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Príloha č. 6 výzvy 

 

Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity 

 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu 

vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v zozname oprávnených výdavkov uvedených 

v tomto dokumente. Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených 

výdavkov a v rámci nich typy oprávnených výdavkov pre túto výzvu v súlade so skupinami výdavkov, ktoré sú 

uvedené v  aktuálnej verzii Príručky k oprávnenosti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný 

programu Ľudské zdroje pre Prioritnú os 6 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) zverejnenej 

na webovom sídle SO (http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty).  

Výdavky musia byť využité na realizáciu oprávneného typu aktivity a hlavnej aktivity špecifického cieľa 6.1.2 

Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve uvedených vo 

výzve uvedeného vo výzve.  

 

I.  Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2:  

 

Trieda 02      Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 Stavby /029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok1 

 stavebné práce 

- realizácia nových stavieb; 
- prístavba a nadstavba objektov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete; 
- rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia 

opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového 
plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, 
oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo 
technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov 
tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov);  

 prípravná a projektová dokumentácia  

- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie vrátane 
autorského dozoru projektanta a energetického posudku stavby, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú 
zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia 
stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby; 

 stavebný dozor 

- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné 
konanie;  

- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); 

Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí 

 interiérové a exteriérové vybavenie 

- obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia 
stavby; 

                                                           
1 Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č.MF/16786/2007-31, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 
fondy,  obce a vyššie územné celky (Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016, § 32, bod 11)    
http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113 

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113
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Trieda 11      Zásoby 

Skupina 112 Zásoby 

 interiérové a exteriérové vybavenie 

- obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia 
stavby; 

Trieda 51      Služby 

Skupina 518 Ostatné služby 

 externý manažment  
- riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí 

o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie) a  prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým 
žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného 
celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné 
limity tohto dokumentu; 

 výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu; 

 

Trieda 52      Osobné výdavky 

Skupina 521 Mzdové výdavky 

 interný manažment 
mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace: 

• s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí 
o zmenu, finančné riadenie), 

• prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),  

• výkon činností verejného obstarávania na aktivity projektu. 

Formy pracovných úväzkov: 

a) pracovný úväzok zamestnanca - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie 
žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného 
obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje 
iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti 
financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO 
stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného 
zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej 
výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny 
rok príslušného zamestnanca. 

b) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - bezprostredne súvisiace s riadením 
projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, 
finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu), vrátane povinných odvodov 
za zamestnávateľa, vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228a) zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá 
je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú 
druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov. 

Trieda 90      Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky 

 výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, 
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že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 
2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH; 

 čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene 
projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik  nebolo možné v čase pred začatím verejného 
obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP); 

 každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať 
relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb 
(napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných 
dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností; 

 podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy môžu byť na účely verejného 
obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na 
základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom 
ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných 
okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny 
oprávnených výdavkov;  

 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v kapitole 5. Príručky k oprávnenosti 
výdavkov. Pre túto výzvu sú neoprávnené výdavky na publicitu projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ 
v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu 
projektu. 

 

II. Benchmarky a finančné limity 

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov 
ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii 
dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. Benchmark stanovuje optimálnu úroveň výdavkov a finančný limit 
je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP ĽZ akceptuje po zohľadnení objektívnych 
skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty merného ukazovateľa.  

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. zo stavebno-technických, technologických, 
prírodných, časových alebo iných dôvodov) je žiadateľ povinný zdôvodniť jeho prekročenie, pričom hodnota 
výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu a zo strany SO pre OPĽZ. Po odsúhlasení týchto 
objektívnych príčin je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky finančného limitu. 

Benchmarky a finančné limity sú stanovené na jednotku merateľného ukazovateľa P0067 - „Kapacita podporenej 
školskej infraštruktúry MŠ.“ 

Tabuľka 1 

1. Typ aktivity: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 

Hlavná aktivita: Výstavba novej budovy materskej školy /elokovaného pracoviska 

Spôsob realizácie: Benchmark Finančný limit 

a) výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska za účelom zriadenia materskej školy/ 
elokovaného pracoviska   

b) výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska, za účelom rozšírenia a/alebo 
presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska  

benchmark/fin. limit na plánovanú kapacitu 

MŠ  
8 950,00 EUR/dieťa 9 500,00 EUR/dieťa 
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Benchmark/fin. limit na plánovanú kapacitu 

MŠ – modulový typ budovy 
2 700,00 EUR/dieťa 2 900,00 EUR/dieťa 

2. Typ aktivity: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom 
na rozšírenie kapacity 

Hlavná aktivita: Rekonštrukcia budovy materskej školy /elokovaného pracoviska 

Spôsob realizácie: Benchmark Finančný limit 

Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície: 
a) budovy materskej školy / elokovaného pracoviska za účelom  rozšírenia jej kapacity  

b) inej budovy2 pre potreby materskej školy/ elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia a/alebo 

presunutia existujúcej kapacity existujúcej  materskej školy/ elokovaného pracoviska  

benchmark/fin. limit na existujúcu 

kapacitu MŠ 
2 700,00 EUR/dieťa 2 900,00 EUR/dieťa 

benchmark/fin. limit na novovytvorené 

miesta v MŠ 
8 950,00 EUR/dieťa 9 500,00 EUR/dieťa 

benchmark/fin. limit na novovytvorené 

miesta v MŠ – modulový typ prístavby, 

nadstavby 

2 700,00 EUR/dieťa 2 900,00 EUR/dieťa 

c) Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície inej budovy3 za účelom zriadenia materskej 
školy/ elokovaného pracoviska 

benchmark/fin. limit na kapacitu MŠ 

v existujúcej inej budove4 
2 700,00 EUR/dieťa 2 900,00 EUR/dieťa 

benchmark/fin. limit na kapacitu MŠ 

vytvorenú prístavbou/nadstavbou5 

8 950,00 EUR/dieťa 9 500,00 EUR/dieťa 

benchmark/fin. limit na kapacitu MŠ 

vytvorenú prístavbou/nadstavbou6 -

modulový typ budovy 

2 700,00 EUR/dieťa 2 900,00 EUR/dieťa 

 

Spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na stavebné práce 

                                                           
 
3 Inou budovou sa rozumie budova, ktorá nie je súčasťou existujúcej MŠ/ elokovaného pracoviska zapojenej do siete škôl a školských 
zariadení. 
4 Inou budovou sa rozumie budova, ktorá nie je súčasťou existujúcej MŠ/ elokovaného pracoviska zapojenej do siete škôl a školských 
zariadení. 
5 Kapacita vytvorená prístavbou/nadstavbou – kapacita, ktorá vznikla rozšírením inej budovy počítaná ako rozdiel medzi kapacitou, ktorá by 

bola projektovaná v budove bez prístavby/nadstavby a kapacitou, ktorá bola naprojektovaná s prístavbou/nadstavbou. Projektovaná kapacitu 
žiadateľ uvedie v projektovej dokumentácií.  
6 Kapacita vytvorená prístavbou/nadstavbou – kapacita, ktorá vznikla rozšírením inej budovy počítaná ako rozdiel medzi kapacitou, ktorá by 

bola projektovaná v budove bez prístavby/nadstavby a kapacitou, ktorá bola naprojektovaná s prístavbou/nadstavbou. Projektovaná kapacitu 
žiadateľ uvedie v projektovej dokumentácií. 
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Žiadateľ podľa príslušného spôsobu realizácie vypočíta výšku stavebných prác vyplývajúcich z benchmarku, resp. 

z finančného limitu (v odôvodnených prípadoch) nasledovným spôsobom: 

V prípade 1. typu aktivity „Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK“ 

sa vypočíta výška stavebných prác vynásobením: 

- benchmarku (finačného limitu) na dieťa x plánovaná kapacita MŠ 

Táto suma predstavuje maximálny benchmark/finančný limit na stavebne práce. 

V prípade 2. typu aktivity „Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 

s dôrazom na rozšírenie kapacity“ pre spôsob realizácie a) a b) sa vypočíta výška stavebných prác vynásobením: 

- benchmarku (finačného limitu) dieťa x existujúca kapacita MŠ 

- benchmarku (finačného limitu) dieťa x novovytvorené miesta v MŠ 

Následne sa tieto dve sumy spočítajú a výsledná suma predstavuje maximálny benchmark/finančný limit na 

stavebne práce. 

V prípade 2. typu aktivity „Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 

s dôrazom na rozšírenie kapacity“ pre spôsob realizácie c) sa vypočíta výška stavebných prác vynásobením: 

- benchmarku (finačného limitu) dieťa x kapacitu MŠ v existujúcej inej budove 

- benchmarku (finačného limitu) dieťa x kapacitu MŠ vytvorenú prístavbou/nadstavbou 

Následne sa tieto dve sumy spočítajú a výsledná suma predstavuje maximálny benchmark/finančný limit na 

stavebné práce. 

 

Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu 

K vypočítanej sume oprávnených výdavkov na stavebné práce sa pripočítajú sumy vypočítané pre relevantné 

priame a nepriame výdavky projektu, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Súčet týchto súm predstavuje 

celkové oprávnené výdavky projektu. 

 

Finančné a percentuálne limity7 s väzbou na priame výdavky8 (hlavné aktivity projektu) 

Tabuľka 2 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit 

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami 
max. 2,5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na stavebné práce s DPH 

 

Tabuľka 3 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit 

Interiérové a exteriérové vybavenie  
max. 30% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné 

práce s DPH 

 

Tabuľka 4 

Oprávnený výdavok 
Oprávnené výdavky  
na stavebné práce 

(v EUR bez DPH) 
Percentuálny limit9              

                                                           
7 Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH. 
8 Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, stavebný dozor, 

prípravnú a projektovú dokumentáciu .  
9 Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
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od do 

Stavebný dozor 
0,00 499 999,99 1,50   

500 000,00 999 999,99 1,40 

 
1 000 000,00 1 499 999,99 1,30 

1 500 000,00 2 000 000,00 1,10 

Tabuľka 5 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce  

(EUR bez DPH) Percentuálny limit10  

od do 

Prípravná a projektová dokumentácia11 

0,00 499 999,99 3,30 

500 000,00 999 999,99 2,60 

1 000 000,00 1 499 999,99 2,11 

1 500 000,00 2 000 000,00 2,11 

 

 

 

Finančné a percentuálne limity12 s väzbou na nepriame výdavky (podporné aktivity projektu) 

Tabuľka 6 

Nepriame výdavky13 

Celkové priame oprávnené výdavky14  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit15 

od do 

0,00 499 999,99 2,90 

500 000,00 999 999,99 2,00 

1 000 000,00 1 499 999,99 1,80 

1 500 000,00 2 000 000,00 1,60 

 

 

Tabuľka 7 

Oprávnený výdavok 

Celkové priame oprávnené výdavky  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit17 

od do 

Realizácia procesu VO16 

(externé služby) 

0,00 499 999,99 0,50 

500 000,00 999 999,99 0,40 

                                                           
10  Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
11 Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie 

vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
12 Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH. 
13 Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia nepriamo s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z 

hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie podporných aktivít projektu (riadenie projektu /interné, alebo externé/).  
14 Všetky výdavky uvedené nad tabuľkou č.6 sú priame oprávnené výdavky 
15   Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH). 
16 Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) 

a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL/PL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou (mzdou/odmenou) a uvedenými 
hodnotami FL/PL bude určený ako neoprávnený výdavok. 
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Oprávnený výdavok 
Celkové priame oprávnené výdavky  

(EUR bez DPH) 
Percentuálny limit17 

1 000 000,00 1 499 999,99 0,30 

 1 500 000,00 2 000 000,00 0,20 

 
 
 
 

Tabuľka 8 

Externý manažment 

(Externé služby) 

 

Celkové priame oprávnené výdavky 
(EUR bez DPH) Percentuálny limit17 

od do 

0,00 499 999,99 2,40 

500 000,00 999 999,99 1,60 

1 000 000,00 1 499 999,99 1,40 

1 500 000,00 2 000 000,00 1,20 

 

 

 
 

Tabuľka 9 

Oprávnený výdavok Pracovná pozícia 

Finančný limit pre cenu práce 
(resp. hrubú mzdu18)  

(EUR/mesiac) 

Finančný limit 
pre odmenu19 

(EUR/hodina) 

Interný manažment16 
(Osobné výdavky) 

Projektový manažér - 
interný 

2 424,13 – celková cena práce 
1 793,00 - hrubá mzda 

13,9320 
10,3021 

 

 

III. Maximálna výška príspevku na projekt 

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.     

Maximálna výška príspevku: 1 900 000,- EUR – verejný a neziskový sektor 

Maximálna výška príspevku: 2 000 000,00 EUR – štátny sektor  

 

Celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 2 000 000,- EUR (podmienka poskytnutia 
príspevku č. 28 výzvy).   

                                                           
17  Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH). 
18 V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda 

(ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) 
pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné 
pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka 
práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej báze je 
limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny na ročnej 
báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v roku. 

19 V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom 
sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). 
Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody 
zamestnávateľa 

20 Hodinová sadza – celková cena práce 
21 Hodinová sadzba – hrubá mzda 
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Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné 
miesta bez zaokrúhľovania.  

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie 
projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. (verejný a neziskový 
sektor) 

Maximálna výška NFP predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie 
projektu zo strany prijímateľa je vo výške 0 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. (štátny sektor) 

 


