že dané osoby zodpovedajú
osobitným cieľovým skupinám a situáciám, ktoré ich na túto pomoc oprávňujú,
 žiadateľ uchová všetky potrebné informácie o navrátilcoch, ktorí sú príjemcami pomoci, aby
umožnil riadnu identifikáciu týchto osôb, o dátume návratu do ich krajiny a doklady
o tom, že tieto osoby prijali pomoc,
 žiadateľ uchová doklady o poskytnutej pomoci (ako faktúry a účty). V prípade paušálnych
súm uchová doklady o tom, že dané osoby túto pomoc prijali.
!Upozornenie:
Opatrenia pomoci po návrate do tretej krajiny, ako je odborná príprava a pomoc pri hľadaní
zamestnania, krátkodobé opatrenia nevyhnutné z hľadiska procesu reintegrácie a pomoc po návrate,
nesmú trvať viac ako 12 mesiacov od dátumu návratu štátneho príslušníka tretej krajiny.
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2.8. NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY
Nepriame oprávnené náklady sa vzťahujú na kategórie výdavkov, ktoré nie je možné označiť ako
špecifické náklady priamo spojené s projektom.
Aké sú všeobecné pravidlá?
 pevná paušálna suma nepriamych nákladov je oprávnená do výšky najviac 7 % z
celkovej sumy priamych oprávnených nákladov,


nepriame náklady nie sú financované z iných zdrojov,



v prípade, že žiadateľ už dostal operačný grant (inštitucionálny grant na zabezpečenie
chodu inštitúcie z rozpočtu EÚ), nemá nárok na nepriame oprávnené náklady. Ak má
takýto žiadateľ partnera, tak partnerovi nárok na nepriame oprávnené náklady nezaniká,
pričom maximálna hranica je rovnaká ako u žiadateľa (t.j. najviac 7 % priamych
oprávnených nákladov).

Výpočet výšky nepriamych nákladov?
Percento nepriamych výdavkov nesmie prevyšovať 7 % priamych oprávnených nákladov. Výpočet
pevného percentuálneho podielu musí byť uvedený v komentári k rozpočtu. Každý výdavok
v nepriamych nákladoch bude môcť byť následne uplatnený len do výšky určeného pomeru.
! Upozornenie:
Počas celého projektu musí žiadateľ žiadať maximálne percentuálny podiel na priamych nákladoch
schválený v grantovej zmluve. Percento nepriamych výdavkov nesmie prevyšovať 7 % priamych
oprávnených nákladov. Žiadateľ musí byť na požiadanie schopný preukázať, že mu nebol udelený
operačný grant.
2.9. NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY
Ktoré náklady sú neoprávnené?
a)

DPH - vo všeobecnosti platí pravidlo, že DPH nie je oprávneným nákladom.
Výnimkou sú prípady ak sa žiadateľ preukáže oficiálnym potvrdením daňového úradu, že nie
je platiteľom DPH a nie je schopný priamo ani nepriamo získať DPH naspäť, a že nedochádza
k dvojitému financovaniu.

b)

kapitálové výnosy, dlhy a poplatky za dlhovú službu, debetný úrok, poplatky za výmenu valút
a devízové straty, rezervy na pokrytie strát alebo potenciálnych budúcich záväzkov, dlžné
úroky, pochybné pohľadávky, pokuty, finančné sankcie, náklady na súdne spory a
neprimerane vysoké alebo neodôvodnené výdavky,

c)

neprimerané náklady – predstavujú náklady nadmerné a/alebo zbytočné (nie nevyhnutné),
napr.:
Nadmerné (neprimerane vysoké) náklady:

nadhodnotená cena (napr. zariadenia bez predchádzajúceho jednania alebo konzultácie),

výber neprimeraného štandardu (vybavenie vysokej kategórie s nevýhodným pomerom
cena/kvalita),

nadhodnotený počet kusov, a pod.
Zbytočné (neodôvodnené) náklady:

odmeny (odmeny pre členov projektového tímu vo forme darov),

spoločenské náklady (napr. náklady projektového tímu na večeru alebo mimo
projektovú aktivitu),

nie nevyhnutný materiál alebo vybavenie (napr. video, ak nie je súčasťou úspešného
ukončenia projektu),
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vo všeobecnosti, všetky náklady, bez ktorých by projekt mohol byť dokončený bez
väčších problémov,

d)

náklady na spoločenské podujatia určené výhradne pre zamestnancov projektu; primerané
náklady na pohostenie pri spoločenských udalostiach odôvodnené v rámci projektu ako
ukončenie projektu alebo stretnutia riadiacej skupiny projektu sú oprávnené ako priame
náklady pod „spotrebným tovarom, zásobami a všeobecnými službami“,

e)

náklady vykázané žiadateľom a kryté iným projektom alebo pracovným programom
financovaným z grantu EÚ;

f)

nákup pozemkov,

g)
nepeňažné príspevky - za nepeňažné príspevky sa považujú náklady na získanie všetkých
tovarov, služieb a všetky peňažné hodnoty prijaté bez kompenzácie. Nepeňažné príspevky sa môžu
vyskytovať vo forme dobrovoľnej práce, dotácie, odmeny, daru, zľavy a všetkých iných typov
redukcie ceny, napr.:






3.

dobrovoľníci, ktorí nepoberajú mzdu alebo inú kompenzáciu za prácu na projekte,
vrátane zastupujúcich zamestnancov,
plne dotovaní zamestnanci (napr. študenti zahrnutí do projektu, ktorých výdavky znáša
univerzita),
vybavenie, tovary a služby zakúpené špecificky súkromnou dotáciou alebo verejnou
dotáciou,
vybavenie, nehnuteľnosť dané k dispozícií bez kompenzácie (napr. samospráva vyčlení
časť budovy pre projektové aktivity bez udelenia nájomného alebo inej kompenzácie),
rabaty alebo zľavy prijaté na zakúpené položky musia byť odpočítané od celkovej
sumy požadovanej z grantu.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VYPĹŇANÍ ŽIADOSTI O GRANT
3.1. FORMULÁR ŽIADOSTI O GRANT A POVINNÉ PRÍLOHY

3.1.1. Formálne náležitosti
Žiadosť musí byť predložená na formulári žiadosti o grant, ktorá tvorí prílohu I. výzvy
na predkladanie žiadosti o grant, ktorá je dostupná na internetovej stránke http://www.minv.sk/?oeuropskom-fonde-pre-navrat. Žiadatelia musia striktne dodržiavať formulár žiadosti a vyplniť
strany podľa poradia a v určenom rozsahu.
Žiadatelia podávajú žiadosť v slovenskom jazyku spolu s krátkym zhrnutím v anglickom jazyku
podľa vzoru pripojeného k žiadosti o grant (príloha P.2). Prosíme, skompletizujte formulár žiadosti
dôkladne a čo najzrozumiteľnejšie tak, aby bolo možné uskutočniť správne hodnotenie Vašej
žiadosti.
Žiadateľ o grant, ktorým je medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR (zákon č. 116/1985
Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších
predpisov), nemusí na základe Dohovoru o výsadách a imunitách osobitných inštitúcií
z 21. novembra 1947, predkladať nasledovné prílohy žiadosti o grant:
-

Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá záväzky voči Sociálnej poisťovni,
Písomné potvrdenia zdravotných poisťovní o tom, že žiadateľ nemá žiadne záväzky voči
príslušným zdravotným poisťovniam podľa toho, kde má žiadateľ poistených zamestnancov
(doložené rozdelením zamestnancov do jednotlivých poisťovní).
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Žiadosť o grant sa predkladá v jednom origináli a v elektronickej verzii. Žiadosť o grant musí
obsahovať vyplnený formulár žiadosti o grant s povinnými prílohami, ktoré sú uvedené
v časti B.16 žiadosti o grant.
Originál žiadosti o grant a povinné prílohy, musia byť spolu zviazané v hrebeňovej alebo tepelnej
väzbe a všetky strany projektu musia byť očíslované rukou žiadateľa. Rukou písané žiadosti
a žiadosti predložené v rýchloviazačoch alebo papierových obaloch nebudú akceptované.
Originál žiadosti o grant musí obsahovať originálne doklady, respektíve úradne overené kópie
potvrdení a dokladov. Ak sú tieto dokumenty v inom než slovenskom jazyku, je potrebné
zabezpečiť ich overený preklad do slovenského jazyka (okrem prílohy P.2 žiadosti o grant).
Žiadosť o grant musí byť potvrdená originálnym podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa
(Čestné vyhlásenie žiadateľa, časť B 17. žiadosti o grant). Podpísaním čestného vyhlásenia žiadateľ
akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť údajov.
Elektronická verzia dokumentov musí byť odovzdaná na CD alebo USB nosiči v určenom formáte
(podľa pokynov uvedených v časti B.16 formulára žiadosti o grant)
3.1.2. Obsahové náležitosti
Žiadosť o grant sa vypĺňa vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a zrozumiteľne. Mala by
presne, jasne a výstižne popisovať čo, prečo, ako, kedy a s využitím akých prostriedkov plánuje
žiadateľ zrealizovať projekt. Nejasné vysvetlenie či všeobecné formulácie môžu spôsobiť
zbytočné negatívne ohodnotenie Vašej žiadosti. Pri vypĺňaní formulára majte na mysli, že
hodnotiteľ bude posudzovať Váš projekt len na základe informácii uvedených v jednotlivých
tabuľkách, je preto veľmi dôležité poskytnúť dostatočné a presné vysvetlenie jednotlivých aspektov
Vášho projektu.
3.1.3. Formulár žiadosti o grant na IP
Časť A. Žiadateľ
V tejto časti je potrebné vyplniť všetky podrobnosti týkajúce sa žiadateľa o grant – názov a právny
status žiadateľa, meno a kontaktné údaje štatutárneho zástupcu, meno a kontaktné údaje kontaktnej
osoby pre projekt a podrobností týkajúcich sa popisu organizácie žiadateľa.
V časti A.5 Skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov je potrebné špecifikovať skúsenosti
žiadateľa s realizáciou projektov za posledných päť rokov, prednostne v rámci zamerania výzvy.
Účelom je preukázať Zodpovednému orgánu, že žiadateľ bude schopný v prípade udelenia grantu
úspešne realizovať projekt. Žiadateľ uvedie projekty, ktorých bol príjemcom aj partnerom.
Účelom tabuľky A.6 je identifikovanie a zabránenie možného vzniku dvojitého financovania
projektu aj z iných zdrojov rozpočtu EÚ, prípadne iných verejných zdrojov.
V prípade, že má žiadateľ v projekte partner/ov, je potrebné túto skutočnosť označiť v tabuľke A.7
Partneri žiadateľa. Zároveň je potrebné aby bola vyplnená aj časť príloha P.16. žiadosti o grant,
v ktorej sú uvedené základné informácie o partnerovi a jeho úloha v projekte. V prípade viacerých
partnerov je potrebné prílohu P.16 žiadosti o grant vyplniť pre každého partnera osobitne.
Zapojenie do projektu potvrdí štatutárny zástupca partnera svojím podpisom.
Časť B. Projekt
B.1 Projekt
Názov projektu by mal výstižne charakterizovať projekt ako celok a pre účely zrozumiteľnosti by
nemal byť príliš dlhý (max. 120 znakov). Žiadateľ môže zaviesť aj skrátený názov projektu
(skratku). Žiadateľ ďalej priradí projekt k priorite a akcii na základe výzvy SK 2013 RF.
Časť B.2 Ciele projektu
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Žiadateľ musí stanoviť ciele, ktoré projektom dosiahne. Tieto by mali vychádzať z operačných
cieľov danej výzvy. Z hľadiska hierarchie sa ciele delia na hlavný a špecifické ciele, ktoré
spoločným dosiahnutím naplnia hlavný cieľ projektu. Špecifické ciele musia byť stanovené
konkrétne so zrejmým prepojením na aktivity a ich výstupy. Všeobecné formulácie cieľov môžu
mať za následok negatívne hodnotenie. Nad hlavným cieľom projektu stojí príslušný operačný cieľ
akcie, ktorý je uvedený vo výzve. Aktivity projektu majú za cieľ naplniť špecifické ciele. Túto
hierarchiu odporúčame brať do úvahy.
Časť B.3. Cieľové skupiny
Cieľová skupina je presne definovaná vo výzve SK 2013 RF. V tejto časti žiadosti o grant je
potrebné uviesť relevantnú cieľovú skupinu a kvantifikovať ju pre účely projektu. Žiadateľ tiež
uvedie aj analýzu potrieb cieľovej skupiny konkrétneho projektu.
V časti B.4. žiadateľ uvedie informácie o územnom rámci projektu, teda definuje miesto realizácie
aktivít.
B.5. Odôvodnenie projektu
Všetky časti tejto tabuľky je potrebné vyplniť čo najpresnejšie. Je potrebné popísať súčasnú
východiskovú situáciu v oblasti, ktorej sa budú týkať aktivity projektu, definovať hlavné problémy,
nedostatky, ale tiež pozitívne charakteristiky. Žiadateľ definuje stav na konci projektu, ktorý bude
dosiahnutý vďaka jeho realizácii. V tejto časti nie je na mieste popisovať aktivity projektu.
Odôvodnenie projektu je potrebné prepojiť s operačnými cieľmi a prioritami výzvy. Ako Vami
definované problémy a potreby cieľovej skupiny (východiskový stav) spadajú do rámca výzvy?
Aké je prepojenie Vášho projektu na vecne príslušné dokumenty SR, EÚ? Buďte konkrétni.
V príslušnej časti je potrebné identifikovať základné predpoklady pre začatie implementácie
projektu. Ide o predpoklady externého prostredia, ktoré musia byť splnené, aby žiadateľ mohol
realizovať aktivity projektu (prosím, neuvádzajte sem ako základný predpoklad poskytnutie grantu).
Tiež je veľmi dôležité definovanie možných interných ako aj externých rizík. Interné riziká sú
priamo ovplyvniteľné žiadateľom, ktorý ich musí predvídať a byť pripravený riešiť. Externé riziká
sú mimo priameho vplyvu žiadateľa, ktorý si musí byť vedomý ich vplyvu na realizáciu projektu
a dosiahnutie cieľov a tiež je potrebné poskytnúť možnosti riešenia. Riziká a prekážky by nemali
byť hypotetické, ale reálne, vecné a konkrétne.
Na záver tejto tabuľky je potrebné definovať a rozpísať udržateľnosť projektu. Aké opatrenia
uskutočníte po ukončení realizácie projektu, aby ste udržali výsledky projektu (prínos pre cieľovú
skupinu)? Akými zdrojmi zabezpečíte udržateľnosť. Prosím, neuvádzajte opätovné predloženie
žiadosti o grant pri ďalšej výzve RF ako jedinú formu udržateľnosti, bude to mať za následok nízke
bodové ohodnotenie.
Časť B.6 Aktivity projektu.
Vpíšte do tabuľky všetky aktivity, ktoré budete v rámci projektu realizovať. Jednotlivé aktivity je
potrebné priradiť k špecifickým cieľom projektu, ktoré ste si určili. Ktorými aktivitami dosiahnete
príslušný špecifický cieľ? Odporúčame aktivity štruktúrovať. Aktivity riadenie administrácie
projektu, publicita projektu a hodnotenia a monitoring projektu sú povinné aktivity bez ohľadu na
vecné zameranie projektu.
Časť B.7. Popis aktivít projektu
Detailne popíšte všetky aktivity projektu (podľa rozdelenia v časti B.6. pri každej aktivite je
potrebné uviesť organizačné a technické zabezpečenie, metodiku a výstup. Takýmto spôsobom
rozpíšte aj povinné aktivity projektu. Publicita musí byť zabezpečená minimálne v rozsahu Plánu
publicity fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, avšak v projekte
odporúčame realizovať aktivity nad rámec tohto plánu v závislosti od charakteru projektu.
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V prípade, že bude žiadateľ používať na realizáciu niektorých aktivít projektu metódu verejného
obstarávania v tejto časti je to potrebné uviesť (ak relevantné, časť P.1.1/P.1.3 rozpočtu).
Časť B.8. Časový harmonogram realizácie projektu je potrebné vyplniť v súlade so zavedenou
štruktúrou aktivít v tabuľke B.6. Žiadateľom o grant sa odporúča stanovovať si časový
harmonogram plnenia projektu podľa reálneho priebehu aktivít. Všetky aktivity projektu nemusia
nevyhnutne prebiehať počas celej implementácie projektu.
V časti B.9. žiadateľ určí očakávané ukazovatele výstupov aktivít projektu. Ukazovatele výstupu
indikujú či a v akej miere boli naplnené špecifické ciele projektu. Každý indikátor by mal byť:
systematický, merateľný, dosiahnuteľný, vecne sa vzťahovať k cieľu a aktivite, časovo
ohraničený (ako dlho, ako často sa budú dáta vyhodnocovať). Tieto indikátory budú súčasťou
grantovej zmluvy a ich plnenie bude monitorované a vyhodnocované Zodpovedným orgánom. Ich
nesplnenie môže mať za následok neoprávnenie finančných prostriedkov, preto ich stanoveniu je
potrebné venovať náležitú pozornosť. Presné znenie indikátorov, ktoré je žiadateľ povinný
sledovať v projekte, je uvedené v ročnom programe 2013 RF. V závislosti od povahy projektu môže
žiadateľ tento zoznam indikátorov rozšíriť o vlastné indikátory. Cieľom hodnotiaceho procesu je
okrem iného aj vybrať tie projekty, ktoré dokážu naplniť indikátory stanovené v ročnom programe.
Zároveň je potrebné venovať pozornosť tomu, či je vôbec možné zozbierať údaje k vyhodnoteniu
indikátora. Zdrojom údajov nemôže byť priebežná monitorovacia správa projektu, ale konkrétne
dokumenty resp. podklady, ktoré je žiadateľ schopný počas implementácie zbierať.
V časti B.10. žiadateľ určí očakávané ukazovatele výsledkov projektu. Ukazovatele dopadu indikujú
dosiahnutie hlavného cieľa projektu. Každý indikátor by mal byť: systematický, merateľný,
dosiahnuteľný (realistický), vecne sa vzťahovať k cieľu a aktivite, časovo ohraničený (ako dlho, ako
často sa budú dáta vyhodnocovať). Jeden indikátor dopadu sa môže viazať na niekoľko aktivít
projektu, t.j. indikátor dopadu môže byť dosiahnutý realizáciu niekoľkých aktivít projektu. Tieto
indikátory budú súčasťou grantovej zmluvy a ich plnenie bude monitorované a vyhodnocované
Zodpovedným orgánom. Ich nesplnenie môže mať za následok neoprávnenie finančných
prostriedkov, preto ich stanoveniu je potrebné venovať náležitú pozornosť. Podrobnejší popis
možných indikátorov je uvedený aj v ročnom programe. Žiadateľ si môže vytvoriť vlastné
indikátory v závislosti od charakteru projektu.
V časti B.11 žiadateľ popíše spôsob zabezpečenia monitorovania a hodnotenia aktivít projektu.
Žiadateľ podrobne popíše aké aktivity zrealizuje za účelom získavania potrebných údajov, v akej
periodicite ich bude zbierať a vyhodnocovať. Žiadateľ si nemá zamieňať monitorovanie
vykonávané Zodpovedným orgánom s monitorovaním v rámci projektu samotným žiadateľom.
Poslednú časť je potrebné prepojiť na udržateľnosť projektu a síce je potrené podrobne vysvetliť
akým spôsobom (s akými finančnými, ľudskými a technickými zdrojmi) žiadateľ zabezpečí
sledovanie dopadov a napĺňanie hlavného cieľa projektu po skončení jeho realizácie.
V časti B.12 žiadateľ vyplní tabuľku personálneho zabezpečenia projektu. Ku každému menu
a priezvisku je potrebné pri všetkých známych osobách uviesť zodpovedajúce/vykonávané aktivity
projektu. V prípade, že pri určitej pozícii ešte neprebehol výber potrebnej osoby, v popise činností
žiadateľ okrem detailného popisu zodpovedností uvedie aj výberové kritéria pre túto pozíciu. V
časti personálneho zabezpečenia projektu je potrebné uviesť všetky fyzické osoby priamo
vykonávajúce/zodpovedajúce za aktivity projektu, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú
v subdodávkach (napr. právnici, výskumník - živnostník a pod.). Prieskum trhu na výber vhodnej
osoby v rámci subdodávok v prípade uvedení konkrétneho mena musí prebehnúť pred podaním
žiadosti o grant (podporná dokumentácia k tomuto záznamu bude súčasťou žiadosti o platbu
konečného príjemcu). K osobám, pri ktorých žiadateľ uvedie meno a priezvisko, musí byť priložená
príloha P.15 – podpísaný štruktúrovaný životopis (vrátane súhlasu v zmysle zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov). Pri každej osobe je potrebné uviesť aj jej právny vzťah
k žiadateľovi, t.j. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, živnosť, zmluva o dielo a pod.
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V časti B.13 žiadateľ uvedie technické zabezpečenie projektu. Je potrebné uviesť vybavenie
žiadateľa, ktoré bude využívané pre projekt s osobitným zreteľom na vybavenie zakúpené
z verejných zdrojov.
V časti B. 14 žiadateľ uvedie do tabuľky údaje z rozpočtu žiadateľa. Pokiaľ žiadateľ
nepredpokladá, že realizáciou projektu vytvorí príjem (napr. výberom vstupného, predajom
publikácie a pod.), kolónka príjmy vygenerované projektom ostáva prázdna. Príjmy vygenerované
projektom sú príjmy, ktoré žiadateľ získa od cieľovej skupiny spoplatnením niektorej aktivity alebo
jej častí (napr. finančná spoluúčasť na jazykovom kurze). Výška príjmu vygenerovaného projektom
môže byť max. 100% nákladov na danú aktivitu. Z projektu nesmie žiadateľovi plynúť zisk.
V časti B. 15 musí byť tabuľka v súlade s tabuľkou P 1.5 prílohy č. P.1 Rozpočet projektu
s komentárom. Celkové náklady na projekt sa musia rovnať súčtu výdavkov plánových v rozpočte.
Časť B. 16 predkladá zoznam povinných príloh, ktoré musia byť predložené spolu so žiadosťou
o grant.
Časť B. 17 - originál predkladanej žiadosti o grant musí obsahovať čestné vyhlásenie žiadateľa
o grant s originálnym podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa.
Príloha P.1 Rozpočet projektu
Formulár rozpočtu pre projekt je prílohou P.1 žiadosti o grant na individuálny projekt.
Pre posúdenie reálnosti a oprávnenosti rozpočtu je dôležité, aby žiadateľ podrobne vyplnil tabuľku
rozpočtu projektu aj s komentárom, kde uvedie jednotlivé položky rozpočtu s jednotkovými
cenami, množstvom a celkovou cenou/výdavkom. V komentári k rozpočtu odôvodní jednotlivé
položky rozpočtu z hľadiska nadväznosti na jednotlivé aktivity, čím odôvodní oprávnenosť týchto
výdavkov. Ďalej v komentári vysvetlí spôsob stanovenia jednotkovej ceny a výpočet celkovej
ceny v položke (napr. meno, funkciu, úlohy v projekte zamestnanca pri personálnych výdavkoch,
účel a obdobie použitia pri vybavení a pod.) a tam kde je to relevantné, vzorce uvedenej hodnoty
výdavku.
Pri rozpočtových položkách, ktorých sa môže týkať zmena vyplývajúca zo zmien právnych
predpisov (napr. cestovné, diéty, ubytovanie, atď.), sa v tabuľke rozpočtu udáva ako jednotková
cena „projekt“ a počet jednotiek „1“. Podrobnejšia špecifikácia výpočtu sa uvedie v komentári.
Zároveň, ak je to relevantné, sa odporúča rozdeliť jednotlivé cestovné náklady podľa typu ciest,
napr. pracovné cesty za cieľovou skupinou, pracovné cesty na zabezpečenie riadenia a realizácie
projektu, pracovné cesty na semináre, konferencie, prednášky, atď.
Pri tvorbe rozpočtu je nevyhnutné dodržiavať všetky pravidlá oprávnenosti uvedené v časti 2 tejto
Príručky. Z prostriedkov grantu môžu byť financované len oprávnené výdavky, ktoré sú súčasťou
rozpočtu predloženej žiadosti o grant.
Rozpočet projektu musí byť vyrovnaný: celkové oprávnené výdavky sa musia rovnať
celkovým príjmom. Rozpočet projektu musí byť stanovený v EUR.
Správne vyplnený rozpočet projektu po obsahovej stránke:
a) výdavok uvedený v každej položke sa jednoznačne týka oprávnenej aktivity projektu a musí
byť vynaložený v období realizácie projektu, nie pred alebo po schválenom období trvania
projektu (dátum realizácie výdavku = dátum úhrady zo strany žiadateľa), výnimku predstavujú
výdavky na odpisy majetku, prípadne za služby, ktoré má žiadateľ dlhodobo zazmluvnené
a ktoré spĺňajú kritériá vhodnosti a účelnosti pre projekt;
b) výdavok uvedený v každej položke je vynaložený na aktivitu v súlade s obsahovou stránkou
projektu a je plne v súlade s cieľmi projektu (z hľadiska trvania, typu a miesta realizácie);
c) výdavok uvedený v každej položke je opodstatnený (je nevyhnutný k dosiahnutiu
plánovaných aktivít projektu);
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d) výdavok uvedený v každej položke spĺňa podmienky - hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť
daného výdavku (hospodárnosťou sa rozumie preukázanie, že vynaložená cena bola obvyklá
na trhu v danom čase a mieste, t.j. minimalizovanie nákladov, resp. výdavkov na vykonanie
činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne
a kvality; pod efektívnosťou sa rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k
disponibilným verejným prostriedkom; pod účelnosťou sa rozumie, že výdavok je nevyhnutný
pre realizáciu aktivít projektu a má priamu väzbu na dané aktivity).
Pri zostavovaní finančného rozpočtu je potrebné, aby predkladaný rozpočet:
a) bol čo najpodrobnejší, zostavený na základe reálnych cien bežných na trhu, a množstva, ktoré
predpokladá pre naplnenie cieľov projektu;
b) bol účelný, finančne efektívny, výdavok bol jednoznačný a dokázateľný, kalkulovaný
s ohľadom na možné zmeny cien, ktoré ovplyvnia jednotlivé výdavky;
c) v oblasti položiek (druh a celkový limit položky) bol z hľadiska ich oprávnenosti zachovaný
podľa rozpočtu, všetky zmeny v položkách môže vykonať len Zodpovedný orgán, ktorý ale
nemôže meniť druh položky;
d) obsahoval oprávnené výdavky v súlade s predpismi platnými pre prostriedky RF a štátneho
rozpočtu.
Pri tvorbe rozpočtu je nutné dodržať predpísaný formulár rozpočtu. V prípade, ak sa zistia
nedostatky pri hodnotení projektu, ktoré by si vyžadovali zmeny v rozpočte, môžu hodnotitelia
požadovať úpravu rozpočtu, ktorá môže mať za následok krátenie rozpočtu. Je preto
v záujme žiadateľa, aby poskytol reálny a výdavkovo efektívny rozpočet v súlade s cieľmi projektu.
Rozpočet je potrebné zostaviť po jednotlivých výdavkových kapitolách uvedených vo formulári
rozpočtu (príloha P.1 žiadosti o grant). Výdavková kapitola „Iné priame náklady“ zahŕňa spotrebný
materiál, zásoby a všeobecné služby, náklady na požiadavky spojené so spolufinancovaním z EÚ,
honoráre pre odborníkov. V tejto kapitole je tiež potrebné tvoriť položky konkrétne a v primeranej
podrobnosti voči charakteru projektu (nestačí uviesť napr. spoločnú sumu na spotrebný materiál, je
potrebné vytvoriť presné položky spotrebného materiálu).
Formulár rozpočtu, ako aj rozsah vzorcov, je potrebné upraviť podľa počtu plánovaných
akcií a výdavkov.
V prípade, že žiadateľ nemá v projekte partnera, tabuľky formulára rozpočtu týkajúce sa
výlučne partnera nepredkladá.
4.
HODNOTENIE A VÝBER ŽIADOSTÍ
Hodnotenie žiadostí bude prebiehať v súlade s Nariadením vedúceho služobného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.7/2011 o podrobnostiach systému riadenia a kontroly
fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013
v platnom znení a Manuálom pre hodnotenie žiadostí o grant na individuálne projekty pre program
Solidarita v platnom znení. Hodnotitelia musia absolvovať školenie a nesmú byť v konflikte
záujmov. Hodnotitelia (vrátane zástupcov) budú navrhnutí pre vecné odborné hodnotenie a pre
finančné hodnotenie žiadosti o grant. V procese hodnotenia sú viazaní mlčanlivosťou o projektoch.
Akýkoľvek pokus žiadateľa ovplyvniť proces (napr. nadviazanie kontaktu s hodnotiteľom)
bude mať za následok okamžité vylúčenie návrhu žiadateľa z ďalšieho procesu hodnotenia
a vylúčenie žiadateľa z účasti na verejných výzvach na obdobie dvoch rokov.
4.1. HODNOTIACI PROCES
Hodnotiaci proces žiadostí o grant na individuálne projekty v rámci spoločného systému riadenia
a kontroly fondov programu Solidarita pozostáva z viacerých fáz:
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a)
b)
c)
d)

kontrola administratívnej zhody,
kontrola oprávnenosti žiadateľa o grant, žiadosti o grant a rozpočtu,
odborné hodnotenie (vecné a finančné hodnotenie),
rozhodnutie vedúceho služobného úradu MV SR

Žiadosti, ktoré splnia kritériá administratívnej zhody a kritériá oprávnenosti sú postúpené
hodnotiteľom, ktorí pridelia jednotlivým žiadostiam počet bodov na základe hodnotiacej tabuľky.
Na základe výsledkov hodnotenia spracuje OZP MV SR prehľad záverov hodnotenia a žiadosti,
ktoré dosiahnu stanovený minimálny počet bodov budú postúpené vedúcemu služobného úradu
MV SR, ktorý schvaľuje výsledné poradie žiadostí o grant a rozhoduje o schválení žiadostí o grant,
ktoré budú podporené.
4.1.1. Kontrola administratívnej zhody
Predmetom kontroly administratívnej zhody je overenie kritérií úplnosti zaregistrovaných žiadostí
o grant - overenie kompletnosti formulára žiadosti o grant a povinných príloh žiadosti o grant
v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o grant.
V prípade, ak sa v žiadosti vyskytujú nedostatky formálneho charakteru, žiadateľovi o grant bude
doručená výzva na doplnenie chýbajúcej prílohy, alebo nápravu zistených formálnych nedostatkov
a stanovená lehota na doručenie alebo nápravu najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia listu.
Žiadosti, ktoré boli podané neoprávneným žiadateľom budú vyradené z hodnotiaceho procesu.
Neúplné žiadosti, ktoré neboli doplnené ani po uplynutí lehoty na doplnenie budú tiež
vyradené. Možnosť nápravy sa nevzťahuje na prílohu P.1 rozpočet projektu vrátane
komentára a na obsah žiadosti o grant.
Odstránenie formálnych nedostatkov môže žiadateľ o grant vykonať aj priamo v priestoroch
Zodpovedného orgánu (napr. zviazanie do hrebeňovej väzby, doplnenie chýbajúcich podpisov,
očíslovanie strán ap.), žiadosti o grant nie je možné vynášať z priestorov Zodpovedného orgánu.
V prípade zaslania nápravy formálnych nedostatkov poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum
podania na poštovej pečiatke. V tomto prípade žiadateľ o grant musí byť schopný na požiadanie
preukázať dátum na podacom lístku. Pokiaľ sa zistia nedostatky v kompletnosti dokumentácie
žiadateľa po vykonaní kontroly administratívnej zhody Zodpovedným orgánom, žiadateľ nebude
dodatočne vyradený z procesu hodnotenia. Lehota na vykonanie administratívnej zhody je
maximálne 12 pracovných dní po otvorení obálok a predlžuje sa o lehotu, ktorá bola žiadateľovi
o grant poskytnutá na odstránenie formálnych nedostatkov.
4.1.2. Kontrola oprávnenosti žiadateľa o grant, žiadosti o grant a rozpočtu
Zodpovedný orgán vykoná kontrolu oprávnenosti žiadateľa o grant, žiadosti o grant, vrátane
rozpočtu. V prípade identifikácie nedostatkov v priebehu kontroly oprávnenosti, žiadosť
nepostupuje do hodnotiaceho procesu.
Predmetom kontroly oprávnenosti je overenie splnenie kritérií oprávnenosti žiadateľa o grant
a partnera/partnerov žiadateľa o grant ako aj podmienok oprávnenosti žiadosti o grant vrátane
kontroly dodržania pravidiel tvorby a oprávnenosti rozpočtu žiadosti o grant podľa podmienok
stanovených o výzve na predkladanie žiadostí o grant.
Kontrola oprávnenosti je vykonávaná na základe podkladov (povinných príloh) predložených
žiadateľom o grant a partnerom/partnermi ako aj na základe informácií, ktoré má Zodpovedný
orgán k dispozícii.
Z hodnotiaceho procesu budú vyradené žiadosti, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok
oprávnenosti žiadateľa o grant alebo žiadosti o grant v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí
o grant, najmä ktoré:
 boli podané neoprávneným žiadateľom,
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boli podporené z iného nástroja zahraničnej pomoci,
boli podané na neoprávnené prioritu, aktivity, cieľovú skupinu, obdobie.

V prípade, ak partner nespĺňa niektorú z podmienok oprávnenosti partnera, je žiadosť o grant
posunutá do ďalšieho procesu pod podmienkou vylúčenia partnera z projektu a v rámci odborného
hodnotenia bude preskúmaná realizovateľnosť projektu ako celku a/alebo jednotlivých aktivít po
vylúčení partnera.
4.1.3. Odborné hodnotenie
Hodnotenie kvality žiadosti o grant, vrátane navrhovaného rozpočtu bude vykonané v súlade
s hodnotiacimi kritériami obsiahnutými v hodnotiacej tabuľke.
Kritériá pre poskytnutie grantu umožňujú vyhodnotiť kvalitu návrhov vo vzťahu k stanoveným
cieľom a poskytnúť granty na projekty, ktoré prinášajú najväčšie prínosy pre výzvu na predkladanie
žiadostí o grant z RF. Týkajú sa relevantnosti projektu, jeho konzistencie s cieľmi výzvy
na predkladanie žiadostí o grant z RF, kvality, očakávaného dopadu a efektívnosti vynaložených
výdavkov.
Hodnotiaca tabuľka (Hodnotenie vecnej kvality žiadostí o grant a finančné hodnotenie)

Hodnotiaca tabuľka
Kritérium
1. Prevádzkové schopnosti a skúsenosti žiadateľa (a partnera)
1.1 Má žiadateľ (a partner) dostatočnú skúsenosť s manažmentom
projektov?
1.2 Má žiadateľ (a partner) dostatočnú profesijnú odbornosť
a technické kapacity na zrealizovanie projektu?
2. Vhodnosť a účelnosť projektu
2.1. Prispieva projekt k napĺňaniu operačných cieľov výzvy a priority
výzvy?
2.2. Nadväzuje projekt na strategické a koncepčné materiály SR? (napr.
migračná politika SR)?
2.3. Sú problémy, k riešeniu ktorých má projekt prispieť jasne
definované?
2.4. Je cieľová skupina identifikovaná a kvantifikovaná jasne a v súlade
s výzvou?
2.5. Sú špecifické ciele projektu a ich dopad na cieľovú skupinu pri ich
naplnení jasne definované?
2.6. Do akej miery zabezpečí projekt komplexnosť riešenia
definovaných problémov?
2.7. Obsahuje projekt špecifické prvky pridanej hodnoty, nové
myšlienky, prínos aj mimo cieľovej skupiny, atď.?
3. Metodológia projektu
3.1. Je plán projektu jasný, uskutočniteľný a pripravený na realizáciu
(časový harmonogram, aktivity, výstupy, míľniky)?
3.2. Sú navrhované aktivity zosúladené s cieľmi projektu, potrebami
cieľovej skupiny a výsledkami projektu?
3.3. Obsahuje projekt relevantné a reálne dosiahnuteľné ukazovatele pre
hodnotenie výsledkov projektu?
3.4. Sú definované riziká, prekážky, podmienky vplývajúce na
dosiahnutie očakávaných dopadov a opatrenia na ich riadenie?
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Hodnotiace
body
Max 8
0-4
0-4

Časť žiadosti
o grant
A4; A5, P16
B12, B13,
P16

Max 24
0-3
0-3
0-4
0-4
0-3
0-4
0-3

B2, B5
B5
B5
B3, B5
B2, B3
B3, B4, B5;
B6, B7, B8
B5, B7

Max 18
0-3
0-3
0-3
0-3

B2,B3, B6,
B7, B8, B9,
B10
B6, B7, B8,
B10
B9, B10
B5, B7
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Hodnotiaca tabuľka
Kritérium
3.5. Je zabezpečená dostatočná publicita projektu?
3.6. Sú v projekte zabezpečené postačujúce nástroje na monitorovanie a
hodnotenie priebehu realizácie projektu?
4. Finančné kritériá
4.1. Je rozpočet v súlade s výzvou ?
4.2. Je rozpočet projektu vypracovaný prehľadne, jednoznačne,
zrozumiteľne a transparentne?
4.3. Sú v rozpočte projektu jednotkové ceny stanovené primerane a
zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase so zreteľom
na potreby projektu?
4.4. Sú navrhované náklady oprávnené v súlade s pravidlami
oprávnenosti?
4.5. Do akej miery je komentár k rozpočtu vypracovaný jednoznačne a
je zodpovedajúce priradenie rozpočtových položiek k jednotlivým
aktivitám?
4.6. Do akej miery sú navrhované plánované náklady nevyhnutné

Hodnotiace
body
0-3
0-3
Max 30
0-4
0-4

Časť žiadosti
o grant
B7, B8
B11

P1, B14
P1; B6; B7,
B9, B14
P1,B8, B14

0-4
0-4
0-4
0-3

P1; B14
P1, B6, B7,
B8
P1, B3, B7,
B9, B10, B12
P1, B9, B10,
B14
P1, B9, B10

4.7. Do akej miery sú plánované náklady primerané k očakávaným
0-3
výsledkom?
4.8. Do akej miery sú plánované náklady efektívne?
0-4
Maximálny počet bodov
80
Komentár: 0 ak nedostatočné splnenie kritéria, 1 ak čiastočne primerané (minimálne), 2 ak dobré
(priemerné), 3 resp. 4 ak veľmi dobré (úplné splnenie kritéria) resp. ak veľmi dobré (úplné a maximálne
kvalitné splnenie kritéria),

Jeden projekt je hodnotený dvoma vecnými hodnotiteľmi a jedným finančným hodnotiteľom.
Hodnotitelia vyhodnotia pridelené žiadosti o grant voči kritériám stanoveným v hodnotiacej
tabuľke.
Na to, aby žiadosť o grant splnila podmienky hodnotenia
 musí získať v kritériu 1. Prevádzkové schopnosti a skúseností žiadateľa minimálne
4 body z celkových 8,
 z odborného hodnotenia musí od každého vecného hodnotiteľa získať spolu
minimálne 25 z celkových 50 bodov a od finančného hodnotiteľa získať spolu
minimálne 15 z celkových 30 bodov
 celkovo musí žiadosť o grant získať spolu podľa nasledovného vzorca ((počet bodov
od vecného hodnotiteľa 1 + počet bodov od vecného hodnotiteľa 2)/2 + počet bodov od
finančného hodnotiteľa) = min 40 z celkových 80 bodov
V prípade, že ani jeden projekt nedosiahne minimálnu hranicu bodov, grant nebude poskytnutý
žiadnemu zo žiadateľov.
Neúspešným žiadateľom, ktorí nesplnili podmienky administratívnej zhody a/alebo oprávnenosti
a/alebo odborného hodnotenia (nezískali minimálny počet bodov) t.j. ktoré nemôžu byť v ďalšom
procese za žiadnych okolností podporené, bude oznámený výsledok po schválení priebehu
a výsledku hodnotiaceho procesu vedúcim služobného úradu.
Neúspešným žiadateľom, ktorí nemohli byť podporení z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov, bude výsledok hodnotiaceho procesu písomne oznámený do piatich pracovných dní
od podpisu poslednej grantovej zmluvy v rámci príslušnej priority. Zoznam schválených žiadostí
bude zverejnený aj na http://www.minv.sk/?o-europskom-fonde-pre-navrat.
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Žiadosť o grant môže byť schválená ako celok, alebo iba čiastočne.
Na poskytnutie pomoci podľa tejto výzvy nie je právny nárok. V prípade podania sťažnosti
žiadateľa o grant, sa postupuje v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a internými
predpismi MV SR príslušnými pre uplatnenie tohto zákona v podmienkach MV SR (nariadenie MV
SR č. 113/2010 o sťažnostiach). Hodnotiaci proces nie je správnym konaním podľa zákona
č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok).
Zodpovedný orgán neposkytne žiadateľom žiadne informácie o priebehu spracovávania žiadosti
o grant až do ich konečného schválenia. Informácie o vyhodnotení žiadosti o grant poskytuje
Zodpovedný orgán písomnou formou po skončení hodnotiaceho procesu.
4.2. UZATVORENIE GRANTOVEJ ZMLUVY
Obsah vzoru grantovej zmluvy (príloha III. výzvy) je v súlade s implementačným rozhodnutím
o RF. Tento vzor je záväzný pre všetkých žiadateľov a môže byť upravený len so súhlasom
Zodpovedného orgánu na základe korešpondencie a rokovaní s vybranými žiadateľmi. Grantová
zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia
v centrálnom registri zmlúv. Grantová zmluva bude upravovať podmienky a detaily týkajúce sa
realizácie aktivít, na ktoré bol schválený grant.

5.

PODMIENKY REALIZÁCIE PROJEKTU PO ROZHODNUTÍ
POSKYTNÚŤ GRANT

5.1. KONEČNÁ VÝŠKA GRANTU
Maximálna výška celkového grantu a v prípade projektov s rozpočtom väčším ako maximálna výška
grantu, výška percentuálneho podielu grantu na celkových oprávnených výdavkoch bude stanovená
v grantovej zmluve. Výška grantu je založená na rozpočte, ktorý je iba odhadom výdavkov.
Dôsledkom toho je, že konečnú výšku grantu je možné určiť, až keď je projekt ukončený z vecného
aj finančného hľadiska. Výška prostriedkov oprávnená zodpovedným orgánom môže byť nižšia ako
maximálna suma grantu.
5.2. NESPLNENIE CIEĽOV
Ak žiadateľ nezrealizuje projekt v súlade so zmluvnými podmienkami, Zodpovedný orgán si
vyhradzuje právo pozastaviť platby, prípadne zrušiť grantovú zmluvu. Grant môže byť znížený,
prípadne Zodpovedný orgán môže požadovať plné alebo čiastočné vrátenie súm, ktoré už boli
zaplatené, ak žiadateľ nedodrží podmienky grantovej zmluvy.
5.3. ÚČTOVNÍCTVO PROJEKTU A ARCHIVÁCIA
Žiadateľ, ako aj partner(i), musí viesť presné a pravidelné záznamy a účtovné výkazy o realizácii
projektu s ich analytickým odčlenením od ostatného vlastného účtovníctva.
Žiadateľ a partner(i) uchováva všetku účtovnú a podpornú dokumentáciu k projektom po dobu
5 rokov po finančnom uzatvorení príslušného ročného programu. Dokumenty musia byť
uchovávané buď v originálnom vyhotovení, alebo na všeobecne akceptovateľných nosičoch údajov.
Všeobecne akceptovateľné nosiče údajov sú najmä:
- fotokópie originálnych dokumentov;
- mikrofiše originálnych dokumentov;
- elektronické verzie originálnych dokumentov na optických nosičoch údajov (napr. CDROM, USB).
Uchovávanie dokumentov musí byť zabezpečené na jednom mieste tak, aby nedošlo k zničeniu,
strate alebo neoprávnenému použitiu dokumentov. Ak by taká situácia nastala, žiadateľ je povinný
túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Zodpovednému orgánu. Vyradenie dokumentov v rámci
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5ročnej lehoty môže byť vykonané len v prípade, ak predtým žiadateľ/partner(i) svoj úmysel
oznámi Zodpovednému orgánu a tento si neuplatní nárok na prevzatie. V prípade zániku
organizácie bez nástupcu, musí žiadateľ /partner(i) bezodkladne oznámiť túto skutočnosť
Zodpovednému orgánu a zabezpečiť archivovanie dokumentácie, alebo odovzdať dokumentáciu
k projektu Zodpovednému orgánu, ak si Zodpovedný orgán uplatní nárok.
5.4. PREDKLADANIE SPRÁV A MONITOROVANIE PROJEKTU
V súlade s implementačným rozhodnutím o RF žiadateľ na individuálny projekt bude predkladať
priebežné správy (periodicita je stanovená v grantovej zmluve a je viazaná na podávanie žiadostí
o platbu/zúčtovanie zálohovej platby) v slovenskom jazyku a záverečnú správu aj v anglickom
jazyku. Správy sú zdrojom informácií pre Zodpovedný orgán a tieto informácie budú overované
monitorovaním vykonávaným na mieste a monitorovacími stretnutiami na Zodpovednom orgáne.
Žiadateľ je povinný priebežne zbierať, sledovať a vyhodnocovať údaje v súlade s vytvorenými
indikátormi projektu počas realizácie, ako aj po skončení projektu. Tieto údaje sú súčasťou
priebežných, záverečnej správy a následných monitorovacích správ projektu. Po ukončení realizácie
projektu, žiadateľ naďalej sleduje dopady a výsledkové indikátory v rozsahu a periodicite určených
v žiadosti o grant.
Na základe plánu monitorovania vypracovaného Zodpovedným orgánom bude prebiehať
monitorovanie projektu. Proces monitorovania sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého
trvania programu až po ukončenie platnosti a účinnosti grantovej zmluvy. Monitorovanie zahŕňa
sledovanie informácií zo správ o priebehu realizácie projektov, monitorovacích návštev na mieste
realizácie projektu a monitorovacie stretnutia na Zodpovednom orgáne.
5.5. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
V súlade s článkom 11 grantovej zmluvy môže Zodpovedný orgán požadovať dodatočné
informácie.
5.6. OVERENIE ŽIADOSTÍ O PLATBU
Žiadateľ je povinný umožniť Zodpovednému orgánu vykonanie overenia použitia pomoci
a preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia grantu.
Overenie Zodpovedným orgánom prebieha pri podávaní žiadosti o platbu a pozostáva z:
- kontroly súladu žiadosti s grantovou zmluvou, s rozpočtom projektu, Príručkou pre
konečného príjemcu a inými usmerneniami z hľadiska úplnosti žiadosti;
- kontroly administratívnej/vecnej oprávnenosti výdavkov;
- predbežnej finančnej kontroly zameranej na oprávnenosť, hospodárnosť, efektívnosť,
a reálnosť výdavkov, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov, overenie
súladu žiadosti o platbu s rozpočtom a komentárom rozpočtu projektu, kontrola priamych
výdavkov a kontrola nepriamych výdavkov.
5.7. PUBLICITA
Žiadateľ je zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci získanej z RF v súlade s Plánom
publicity fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov v platnom
znení, ktorý je súčasťou prílohy IV. výzvy. Náklady na zabezpečenie takéhoto informovania sú
oprávnené ako náklady vyplývajúce priamo z požiadaviek spojených so spolufinancovaním z EÚ
uvedené v časti 2.7.10. tejto Príručky. Aktivity/materiály súvisiace so zabezpečením publicity
projektu by mali byť realizované/vyhotovené v prvých mesiacoch, najneskôr však v polovici
realizácie projektu, aby mohli byť riadne využívané počas implementácie projektu.
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5.8. ZMENY POČAS REALIZÁCIE PROJEKTU
Počas realizácie projektu môže žiadateľ v záujme efektívnejšieho plnenia cieľov projektu
predkladať návrhy na zmeny oproti pôvodne schválenému rozpočtu. Zmeny počas realizácie
projektu sa vykonávajú:
- dodatkom ku grantovej zmluve
- písomným oznámením/žiadosťou konečného príjemcu Zodpovednému orgánu
- písomným oznámením Zodpovedného orgánu konečnému príjemcovi
Zmeny počas realizácie projektu nemôžu spôsobiť zvýšenie maximálnej výšky grantu a meniť
ciele projektu.
5.9. PLATBY
Žiadateľ (partner) je povinný viesť neúročený bankový účet pre príjem finančných prostriedkov
z grantu a na realizáciu platieb týkajúcich sa projektu. Žiadateľ po podpise grantovej zmluvy
písomne oznámi Zodpovednému orgánu: číslo a názov peňažného účtu. Žiadateľ po podpise
grantovej zmluvy písomne oznámi Zodpovednému orgánu:
-

číslo a názov peňažného účtu osobitného účtu žiadateľa,
oznámenie o začatí realizácie projektu.

Platobná jednotka Zodpovedného orgánu poskytuje žiadateľovi prostriedky grantu bezhotovostne,
v eurách. Platobná jednotka vyplatí grant žiadateľovi v jednotlivých preddavkových platbách, v
celkovej výške max. 95%, ktoré budú poukazované nadväzne na predložené žiadosti o platbu a v
záverečnej platbe na základe záverečného zúčtovania projektu.
Výška prvej preddavkovej platby je fixná (spravidla najviac 60%), výšku druhej a nasledujúcich
preddavkových platieb stanoví Zodpovedný orgán na základe schválených oprávnených výdavkov,
požadovaných výdavkov v rámci nasledujúcej žiadosti o platbu a predpokladaného čerpania
projektu. Celkový počet jednotlivých preddavkových platieb a žiadostí o platbu bude stanovený na
základe dlžky a charakteru projektu.
V prípade, ak Zodpovedný orgán nedostane oznámenie o začatí realizácie projektu od žiadateľa do
5 pracovných dní od dátumu začiatku realizácie projektu stanoveného v schválenej grantovej
zmluve, Zodpovedný orgán osloví listom žiadateľa a vyzve ho na urýchlené začatie realizácie
projektu.
Na základe záverečného zúčtovania podávané žiadateľom, dôjde k vyrovnaniu medzi poskytnutými
finančnými prostriedkami a celkovými oprávnenými výdavkami.
Platby, s výnimkou prvej preddavkovej platby a záverečného zúčtovania, budú uskutočnené
spravidla najneskôr do 20 pracovných dní (na základe ustanovení schválenej grantovej zmluvy) od
schválenia oprávnených výdavkov požadovaných v príslušnej žiadosti o platbu, ktorá spĺňa všetky
náležitosti v súlade s usmernením uvedeným v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení
a bola doručená v príslušnom termíne podľa schválenej grantovej zmluvy.
5.10.
AUDIT A KONTROLA
Žiadateľ umožní výkon auditu, vládneho auditu, následnej finančnej kontroly alebo inej kontroly
v súlade s právnymi predpismi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, predovšetkým
kontrolu dokumentov a projektu priamo na mieste realizácie Európskemu úradu na boj proti
podvodom, EK a Európskemu dvoru audítorov, orgánu auditu (Ministerstvu financií SR – Sekcia
auditu a kontroly, správy finančnej kontroly), Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a sekcii kontroly
a inšpekčnej služby MV SR.
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Podpisom grantovej zmluvy (príloha III. výzvy) sa žiadateľ zaväzuje, že sa podrobí výkonu
kontroly zo strany všetkých oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle čl. 18 grantovej
zmluvy a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
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