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Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1


V časti 3.3 Certifikačný orgán sa za prvú odrážku dopĺňa odrážka v nasledovnom znení:

predloženie vnútorného manuálu certifikačného orgánu vrátane jeho akýchkoľvek zmien s označením čísla verzie a dátumu platnosti orgánu auditu v elektronickej forme a v písomnej forme, zviazaný a podpísaný zodpovedným vedúcim, a to najneskôr do 10 pracovných dní od schválenia zodpovedným vedúcim;  

2.   V časti 4.7 Systém účtov, časť 4. Účet (účty) prijímateľa – štátna príspevková organizácia a iné subjekty verejnej správy sa predposledný bod upravuje nasledovne:

	v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov13 realizované aj z iného účtu otvoreného prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené prijímateľom, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca;

3.   V časti 4.7 Systém účtov, časť 5. Účet (účty) prijímateľa – VÚC sa predposledný bod upravuje nasledovne:

	v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov13 realizované aj z iného účtu otvoreného prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené prijímateľom, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca;


V časti 4.7 Systém účtov, časť 6. Účet prijímateľa – obec sa predposledný bod upravuje nasledovne:

v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov13 realizované aj z iného účtu otvoreného prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené prijímateľom, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca;

V časti 4.7 Systém účtov, časť 7. Účet prijímateľa – rozpočtová a príspevková organizácia v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce sa predposledný bod upravuje nasledovne:

v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov13 realizované aj z iného účtu otvoreného prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené prijímateľom, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca;

V časti 4.7, časť 8. Účet prijímateľa – súkromný sektor vrátane mimovládnej organizácie sa prvý, druhý a predposledný bod mení nasledovne:

v prípade, ak prostriedky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu určené na financovanie projektu sú poskytované iba systémom refundácie, prijímateľ je povinný prijímať ich na jeden účet vedený v komerčnej banke;
v prípade, ak prijímateľ využíva systém refundácie, môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom identifikáciu takýchto účtov;
v prípade využitia systému predfinancovania/zálohovej platby môžu byť špecifické typy výdavkov13 realizované aj z iného účtu otvoreného prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené prijímateľom, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca;

V časti 4.8.1 Systém predfinancovania sa prvom odseku mení prvá veta nasledovne:

Vyplácanie prijímateľa z verejnej správy (okrem štátnych rozpočtových organizácií) a prijímateľov – združení právnických osôb z verejnej správy, súkromnej základnej a strednej školy (vrátane cirkevnej), pri projektoch financovaných z ERDF a Kohézneho fondu sa môže realizovať systémom predfinanocvania alebo systémom refundácie, ako to platí pre súkromný sektor (časť 4.8.4), v súlade s rozhodnutím riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v spolupráci s prijímateľom;

V časti 4.8.4 Systém refundácie sa v bode 5. nastáva nasledovná zmena:

Mení sa číslovanie poznámky pod čiarou z 15 na 16 a zároveň sa dopĺňa nasledovné znenie poznámky pod čiarou: „závažný nedostatok je klasifikovaný na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom“;

V časti 4.8.4 Systém refundácie sa v bode 7. nastáva nasledovná zmena:

Mení sa číslovanie poznámky pod čiarou zo 16 na 17;

V časti 4.8.5 Systém refundácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, bod 4. nastáva nasledovná zmena:

Mení sa číslovanie poznámky pod čiarou z 15 na 16;

V časti 4.8.5 Systém refundácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, bod 6. a bod 9. nastáva nasledovná zmena:

Mení sa číslovanie poznámky pod čiarou zo 16 na 17.

V časti 4.8.5 Systém refundácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, bod 11. nastáva nasledovná zmena:
„Certifikačný orgán najskôr v deň schválenia žiadosti o platbu a najneskôr do 10 pracovných dní od schválenia prevedie prostriedky EÚ z mimorozpočtového účtu pre operačný program vedeného v Štátnej pokladnici v mene EUR priamo na účet vedúceho partnera. Zároveň informuje riadiaci orgán, národný orgán a príslušné platobné jednotky v SR a ČR o schválení žiadosti o platbu.“

