Upozornenie prijímateľov operačného programu Vzdelávanie na dodržiavanie a
plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku k problematike ukončenia realizácie projektu a následného
monitorovacieho obdobia.
Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
(ASFEU) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov na povinnosti
viažuce sa k obdobiu ukončenia realizácie projektu, pričom platí nasledovné:
Na základe Článku 3.3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej
len „Zmluva o poskytnutí NFP“) oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od
účinnosti zmluvy do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu.
Podľa článku 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ je povinný predložiť záverečnú
žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.
V prípade, ak to zmluvné podmienky umožňujú, môže Prijímateľ predložiť záverečnú
žiadosť o platbu najneskôr do 31. 01. 2016.
Uvedené vyplýva z ustanovení kap. 6 ods. 9 Systému riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.9, a čl. 14, ods. 1, písm. a)
a písm. g) prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky).
Prijímateľ je zároveň povinný vystaviť a predložiť Vyhlásenie o ukončení realizácie
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Termín ukončenia realizácie aktivít
projektu je zhodný alebo predchádza dátumu uvedenému v článku 2 bod 2.4 Zmluvy
o poskytnutí NFP.
V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP 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.
Prijímateľ v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP predloží záverečnú monitorovaciu
správu projektu v lehote do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu podľa
článku 2. bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
Momentom finančného ukončenia projektu a teda zároveň aj ukončenia realizácie
projektu je:
V prípade, že záverečnou žiadosťou o platbu je priebežná platba (ide o platby
realizované systémom refundácie), ukončenie realizácie projektu nastáva pripísaním
príslušnej sumy na účet prijímateľa, pričom je povinnosťou prijímateľa informovať o tejto
skutočnosti ASFEU;
V prípade, že záverečnou žiadosťou o platbu je zúčtovanie zálohovej platby, momentom
ukončenia realizácie projektu je schválenie súhrnnej žiadosti o platbu Certifikačným
orgánom, pričom dané zúčtovanie zálohovej platby je jej súčasťou.

V ostatných prípadoch deň posledného úkonu na projekte, t. j. napr. ukončenie realizácie
aktivít, uhradenie Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a pod.
ASFEU zároveň v spojitosti s vyššie uvedenými skutočnosťami dôrazne upozorňuje
Prijímateľa na dôsledné plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP
vrátane zabezpečenia plynulého chodu celkovej implementácie projektu. V prípade, ak
Prijímateľ z relevantných a opodstatnených dôvodov nie je schopný naplniť termíny
stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti
informovať ASFEU v zmysle podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a následne
ASFEU podnikne ďalšie relevantné kroky k zabezpečeniu celkového ukončenia projektu.

2

