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Príloha č. 1 k usmerneniu k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – účty KP/PP


1. Účty konečného prijímateľa – štátna rozpočtová organizácia:

Čl. VI 
Účty prijímateľa
 
	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s realizáciou projektu je prijímateľ povinný prijímať platby výlučne na rozpočtový účet prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet prijímateľa“), a ktorý je vedený v SKK. Tento účet slúži na poskytnutie prostriedkov EÚ zo štrukturálnych fondov a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie formou rozpočtového opatrenia.
 Číslo účtu (vrátane predčíslia) : ……………………….
	V prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Prijímateľ je povinný zriadiť aj samostatný výdavkový účet za účelom sledovania čerpania prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu podľa zdrojov vo finančných a účtovných výkazoch pri systéme refundácie a v prípade refundácie záverečných 5 % pri systéme predfinancovania/zálohovej platby. 
	RO pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku prostredníctvom platobnej jednotky rozpočtovým opatrením viaže limity výdavkov v rozpočte platobnej jednotky a zabezpečí navýšenie limitov výdavkov prijímateľa. 
	V prípade, že prijímateľ realizuje platby spojené s projektom v inej mene ako v SKK, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú prijímateľovi preplácané formou refundácie v SKK.

Na účely poskytnutia časti príspevku v roku 2005 je prijímateľ na základe usmernenia RO prostredníctvom platobnej jednotky povinný zriadiť osobitný účet dofinancovania programov v Štátnej pokladnici. 
Číslo osobitného účtu dofinancovania programov (vrátane predčíslia).......................................

2. Účty konečného prijímateľa – štátna príspevková organizácia a iné subjekty verejnej správy:


Čl. VI
Účet prijímateľa

V prípade, ak je prijímateľom subjekt, ktorý nie je klientom Štátnej pokladnice: 
RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bezhotovostne na prijímateľom stanovený bankový účet (ďalej len „účet prijímateľa“) vedený v SKK. Za týmto účelom si prijímateľ môže zriadiť osobitný účet. 
Názov účtu:
Banka:
Kód banky:
Číslo účtu (vrátane predčíslia) :

Zmena účtu príjemcu je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá poskytla úver na financovanie projektu uvedeného v čl. 2 ods. 1. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí byť adresovaný RO

V prípade, ak je prijímateľom subjekt verejného sektora, ktorý je klientom Štátnej pokladnice:  
RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet prijímateľa“), a ktorý je vedený v SKK. 
Číslo účtu (vrátane predčíslia) : ………………………. 
      
	V prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. 


	Poplatky za zriadenie a vedenie účtu sú oprávneným výdavkom len ak si prijímateľ za účelom stanovenia účtu prijímateľa v súlade s čl. VI ods. 1 a  zriadil osobitný účet.


Subjekt, ktorý nie je klientom Štátnej pokladnice: 
Prijímateľ je oprávnený realizovať platby týkajúce sa realizácie projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložené oprávnené výdavky v hotovosti v slovenských korunách výlučne v prípade, ak výška platby nepresahuje čiastku 10.000,-Sk denne, maximálne však 30.000,- Sk mesačne. Všetky ostatné finančné operácie týkajúce sa realizácie projektu, je prijímateľ povinný realizovať bezhotovostne. 

Subjekt, ktorý je klientom Štátnej pokladnice: 
Prijímateľ realizuje všetky finančné operácie týkajúce sa realizácie projektu v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a jeho vykonávacími predpismi.

	Prijímateľ je povinný udržiavať účet prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania projektu. 


	V prípade, že prijímateľ realizuje platby spojené s projektom v inej mene ako v SKK, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú prijímateľovi preplácané formou refundácie v SKK.


	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte príjmom prijímateľa.


	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby podľa čl. VII tejto zmluvy, a za predpokladu, že takto poskytnuté prostriedky sú úročené je prijímateľ povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje prijímateľa môžu prechádzať cez uvedený osobitný účet. Prijímateľ je povinný výnosy vzniknuté na osobitnom účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky, a to jedenkrát ročne.


V prípade, ak je prijímateľom subjekt, ktorý je klientom Štátnej pokladnice a nezriadil si osobitný účet,  odsek (3) a (5) neplatia.

3. Účty prijemcu pomoci:

Čl. VI
Účet príjemcu 

RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku príjemcovi bezhotovostne na príjemcom stanovený bankový účet (ďalej len „účet príjemcu“) vedený v SKK. Za týmto účelom si príjemca môže zriadiť osobitný účet. V prípade realizácie úhrad oprávnených výdavkov v inej mene ako v SKK, môže byť účet príjemcu vedený aj v inej mene. 
Názov účtu:
Banka:
Kód banky:
Číslo účtu (vrátane predčíslia):
Zmena účtu príjemcu je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá poskytla úver na financovanie projektu uvedeného v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí byť adresovaný RO.
	Príjemca môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. 


	Príjemca  je oprávnený realizovať platbu týkajúcu sa realizácie projektu, ktorú uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok v hotovosti v slovenských korunách výlučne v prípade, ak výška platby nepresahuje čiastku 10.000,- Sk denne, maximálne však 30.000,- Sk mesačne. 


	V prípade, že príjemca realizuje platby spojené s projektom v inej mene ako v SKK, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú prijímateľovi preplácané v SKK. Prípadné kurzové rozdiely vzniknuté v dôsledku prevodu z tohto účtu znáša príjemca. 


	Príjemca je povinný udržiavať účet príjemcu otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania projektu.


	Výnosy vzniknuté na účte príjemcu sú príjmom príjemcu. 


4. Účty konečného prijímateľa zo súkromného sektora:

Čl. VI
Účet prijímateľa

	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bezhotovostne na prijímateľom stanovený bankový účet (ďalej len „účet prijímateľa“) vedený v SKK. V prípade využitia systému refundácie si prijímateľ môže zriadiť za týmto účelom osobitný účet. V rámci systému refundácie v prípade realizácie úhrad oprávnených výdavkov v inej mene ako v SKK, môže byť účet prijímateľa vedený aj v inej mene. 

Názov účtu:
Banka:
Kód banky:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): 
Zmena účtu prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá poskytla úver na financovanie projektu uvedeného v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí byť adresovaný RO.
	V prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. 


	Poplatky za zriadenie a vedenie účtu sú oprávneným výdavkom len ak si prijímateľ za účelom stanovenia účtu prijímateľa  zriadil osobitný účet.


	Prijímateľ  je oprávnený realizovať platbu týkajúcu sa realizácie projektu, ktorú uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok v hotovosti v slovenských korunách výlučne v prípade, ak výška platby nepresahuje čiastku 10.000,- Sk denne, maximálne však 30.000,- Sk mesačne. 


	V prípade, že prijímateľ realizuje platby spojené s projektom v inej mene ako v SKK, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú prijímateľovi preplácané formou refundácie v SKK. Prípadné kurzové rozdiely vzniknuté v dôsledku prevodu z tohto účtu znáša príjemca. 


	Prijímateľ je povinný udržiavať účet prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania projektu. 


	Výnosy vzniknuté na účte príjemcu sú príjmom prijímateľa. 


	V prípade využitia systému zálohovej platby, a za predpokladu, že takto poskytnuté prostriedky sú úročené je prijímateľ povinný si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje konečného prijímateľa môžu prechádzať cez tento osobitný účet. Prijímateľ je povinný výnosy na osobitnom účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky, ktorý mu oznámi RO a to jedenkrát ročne. (ods. 8 platí len pre mimovládne organizácie).


5. Účty konečného prijímateľa – VÚC:

Čl. VI 
Účty prijímateľa
 
	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (tzv. dotačný účet) vedený v Štátnej pokladinici (ďalej len účet prijímateľa), ktorý je vedený v SKK. 

Názov účtu:
Banka:
Kód banky:
Číslo účtu (vrátane predčíslia): ……………………….

	Prijímateľ realizuje úhrady oprávnených výdavkov z osobitného účtu vedeného v SKK v Štátnej pokladnici, resp. v komerčnej banke. V prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.


	V prípade, že prijímateľ realizuje platby spojené s projektom v inej mene ako v SKK, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú prijímateľovi preplácané formou refundácie v SKK.


	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.


	Vlastné zdroje prijímateľa môžu prechádzať cez účet vedený v zmysle čl. VI ods. 1. 


	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby podľa čl. VII tejto zmluvy, a za predpokladu, že takto poskytnuté prostriedky sú úročené je prijímateľ povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje prijímateľa môžu prechádzať cez uvedený osobitný účet. Prijímateľ je povinný výnosy vzniknuté na osobitnom účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky, a to jedenkrát ročne.



6. Účty konečného prijímateľa – obec:

Čl. VI 
Účty prijímateľa
 
	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (tzv. dotačný účet) vedený v komerčnej banke (ďalej len účet prijímateľa), ktorý je vedený v SKK. V rámci systému refundácie v prípade úhrad oprávnených výdavkov v inej mene ako v SKK, môže byť účet prijímateľa vedený aj v inej mene. Prostredníctvom tohto účtu prijímateľa realizuje prijímateľ aj úhradu oprávnených výdavkov a to prostredníctvom rozpočtu. V prípade využitia systému refundácie si prijímateľ môže otvoriť v komerčnej banke osobitný účet pre projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov.

Názov účtu:
Banka:
Kód banky:
Číslo účtu (vrátane predčíslia) : ……………………….

	V prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.


	V prípade, že prijímateľ realizuje platby spojené s projektom v inej mene ako v SKK, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú prijímateľovi preplácané formou refundácie v SKK.


	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.


	Vlastné zdroje prijímateľa môžu prechádzať cez účet vedený v zmysle čl. VI ods. 1. 


	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby podľa čl. VII tejto zmluvy, a za predpokladu, že takto poskytnuté prostriedky sú úročené je prijímateľ povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje prijímateľa môžu prechádzať cez uvedený osobitný účet. Prijímateľ je povinný výnosy vzniknuté na osobitnom účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky, a to jedenkrát ročne.


7. Účty konečného prijímateľa – rozpočtová organizácia VÚC, resp. obce:

Čl. VI 
Účty prijímateľa
 
	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici, resp. komerčnej banke (ďalej len účet prijímateľa), ktorý je vedený v SKK. Pred použitím týchto prostriedkov ich prijímateľ prevedie do rozpočtu svojho zriaďovateľa. 

Názov účtu:
Banka:
Kód banky:
Číslo účtu (vrátane predčíslia) : ……………………….

	V prípade využitia systému refundácie si prijímateľ môže zriadiť za týmto účelom osobitný účet. 


	V prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.


	V prípade, že prijímateľ realizuje platby spojené s projektom v inej mene ako v SKK, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú prijímateľovi preplácané formou refundácie v SKK.


	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.


	Vlastné zdroje prijímateľa môžu prechádzať cez účet vedený v zmysle čl. VI ods. 1. 


	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby podľa čl. VII tejto zmluvy, a za predpokladu, že takto poskytnuté prostriedky sú úročené je prijímateľ povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje prijímateľa môžu prechádzať cez uvedený osobitný účet. Prijímateľ je povinný výnosy vzniknuté na osobitnom účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky, a to jedenkrát ročne.


8. Účty konečného prijímateľa – príspevková organizácia VÚC, resp. obce:

Čl. VI 
Účty prijímateľa
 
	V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok od zriaďovateľa:
RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v komerčnej banke (ďalej len účet prijímateľa), ktorý je vedený v SKK. Prijímateľ realizuje prostriedky z tohto účtu prostredníctvom rozpočtu. 

Číslo účtu (vrátane predčíslia) : ………………………. 

V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok od zriaďovateľa:
RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici, resp. komerčnej banke (ďalej len účet prijímateľa), ktorý je vedený v SKK. Pred použitím týchto prostriedkov ich prijímateľ prevedie do rozpočtu svojho zriaďovateľa. 
Číslo účtu (vrátane predčíslia) : ……………………….

	V prípade využitia systému refundácie si prijímateľ môže zriadiť za týmto účelom osobitný účet. 


	V prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.


	V prípade, že prijímateľ realizuje platby spojené s projektom v inej mene ako v SKK, príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú prijímateľovi preplácané formou refundácie v SKK.


	V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte prijímateľa príjmom konečného prijímateľa.


	Vlastné zdroje prijímateľa môžu prechádzať cez účet vedený v zmysle čl. VI ods. 1.


	V prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby podľa čl. VII tejto zmluvy, a za predpokladu, že takto poskytnuté prostriedky sú úročené je prijímateľ povinný otvoriť si osobitný účet na projekt. Vlastné zdroje prijímateľa môžu prechádzať cez uvedený osobitný účet. Prijímateľ je povinný výnosy vzniknuté na osobitnom účte odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky, a to jedenkrát ročne.



Príloha č. 2 k usmerneniu k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – platby 


1. Platby pri konečných prijímateľoch z verejnej správy pre ERDF, EAGGF, FIFG a ESF (ESF – len ak ide výlučne o systém refundácie)


Ak si konečný prijímateľ zvolí výlučne systém predfinancovania 


Čl. VII
Platby

	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) výlučne na základe žiadosti o platbu, predloženej prijímateľom na predpísanom formulári, ktorý dodá RO (uvedenie spôsobu oboznámenia prijímateľa s formulárom je na vôli jednotlivých RO). Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu v SKK na RO. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s finančným plánom projektu a prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u prijímateľa a druhý predkladá RO.


	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb systémom predfinancovania. V rámci systému  predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené náklady projektu na základe prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov dodávateľov. Každá platba je prijímateľovi realizovaná pomerne za prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v pomere schválenom na projekt, t. j. do výšky stanovenej v čl. V ods. 1, vyjadrenej v percentách,  z celkových oprávnených nákladov. 


	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb systémom predfinancovania na základe prijímateľom predloženej žiadosti o platbu a predložených účtovných, ale neuhradených dokladov od dodávateľa do dosiahnutia výšky 95% z celkovej výšky príspevku na projekt uvedenej v čl. V. ods. 1. Účtovné doklady od dodávateľa predkladá prijímateľ v minimálne v jednom rovnopise (RO môže stanoviť aj vyšší počet). Druhý rovnopis účtovných dokladov od dodávateľa si ponecháva prijímateľ. V prípade, že súčasťou výdavkov prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie tieto výdavky do žiadosti o platbu. Spolu so žiadosťou predloží ním overené kópie príslušných účtovných dokladov s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).


	Prijímateľ je povinný uhradiť svojmu dodávateľovi, resp. dodávateľom účtovné doklady súvisiace s realizáciou projektu do 5 dní od pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa  podľa odseku 13.


	Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je prijímateľ povinný jej celú výšku následne do 15 dní zúčtovať. Spolu s formulárom na zúčtovanie predfinancovania predkladá výpis  z účtu potvrdený podpisom štatutárneho zástupcu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi.


	RO po uhradení 95% príspevku na projekt systémom predfinancovania, poskytne prostredníctvom platobnej jednotky zostávajúcich 5% nenávratného finančného príspevku systémom refundácie na základe záverečnej žiadosti o platbu a predložení zúčtovacích dokladov, preukazujúcich prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich 5% z celkových oprávnených nákladov projektu uhradiť najskôr z vlastných zdrojov (aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu). Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení projektu je prijímateľ oprávnený požiadať RO o záverečnú platbu zostatku z prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu. Prijímateľ predkladá RO žiadosť o platbu podľa predchádzajúcej vety spolu s dokladmi dokazujúcimi uskutočnenie oprávneného výdavku, napríklad prijatými účtovnými dokladmi, faktúrami a výpismi z bankového účtu prijímateľa (resp. inými dokladmi rovnakej dôkaznej hodnoty). 


	Prijímateľovi vznikne nárok na príspevok, resp. jeho časť, t.z. nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú Žiadosť o platbu, ktorej predmetom sú výdavky spĺňajúce všetky podmienky uvedené v čl. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy, a to až v momente schválenia žiadosti o platbu RO. Pri záverečnej žiadosti o platbu podľa odseku 5 vznikne prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby po splnení podmienok uvedených v prvej vete v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu príslušným orgánom finančného riadenia štrukturálnych fondov (platobným orgánom pre štrukturálne fondy, t.z. Ministerstvom financií SR). Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom RO rozhodol o oprávnenosti výdavkov. 


	Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v čl. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy. Prijímateľ zodpovedá za pravosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti o platbu a to bez ohľadu na zavinenie. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o platbu bola prijímateľovi vyplatená platba, jedná sa o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a RO je oprávnený postupovať podľa čl. XII ods. 1 tejto zmluvy. 


	RO v rámci lehoty splatnosti záväzku dodávateľovi vykoná kontrolu fyzickej realizácie projektu ako súčasť predbežnej finančnej kontroly, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a  kontrolu na mieste. Administratívna kontrola pozostáva z formálnej a vecnej kontroly žiadosti o platbu. V rámci formálnej kontroly overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti. V prípade formálnych nedostatkov vyzve prijímateľa, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť. V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne. 


	RO uskutoční vecnú kontrolu v súlade s článkom 4 nariadenia 2001/438/ES - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v zmysle tejto zmluvy. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených  na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). RO v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste, ktorej cieľom je najmä overenie skutočnej dodávky tovarov, prác alebo služieb. Prijímateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste RO vypracuje správu o kontrole na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca prijímateľa.

       
	V prípade, ak prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí prevod nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti na účet prijímateľa do .......... dní odo dňa, kedy bola RO doručená úplná žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti o platbu na RO.


	Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti. 


	 Prijímateľ je oprávnený podávať žiadosť o platbu v intervale ............. 


V prípade štátnych rozpočtových organizácií: 
Presun prostriedkov v zmysle čl. VII ods. 11 realizuje RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu prijímateľa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o platbu. Pri refundácii záverečných 5 % RO prostredníctvom platobnej jednotky presúva prostriedky na prijímateľa zabezpečením úpravy limitov výdavkov jeho rozpočtu rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o záverečnú platbu. 



Ak si konečný prijímateľ zvolí výlučne systém refundácie


Čl. VII. 
Platby

Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa.

	Prijímateľ uhradí výdavky dodávateľovi z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške.


	Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len vo výške pomeru súčtu prostriedkov z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu k celkovým oprávneným nákladom na  projekt. Tento pomer je vyjadrený v percentách a uvedený v čl. V. ods. 1.


	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) výlučne na základe prijímateľom predloženej „Žiadosti konečného prijímateľa o platbu“ (ďalej len „žiadosť o platbu“) v SKK. Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu RO na predpísanom formulári, dodá RO (uvedenie spôsobu oboznámenia príjemcu s formulárom je na vôli jednotlivých RO).


	Prijímateľovi vznikne nárok na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť, t.z. nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú žiadosť o platbu, ktorej predmetom sú výdavky spĺňajúce všetky podmienky uvedené v čl. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy, a to až v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu príslušným orgánom finančného riadenia štrukturálnych fondov (platobným orgánom pre štrukturálne fondy, t.z. Ministerstvom financií SR). Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom RO rozhodol o oprávnenosti výdavkov.


	Prijímateľ predkladá spolu so žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálov faktúr (RO môže stanoviť aj vyšší počet), príp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a originál výpisu z bankového účtu, ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Ďalší rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva prijímateľ. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), prijímateľ predkladá ním overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľa. 


	RO v rámci lehoty splatnosti záväzku dodávateľovi vykoná kontrolu fyzickej realizácie projektu ako súčasť predbežnej finančnej kontroly, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a  kontrolu na mieste. Administratívna kontrola pozostáva z formálnej a vecnej kontroly žiadosti o platbu. V rámci formálnej kontroly overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti. V prípade formálnych nedostatkov vyzve prijímateľa, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť. V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne a prijímateľovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy príspevku.


	RO uskutoční vecnú kontrolu v súlade s článkom 4 nariadenia 2001/438/ES - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v zmysle tejto zmluvy. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených  na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). RO v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste, ktorej cieľom je najmä overenie skutočnej dodávky tovarov, prác alebo služieb. Prijímateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste RO vypracuje správu o kontrole na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca prijímateľa.


	V prípade, ak prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí prevod nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti na účet prijímateľa do ........ dní odo dňa, kedy bola RO doručená úplná žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi stanovenými v čl. VII ods. 6 tejto zmluvy. Za deň doručenia žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti o platbu na RO.


	Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti. 


	Prijímateľ je oprávnený podávať žiadosť o platbu v intervale ...................... 


V prípade štátnych rozpočtových organizácií: 
Presun prostriedkov v zmysle čl. VII ods. 9 realizuje RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečením úpravy limitov  výdavkov rozpočtu prijímateľa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o zálohovú platbu. Pri refundácii záverečných 5 % RO prostredníctvom platobnej jednotky presúva prostriedky na prijímateľa zabezpečením úpravy limitov výdavkov jeho rozpočtu rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o záverečnú platbu. 

Ak si konečný prijímateľ zvolí kombinovaný systém predfinancovania a refundácie 


Čl. VII
Platby

	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému  predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené náklady projektu na základe prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov dodávateľov; v rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa. V rámci systému refundácie  prijímateľ uhradí výdavky dodávateľovi najskôr z vlastných zdrojov. 


	Každá platba je prijímateľovi realizovaná pomerne za prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v pomere schválenom na projekt, t. j. do výšky stanovenej v čl. V ods. 1, vyjadrenej v percentách,  z celkových oprávnených nákladov. 


	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) výlučne na základe žiadosti o platbu, predloženej prijímateľom na predpísanom formulári, ktorý dodá RO (uvedenie spôsobu oboznámenia prijímateľa s formulárom je na vôli jednotlivých RO). Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu v SKK na RO. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s finančným plánom projektu.


Predfinancovanie
RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb systémom predfinancovania na základe prijímateľom predloženej žiadosti o platbu a predložených účtovných, ale neuhradených dokladov od dodávateľa do dosiahnutia výšky 95% z celkovej výšky príspevku na projekt (predfinancovanie + refundácia) uvedenej v čl. V. ods. 1. Účtovné doklady od dodávateľa predkladá prijímateľ v dvoch rovnopisoch. Tretí rovnopis účtovných dokladov od dodávateľa si ponecháva prijímateľ. V prípade, že súčasťou výdavkov prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie tieto výdavky do žiadosti o priebežnú platbu v rámci systému refundácie. Spolu so žiadosťou predloží ním overené kópie príslušných účtovných dokladov s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľa v súlade s podpisovým vzorom, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

	Prijímateľ je povinný uhradiť svojmu dodávateľovi, resp. dodávateľom účtovné doklady súvisiace s realizáciou projektu do 5 dní od pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa  podľa odseku 15.


	Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je prijímateľ povinný jej celú výšku následne do 15 dní zúčtovať. Spolu s formulárom na zúčtovanie predfinancovania predkladá výpis z účtu potvrdený podpisom štatutárneho zástupcu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi.


	V prípade, ak poslednou platbou systémom predfinancovania bol poskytnutý prijímateľovi príspevok do výšky 95 % z celkovej výšky príspevku uvedeného v čl. V. ods. 1, zvyšných 5 % bude poskytnutých prijímateľovi systémom refundácie podľa odsekov 8 až 16.


Refundácia 
Prijímateľ predkladá spolu so žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálov faktúr (RO môže stanoviť aj vyšší počet), príp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a originál výpisu z bankového účtu, ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Ďalší rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva prijímateľ. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), prijímateľ predkladá ním overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb
Prijímateľovi vznikne nárok na príspevok, resp. jeho časť, t.z. nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systému predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú Žiadosť o platbu, ktorej predmetom sú výdavky spĺňajúce všetky podmienky uvedené v čl. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy, a to až v momente schválenia žiadosti o platbu RO. Pri žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby po splnení podmienok uvedených v prvej vete v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu príslušným orgánom finančného riadenia štrukturálnych fondov (platobným orgánom pre štrukturálne fondy, t.z. Ministerstvom financií SR). Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom RO rozhodol o oprávnenosti výdavkov.

	Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v čl. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy. Prijímateľ zodpovedá za pravosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti o platbu a to bez ohľadu na zavinenie. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o platbu bola prijímateľovi vyplatená platba, jedná sa o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a RO je oprávnený postupovať podľa čl. XII ods. 1 tejto zmluvy.


	RO v rámci lehoty splatnosti záväzku dodávateľovi vykoná kontrolu fyzickej realizácie projektu ako súčasť predbežnej finančnej kontroly, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a  kontrolu na mieste. Administratívna kontrola pozostáva z formálnej a vecnej kontroly žiadosti o platbu. V rámci formálnej kontroly overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti. V prípade formálnych nedostatkov vyzve prijímateľa, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť. V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne a prijímateľovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy príspevku.


	RO uskutoční vecnú kontrolu v súlade s článkom 4 nariadenia 2001/438/ES - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v zmysle tejto zmluvy. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených  na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). RO v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste, ktorej cieľom je najmä overenie skutočnej dodávky tovarov, prác alebo služieb. Prijímateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste RO vypracuje správu o kontrole na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca prijímateľa.


	V prípade, ak prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí prevod nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti na účet prijímateľa do ........ dní odo dňa, kedy bola RO doručená úplná žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti o platbu na RO.


	Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti.


	Prijímateľ je oprávnený podávať žiadosť o platbu v intervale ......................


V prípade štátnych rozpočtových organizácií: 
Presun prostriedkov v zmysle čl. VII ods. 13 realizuje RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu prijímateľa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o platbu. Pri refundácii záverečných 5 % RO prostredníctvom platobnej jednotky presúva prostriedky na prijímateľa zabezpečením úpravy limitov výdavkov jeho rozpočtu rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o záverečnú platbu. 





































2. Platby pri konečných prijímateľoch z verejnej správy pre ESF a mimovládnych organizácií pri projektoch CIP EQUAL


Ak si konečný prijímateľ zvolí systém zálohových platieb


Čl. VII
Platby

Etapa zálohových platieb
RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) výlučne na základe žiadosti o platbu, predloženej prijímateľom na predpísanom formulári, ktorý dodá RO (uvedenie spôsobu oboznámenia prijímateľa s formulárom je na vôli jednotlivých RO). Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu (zálohovú platbu) na RO v SKK, a to maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
	v prípade, ak plánovaná dĺžka realizáciu projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z rozpočtu projektu zodpovedajúcemu podielu ES a ŠR na spolufinancovanie;

v prípade ak plánovaná dĺžka realizáciu projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z rozpočtu prvého roka projektu zodpovedajúcemu  podielu ES a ŠR na spolufinancovanie;
v prípade projektov, ktorých realizácia začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška  zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:
maximálna výška poskytnutej zálohovej platby



prvý ročný rozpočet projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a ŠR na spolufinancovanie


počet mesiacov realizácie projektu v prvom kalendárnom roku


nasledujúci ročný rozpočet projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a ŠR na spolufinancovanie
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	Prijímateľ predkladá spolu so žiadosťou o platbu  aj prehlásenie o začatí realizácie projektu. 


	Prijímateľ po poskytnutí zálohovej platby je povinný túto zálohovú platbu priebežne v dvojmesačnom intervale (RO môže stanoviť aj dlhší interval) zúčtovávať na predpísanom formulári na zúčtovanie zálohovej platby, ktorý dodá RO, pričom najneskôr do 6 mesiacov je povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto čiastky alebo jej časti je konečný prijímateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia uvedeného obdobia 6 mesiacov, vrátiť platobnej jednotke sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška nenávratného finančného príspevku. Spolu s formulárom predkladá RO aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálov faktúr (RO môže stanoviť vyšší počet), príp. doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva prijímateľ. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), prijímateľ predkladá ním overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutára prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov. 


	Prijímateľ je po vyčerpaní a zúčtovaní minimálne 40 % poskytnutej zálohovej platby oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. 


	Každá nasledovná zálohová platba sa realizuje obdobným spôsobom, t. z., že prijímateľ je povinný priebežne mesačne zúčtovávať (RO môže stanoviť aj dlhší limit) poskytnuté prostriedky na predpísanom formulári na zúčtovanie zálohy. 


	Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia výšky 95 % z celkovej výšky príspevku na projekt uvedenej v čl. V ods. 1 s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená zo strany riadiaceho orgánu.



Etapa refundácie
Po uhradení 95 % systémom zálohovej platby z celkovej výšky príspevku na projekt uvedenej v čl. V. ods. 1 poskytne RO prostredníctvom platobnej jednotky zostávajúcich 5 % nenávratného finančného príspevku systémom refundácie na základe záverečnej žiadosti o platbu a predložení zúčtovacích dokladov, preukazujúcich prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich 5 % z celkových oprávnených nákladov na projekt, aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, povinný uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení projektu je konečný prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Prijímateľ predkladá RO žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi. Účtovné doklady od dodávateľa predkladá prijímateľ v dvoch rovnopisoch. Tretí rovnopis účtovných dokladov od dodávateľa si ponecháva prijímateľ. V prípade, že súčasťou výdavkov prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie tieto výdavky do žiadosti o platbu. Spolu so žiadosťou predloží ním overené kópie príslušných účtovných dokladov s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľ v súlade s podpisovým vzorom, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

Ustanovenia spoločné pre etapu zálohových platieb a etapu refundácie

	Prijímateľovi vznikne nárok na príspevok resp. jeho časť, t.z. nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú žiadosť o platbu a zúčtovanie zálohovej platby podľa odseku 3 a 4, a to až v momente schválenia žiadosti o platbu RO. Pri žiadosti o platbu podľa odseku 7 vznikne prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby po splnení podmienok uvedených v prvej vete v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu príslušným orgánom finančného riadenia štrukturálnych fondov (platobným orgánom pre štrukturálne fondy, t.z. Ministerstvom financií SR). Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom RO rozhodol o oprávnenosti výdavkov.


	Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v čl. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy. Prijímateľ zodpovedá za pravosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti o platbu a to bez ohľadu na zavinenie. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o platbu bola prijímateľovi vyplatená platba, jedná sa o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a RO je oprávnený postupovať podľa čl. XII ods. 1 tejto zmluvy. 


	RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola pozostáva z formálnej a vecnej kontroly žiadosti. V rámci formálnej kontroly overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti. V prípade formálnych nedostatkov vyzve prijímateľa, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť. V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne.


	RO uskutoční vecnú kontrolu v súlade s článkom 4 nariadenia 2001/438/ES - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či zúčtovaná čiastka zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených  na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). RO v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste, ktorej cieľom je najmä overenie skutočnej dodávky tovarov, prác alebo služieb.


	V prípade, ak prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí prevod nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti na účet prijímateľa do .......... dní odo dňa, kedy bola RO doručená úplná žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti o platbu na RO.


	Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti.


	Prijímateľ je oprávnený podávať žiadosť o platbu v intervale .............


V prípade štátnych rozpočtových organizácií: 
Presun prostriedkov v zmysle čl. VII ods. 12 realizuje RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu prijímateľa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o zálohovú platbu. Pri refundácii záverečných 5 % RO prostredníctvom platobnej jednotky presúva prostriedky na prijímateľa zabezpečením úpravy limitov výdavkov jeho rozpočtu rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o záverečnú platbu. 



Ak si konečný prijímateľ zvolí systém kombinácie zálohových platieb a refundácie 

Kombinácia zálohovej platby s refundáciou

VII.
	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb kombinovaným systémom zálohových platieb a systémom refundácie.  V rámci systému  zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené náklady projektu na základe prijímateľom predloženej žiadosti o platbu podľa odseku 3 a predloženia zúčtovania podľa odsekov 5 a 6; v rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa. V rámci systému refundácie  prijímateľ uhradí výdavky dodávateľovi najskôr z vlastných zdrojov. 


	Každá platba je prijímateľovi realizovaná pomerne za prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v pomere schválenom na projekt, t. j. do výšky stanovenej v čl. V ods. 1, vyjadrenej v percentách,  z celkových oprávnených nákladov. 


	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) výlučne na základe žiadosti o platbu, predloženej prijímateľom na predpísanom formulári, ktorý dodá RO (uvedenie spôsobu oboznámenia prijímateľa s formulárom je na vôli jednotlivých RO). Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu v SKK na RO. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s finančným plánom projektu.


Zálohová platba
Prijímateľ po začatí realizácie projektu predkladá RO žiadosť o platbu (zálohovú platbu) v SKK, a to maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
	v prípade, ak plánovaná dĺžka realizáciu projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z rozpočtu projektu zodpovedajúcemu podielu ES a ŠR na spolufinancovanie;

v prípade ak plánovaná dĺžka realizáciu projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z rozpočtu prvého roka projektu zodpovedajúcemu  podielu ES a ŠR na spolufinancovanie;
v prípade projektov, ktorých realizácia začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška  zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:
maximálna výška poskytnutej zálohovej platby



prvý ročný rozpočet projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a ŠR na spolufinancovanie


počet mesiacov realizácie projektu v prvom kalendárnom roku


nasledujúci ročný rozpočet projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu ES a ŠR na spolufinancovanie
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Prijímateľ predkladá spolu so žiadosťou o platbu  aj prehlásenie o začatí realizácie projektu.

	Prijímateľ po poskytnutí zálohovej platby je povinný túto zálohovú platbu priebežne v dvojmesačnom intervale (RO môže stanoviť aj dlhší interval) zúčtovávať na predpísanom formulári na zúčtovanie zálohovej platby, ktorý dodá RO, pričom najneskôr do 6 mesiacov je povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto čiastky alebo jej časti je konečný prijímateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia uvedeného obdobia 6 mesiacov, vrátiť platobnej jednotke sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška nenávratného finančného príspevku. Spolu s formulárom predkladá RO aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálov faktúr (RO môže stanoviť vyšší počet), príp. doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva prijímateľ. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), prijímateľ predkladá ním overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutára prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov. 


	Prijímateľ je po vyčerpaní a zúčtovaní minimálne 40 % poskytnutej zálohovej platby oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. 


	Každá nasledovná zálohová platba sa realizuje obdobným spôsobom, t.z., že prijímateľ je povinný priebežne mesačne zúčtovávať poskytnuté prostriedky na predpísanom formulári na zúčtovanie zálohy. 


	Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia výšky 95 % z celkovej výšky príspevku na projekt uvedenej v čl. V ods. 1. s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená zo strany riadiaceho orgánu.


	V prípade, ak poslednou platbou systémom zálohových platieb bol poskytnutý prijímateľovi príspevok do výšky 95 % z celkovej výšky príspevku uvedeného v čl. V. ods. 1, zvyšných 5 % bude poskytnutých prijímateľovi systémom refundácie podľa odsekov 10 až 18.


Refundácia 
Prijímateľ predkladá spolu so žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálov faktúr (RO môže stanoviť vyšší počet), príp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a originál výpisu z bankového účtu, ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Ďalší rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva prijímateľ. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), prijímateľ predkladá ním overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb
Prijímateľovi vznikne nárok na príspevok, resp. jeho časť, t.z. nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú žiadosť o platbu a zúčtovanie zálohovej platby podľa odsekov 5 a 6, a to až v momente schválenia žiadosti o platbu RO. Pri žiadosti o platbu podľa odseku 10 vznikne prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby po splnení podmienok uvedených v prvej vete v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu príslušným orgánom finančného riadenia štrukturálnych fondov (platobným orgánom pre štrukturálne fondy, t.z. Ministerstvom financií SR). Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom RO rozhodol o oprávnenosti výdavkov.

	Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v čl. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy. Prijímateľ zodpovedá za pravosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti o platbu a to bez ohľadu na zavinenie. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o platbu bola prijímateľovi vyplatená platba, jedná sa o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a RO je oprávnený postupovať podľa čl. XII ods. 1 tejto zmluvy.


	RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola pozostáva z formálnej a vecnej kontroly žiadosti. V rámci formálnej kontroly overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti. V prípade formálnych nedostatkov vyzve prijímateľa, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť. V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne.


	RO uskutoční vecnú kontrolu v súlade s článkom 4 nariadenia 2001/438/ES - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či zúčtovaná čiastka zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených  na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). RO v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste, ktorej cieľom je najmä overenie skutočnej dodávky tovarov, prác alebo služieb. Kontrola je zameraná na dodržiavanie podmienok tejto zmluvy. Preto je prijímateľ povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste RO vypracuje správu o kontrole na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca prijímateľa


	V prípade, ak prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí prevod nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti na účet prijímateľa do ........ dní odo dňa, kedy bola RO doručená úplná žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti o platbu na RO.


	Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti.


	Prijímateľ je oprávnený podávať žiadosť o platbu v intervale .....................

V prípade štátnych rozpočtových organizácií: 

Presun prostriedkov v zmysle čl. VII ods. 15 realizuje RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu prijímateľa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o zálohovú platbu. Pri refundácii záverečných 5 % RO prostredníctvom platobnej jednotky presúva prostriedky na prijímateľa zabezpečením úpravy limitov výdavkov jeho rozpočtu rozpočtovým opatrením na základe žiadosti o záverečnú platbu. 


3. Platby pri konečných prijímateľoch/príjemcoch pomoci zo súkromného sektora pre všetky štrukturálne fondy


Čl. VII
Platby

	Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených oprávnených výdavkov zo strany príjemcu.


	Príjemca uhradí výdavky dodávateľovi z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške.


	Každá platba príjemcovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len vo výške pomeru súčtu prostriedkov  EÚ a štátneho rozpočtu k celkovým oprávneným nákladom na  projekt. Tento pomer je vyjadrený v percentách a uvedený v čl. V. ods. 1.

	
	RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie príspevku, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) výlučne na základe príjemcom predloženej „Žiadosti príjemcu pomoci o platbu“ (ďalej len „žiadosť o platbu“) v SKK. Príjemca predkladá žiadosť o platbu RO na predpísanom formulári, ktorý dodá RO (uvedenie spôsobu oboznámenia príjemcu s formulárom je na vôli jednotlivých RO).


	Príjemcovi vznikne nárok na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť, t.z. nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú žiadosť o platbu, ktorej predmetom sú výdavky spĺňajúce všetky podmienky uvedené v čl. IV ods. 1 a 2 tejto zmluvy, a to až v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu príslušným orgánom finančného riadenia štrukturálnych fondov (platobným orgánom pre štrukturálne fondy, t.z. Ministerstvom financií SR). Nárok príjemcu na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom RO rozhodol o oprávnenosti výdavkov.


	Príjemca predkladá spolu so žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálov faktúr (RO môže stanoviť aj vyšší počet), príp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a originál výpisu z bankového účtu, ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Ďalší rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva príjemca. V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), príjemca predkladá ním overenú kópiu s pečiatkou a podpisom štatutára príjemcu. 


	RO v rámci lehoty splatnosti záväzku dodávateľovi vykoná kontrolu fyzickej realizácie projektu ako súčasť predbežnej finančnej kontroly, ktorá zahrnuje administratívnu kontrolu a  kontrolu na mieste. Administratívna kontrola pozostáva z formálnej a vecnej kontroly žiadosti o platbu. V rámci formálnej kontroly overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti. V prípade formálnych nedostatkov vyzve príjemcu, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť. V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne a príjemcovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy príspevku.


	RO uskutoční vecnú kontrolu v súlade s článkom 4 nariadenia 2001/438/ES - overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto čiastka zodpovedá finančným tabuľkám v zmysle tejto zmluvy. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených  na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). RO v prípade potreby vykoná kontrolu na mieste, ktorej cieľom je najmä overenie skutočnej dodávky tovarov, prác alebo služieb. Príjemca je povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste RO vypracuje správu o kontrole na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca príjemcu. 


	V prípade, ak príjemcovi vznikol nárok na vyplatenie platby, RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí prevod nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti na účet príjemcu do ..... dní odo dňa, kedy bola RO doručená úplná žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi stanovenými v čl. VII ods. 6. Za deň doručenia žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti o platbu na RO.


	Deň pripísania finančných prostriedkov na účet príjemcu sa považuje za deň čerpania príspevku, resp. jeho časti. 


	Príjemca je oprávnený podávať žiadosť o platbu v intervale ........... 



Príloha 3:

	Článok XII ods. 3 pre všetky druhy zmlúv znie

„(3) RO oznámi prijímateľovi/príjemcovi, že porušenie tejto zmluvy znamená porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zašle prijímateľovi/príjemcovi (RO upraví podľa charakteru KP/PP) žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, aby odviedol verejné prostriedky, ktorých sa týka porušenie finančnej disciplíny, do 15 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. V žiadosti vykonávateľ oznámi príjemcovi akú časť poskytnutého finančného príspevku je povinný odviesť v členení podľa zdrojov v zmysle článku V. ods. 2 zmluvy a zároveň určí čísla účtov na ktoré je príjemca povinný odviesť uvedené prostriedky. Ak príjemca v stanovenej lehote neodvedie prostriedky uvedené v prvej vete, oznámi vykonávateľ porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly, ktorá začne správne konanie a uloží odvod, penále, pokutu podľa príslušných ustanovení § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;“

	Do zmluvy je potrebné doplniť ustanovenie o tom, že v prípade zvýšenia poskytnutého nenávratného finančného príspevku maximálne do 10,-Sk nad sumu uvedenú vo finančných plánoch projektu, táto skutočnosť nespôsobuje porušenie finančnej disciplíny a nezakladá povinnosť pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci vrátiť takto navýšený príspevok do štátneho rozpočtu. 


	Do zmluvy je potrebné doplniť aj novú prílohu v zmysle aktualizovanej Koncepcie systému finančného riadenia ŠF – Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov (príloha 20a Koncepcie).















