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Usmernenie pre prijímateľov k ukončeniu realizácie projektu
Vzhľadom na problematiku ukončenia realizácie projektu, otázky oprávnenosti výdavkov
a stanovenie termínov na predkladanie následných monitorovacích správ vydala ASFEU
nasledovné usmernenie:
Oprávnenosť výdavkov
Na základe Článku 3.3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„Zmluva“), oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti Zmluvy s
výnimkou výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu do dvoch
mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu.
Po termíne ukončenia realizácie aktivít projektu výdavky projektu vznikať môžu, ale iba vo
vzťahu k aktivitám, ktoré boli ukončené, t.j. iba vo vzťahu k nákladom, ktoré vznikli do
momentu fyzického ukončenia realizácie aktivít projektu.
Uvedené vyplýva z ustanovení kap. 6 ods. 9 Systému riadenia štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.4, čl. 14, ods. 1, písm. a)
a písm. g) prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky).
Zároveň si v súvislosti s vyššie uvedeným dovoľujeme upozorniť Prijímateľov, ktorí majú
v rozpočte projektu naplánované výdavky na obstaranie a umiestnenie trvalej vysvetľujúcej
tabule (pamätnej dosky), že na základe Usmernenia pre prijímateľov k realizácii opatrení
v oblasti informovania a publicity operačný program Výskum a vývoj verzia 1.2 zo dňa
23.3.2011, je prijímateľ v takomto prípade povinný umiestniť trvalú vysvetľujúcu tabuľu pred
ukončením realizácie aktivít projektu.
Predkladanie následných monitorovacích správ
V zmysle čl. 3, ods. 4 prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky): "Prijímateľ sa
zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov
od ukončenia realizácie projektu."
V súlade s čl. 88 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien,
sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne
sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ
uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP).
Príručka pre Prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 3.0 stanovuje, že
vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu (príloha č. 1 príručky) je prijímateľ povinný
predložiť RO/SORO bezodkladne po riadnom ukončení realizácie aktivít projektu. Vo
vyhlásení prijímateľ vyznačí skutočný deň ukončenia realizácie hlavných (v prípade
relevancie, aj podporných) aktivít projektu a uvedie presné číslo a názov aktivity/aktivít,
ktorou/ktorými ukončil realizáciu projektu. Týmto je splnená podmienka fyzického
ukončenia projektu.
Momentom finančného ukončenia projektu a teda zároveň aj ukončenia realizácie
projektu je dátum úhrady (pripísania príslušnej sumy na účet prijímateľa) záverečnej
žiadosti o platbu zo strany platobnej jednotky.

V prípade, že poslednou 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 (v zmysle
posledného odseku tohto usmernenia), informovať o tejto skutočnosti ASFEU.
V prípade, že poslednou 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 prípade, ak prijímateľ pri realizácii projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených
výdavkov, projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O
tejto skutočnosti je prijímateľ povinný informovať ASFEU prostredníctvom sprievodného listu
k predmetnej žiadosti o platbu. V prípade, že poslednou žiadosťou o platbu je zúčtovanie
predfinancovania, momentom ukončenia realizácie projektu je schválenie súhrnnej
žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, pričom dané predfinancovanie je jej súčasťou.
Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu
a Prijímateľovi plynie povinnosť predkladať ASFEU Následné monitorovacie správy.
Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste vždy, ak dôjde k
ukončeniu realizácie Vášho projektu prostredníctvom úhrady záverečnej žiadosti
o platbu typu priebežná, zaslali príslušnému projektovému manažérovi v písomnej forme
(listom) výpis z bankového účtu overený štatutárnym zástupcom prijímateľa, resp.
splnomocnenou osobou, na ktorý bola pripísaná príslušná suma záverečnej žiadosti o
platbu.

