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Usmernenie pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky „osobohodina“
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
(ďalej len „ASFEU“) vydáva predmetné Usmernenie s cieľom upozorniť Prijímateľov
realizujúcich projekt cez operačný program Vzdelávanie na riziká vyplývajúce nesprávnym
vymedzením jednotky „osobohodina“ a s tým spojené riziko vzniku neoprávnených výdavkov.
V spojitosti s predmetným si ASFEU dovoľuje poukázať na správne definovanie
jednotky „osobohodina“, ktorá je určená počtom reálne odpracovaných hodín (napr.
odlektorovaných hodín), ktorý nezohľadňuje počet osôb zúčastňujúcich sa danej činnosti
(napr. frekventanti), t. j. jednotková cena bude tvorená súčinom hodinovej sadzby
a počtu skutočne odpracovaných hodín bez násobenia počtom účastníkov. ASFEU
s cieľom a za účelom eliminovania rizika neoprávnených výdavkov pristúpila k zadefinovaniu
jednotky „osobohodina“ aj v samotnej Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný
príspevok z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Vzdelávanie, od verzie 9.0,
kde jasne špecifikovala jej význam a jasné stanovenie jednotky „osobohodina“.
V súvislosti s vyššie uvedeným, ASFEU aj naďalej v procese administratívnej kontroly
jednotlivých Žiadostí o platbu zaznamenáva v rámci položiek s názvom Dodávky služieb –
personálne výdavky (odborné činnosti) prostredníctvom podpornej dokumentácie nesprávne
evidovanie jednotky „osobohodina“, kde dochádza k násobeniu počtu odpracovaných hodín
s jednotkovou cenou a následne s počtom účastníkov zúčastňujúcich sa na vzdelávacích
aktivitách, čím ASFEU na základe vyššie uvedeného vyčísli predmetné výdavky ako
neoprávnené v plnej výške.
ASFEU si dovoľuje dôrazne upozorniť a podotknúť, že v prípade, ak Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP),
príloha č. 4 Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu obsahuje v jednotlivých položkách
komentára rozpočtu nesprávne zadefinovanú jednotku „osobohodina“, je Prijímateľ povinný,
dodržiavať vyššie uvedený princíp definície „osobohodiny“ a, zabezpečiť preukázanie
každého jedného výdavku z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a zároveň tým
prispieť k hospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov. ASFEU má za to, že všetky
položky rozpočtu schválené v Zmluve o poskytnutí NFP v prvom rade podliehajú ich
riadnemu predloženiu, preukázaniu oprávnenosti výdavkov prostredníctvom relevantnej,
skutočne priloženej podpornej dokumentácie a následne ich posúdeniu v procese
administratívnej kontroly Žiadosti o platbu.
Súčasne si ASFEU dovoľuje s predmetným vymedzením jednotky „osobohodina“
upriamiť pozornosť na jej správne zadefinovanie aj v samotnom verejnom obstarávaní,
nakoľko v prípade, ak ASFEU zistí jej nesprávne určenie, verejné obstarávanie bude
v procese administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany ASFEU zrušené.
ASFEU v kontexte s vyššie špecifikovaným upozornením, ako aj v súvislosti s
realizáciou aktivít projektu dôrazne poukazuje, že každý jeden výdavok vynaložený
v súvislosti s celkovou realizáciou aktivít projektu musí spĺňať zásady zdravého finančného
riadenia, t. z. preukázať zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a súčasne musí byť
predložený v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP resp.
iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti
výdavkov.
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