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Usmernenie pre prijímateľov – podávanie žiadostí o platbu
v období od 01.03.2010 do 30.04.2010
Prijímatelia realizujúci projekty operačného programu Výskum a vývoj sú odo dňa
01.03.2010 povinní žiadosti o platbu predkladať výlučne v papierovej verzii.
Usmernenie platí rovnako aj pre žiadosti o platbu, ktoré neboli zo strany prijímateľa do času
prechodu do čítacieho módu portálu zaslané na Agentúru Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „agentúra“) prostredníctvom verejného portálu ITMS, ako aj
žiadostí o platbu rozpracovaných a žiadostí o platbu daných na doplnenie prostredníctvom
verejného portálu. Prijímateľ je povinný spracovať žiadosť o platbu v papierovej verzii a túto
zaslať na agentúru. Povinnosť predkladania žiadostí o platbu iba v papierovej verzii je
stanovená Centrálnym koordinačným orgánom do 30. 04. 2010.
Žiadosti o platbu, ktoré sa aktuálne nachádzajú v stave „Na doplnenie – portál“, je prijímateľ
povinný doplniť v papierovej verzii žiadosti o platbu na základe Výzvy na doplnenie
chýbajúcich náležitostí žiadosti o platbu a doplnenú žiadosť o platbu doručiť do agentúry.
Manažéri riadenia výdavkov agentúry zabezpečia opravu žiadosti o platbu v systéme ITMS,
v stave „Na doplnenie – portál“ podľa papierovej verzie zaslanej prijímateľom. Posunutie do
stavu „Po doplnení – portál“ po oprave, resp. doplnení žiadosti o platbu uskutoční opäť
manažér riadenia výdavkov agentúry.
Uvedený postup sa týka aj žiadostí o platbu v stave „Importovaná“, resp. „Zaregistrovaná“,
postúpených na agentúru prostredníctvom verejného portálu ITMS pred termínom jeho
prechodu do čítacieho módu v prípade, že budú na tieto žiadosti o platbu zaslané Výzvy na
doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o platbu.

1

