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Usmernenie pre Prijímateľov k správnemu vypĺňaniu následnej monitorovacej správy
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
(ďalej len „ASFEU“) vydáva predmetné Usmernenie s cieľom upozorniť dotknutých
Prijímateľov na správnosť vypĺňania následných monitorovacích správ a tým eliminovať ich
vzniknutú chybovosť na minimum.
V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„Zmluva“) je Prijímateľ povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať
Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to
a)
Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu;
b)
Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu;
c)
Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie Projektu až do
ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
S vyššie uvedeným vznikajú Prijímateľovi ďalšie povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy
vrátane ostatných dokumentov, ktorými sa je povinný Prijímateľ riadiť, zabezpečujúc
hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a tým prispievať k nastaveniu správneho finančného
riadenia projektu.
V zmysle aktuálne platného Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 – 2013, Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu
počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie projektu.
Ukončenie realizácie projektu zahŕňa ukončenie realizácie aktivít projektu, t. j.
ukončenie vecnej realizácie projektu, ako aj ukončenie finančnej realizácie projektu.
Prijímateľ je mailom informovaný o dni, ktorý sa považuje za deň ukončenia realizácie
projektu. Následné monitorovacie správy predkladá prijímateľ každých 12 mesiacov odo dňa
ukončenia realizácie projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období,
pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom následnej monitorovacej správy je
mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia projektu (t. j., ak bola realizácia projektu
ukončená napr. 23. januára, monitorovaným obdobím je obdobie od 1. januára do 31.
decembra daného roku a prvá následná monitorovacia správa projektu sa predkladá
v termíne do 15. januára nasledujúceho roku). V prípade, ak k ukončeniu realizácie
projektu došlo neskôr ako k ukončeniu realizácie aktivít projektu, je nevyhnutné, aby
prvá následná monitorovacia správa zahŕňala okrem monitorovaného obdobia aj
obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu do ukončenia realizácie projektu.
Príklad
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak k ukončeniu realizácie aktivít projektu došlo 06/2014
a ukončenie realizácie projektu nastalo finančným ukončením realizácie projektu v mesiaci
11/2014, Prijímateľ je povinný zdokumentovať v následnej monitorovacej správe aj dotknuté
medziobdobie, t. j. obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu 06/2014 / do ukončenia
realizácie projektu 11/2014.
ASFEU zároveň v spojitosti s uvedeným dôrazne upozorňuje Prijímateľa na
povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, medzi ktoré okrem iného patrí zabezpečenie
korektného a dôsledného predkladania následných monitorovacích správ. ASFEU
podotýka, ak dôjde k porušeniu predmetnej povinnosti, ASFEU má oprávnenie určiť
povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 Všeobecných zmluvných
podmienok Zmluvy.
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