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Aktualizácia č. 2 k Usmerneniu pre Prijímateľov k predkladaniu žiadostí o platbu
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
(ďalej len „ASFEU“) vydáva predmetnú Aktualizáciu č. 2 k Usmerneniu č. 3/2010 operačný
program Vzdelávanie vzhľadom na pretrvávajúcu povinnosť splnenia záväzku (tzv. pravidlo
n+2, n+3) operačného programu Vzdelávanie, vyplývajúcu zo Systému finančného riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 7.0,
kapitola 4.4 Záväzky a platby z EÚ a s cieľom zabezpečenia plynulej finančnej realizácie
programov a projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Prijímateľ realizujúci projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie, je povinný
po poskytnutí zálohovej platby zúčtovávať túto zálohovú platbu priebežne jedenkrát za dva
kalendárne mesiace v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku. V zmysle uvedeného Prijímateľ v rámci jedného projektu môže podať Žiadosť
o zúčtovanie zálohovej platby aj viackrát za dva kalendárne mesiace, minimálne však
jedenkrát za dva kalendárne mesiace.
ASFEU za účelom zaistenia kontinuálneho spracovávania jednotlivých žiadostí
o platbu stanovuje pravidlá na predkladanie žiadostí o platbu zo strany samotných
Prijímateľov v snahe zamedziť neefektívnemu a neúčelnému spracovávaniu
a zaťažovaniu administratívnych kapacít. Prijímateľ je povinný postupovať pri
predkladaní žiadostí o platbu typu zúčtovanie zálohovej platby, priebežná platba
nasledovne:
Prijímateľ realizujúci projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie, je
povinný po poskytnutí zálohovej platby zúčtovávať túto zálohovú platbu priebežne
jedenkrát za dva kalendárne mesiace v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí
NFP. V zmysle uvedeného Prijímateľ v rámci jedného projektu môže podať Žiadosť
o zúčtovanie zálohovej platby aj viackrát za dva kalendárne mesiace pričom
podmienka na predloženie každej jednej takto predloženej Žiadosti o zúčtovanie
zálohovej platby je určujúca minimálnym limitom 3 000,00 EUR (EÚ, ŠR a VZ). Ak za
obdobie dvoch kalendárnych mesiacov suma oprávnených výdavkov nedosiahne
sumu v minimálnej výške 3 000,00 EUR, platí pre Prijímateľa povinnosť predloženia
Žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby maximálne jedenkrát za dva kalendárne
mesiace bez stanoveného limitu na predloženie Žiadosti o zúčtovanie zálohovej
platby, t. j. predloženie Žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby v hodnote nižšej ako
3 000,00 EUR.
Prijímateľ realizujúci projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie, je
povinný po začatí realizácie aktivít Projektu podávať Žiadosti o platbu (priebežná
platba) priebežne jedenkrát za dva kalendárne mesiace v súlade s podmienkami
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V zmysle uvedeného
Prijímateľ v rámci jedného projektu môže podať Žiadosť o platbu (priebežná platba) aj
viackrát za dva kalendárne mesiace pričom podmienka na predloženie každej jednej
takto predloženej Žiadosti o platbu (priebežná platba) je určujúca minimálnym limitom
3 000,00 EUR (EÚ, ŠR a VZ). Ak za obdobie dvoch kalendárnych mesiacov suma
oprávnených výdavkov nedosiahne sumu v minimálnej výške 3 000,00 EUR, platí pre
Prijímateľa povinnosť predloženia Žiadosti o platbu (priebežná platba) maximálne
jedenkrát za dva kalendárne mesiace bez stanoveného limitu na predloženie Žiadosti
o platbu (priebežná platba), t. j. predloženie Žiadosti o platbu (priebežná platba) aj v
hodnote nižšej ako 3 000,00 EUR.
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Pojem „priebežne“ znamená vždy najneskôr do konca príslušného obdobia
stanoveného v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v ktorom
zahrnie výdavky do Žiadosti o platbu.
Vyššie uvedená podmienka sa nevzťahuje na prípady zamietnutia žiadosti o
platbu a následného predloženia novej žiadosti o platbu na ASFEU, na Žiadosti
o platbu s charakterom záverečná platba a prípady, kedy Prijímateľovi plynú
podmienky pre splnenie povinnosti zúčtovania 50 % (tzv. kumulatív) do 6 mesiacov /
100 % (osobitne za každú poskytnutú tranžu zálohovej platby) z poskytnutej zálohovej
platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov v súlade
s podmienkami v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 7.0, ktorý účinnosť
nadobudol dňa 01. 02. 2014 (Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 4/2013 operačný
program Vzdelávanie vo veci zúčtovania minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej
platby do 6 mesiacov a 100 % z poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov).
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