Metodické výklady CKO k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013

Dátum vydania: 2. septembra 2010

Metodické výklady Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF
na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.2
1. Metodický výklad k vykazovaniu informácií o účastníkoch projektu
Dotknutá časť dokumentu: kap. 4.2.3 ods. 18 a príloha č. 423-7 Informácia o účastníkoch projektu.
Znenie výkladu: Riadiaci orgán (ďalej aj „RO“) za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z čl. 16 a čl. 66 ods. 2 Nariadenia rady
(ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) zabezpečí, aby informácie o účastníkoch projektov spolufinancovaných
z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) v zmysle písm. a), c), d), e) a f) prílohy č. 423-7 Systému riadenia ŠF a KF
na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“), boli vykazované v rozdelení podľa pohlavia.
V súvislosti s vykazovaním informácií o účastníkoch projektov spolufinancovaných z ESF v zmysle písm. b) až f) prílohy č. 423-7
Systému riadenia podľa obdobia, v ktorom sa projektu zúčastňujú platí, že za minimálny štandard sa považuje vykazovanie týchto
informácií vo vzťahu k prichádzajúcim účastníkom. V nadväznosti na požiadavky EK v súvislosti so zadávaním údajov o účastníkoch
projektu do Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2007 – 2013 (SFC2007) je však odporúčané podľa predmetných
charakteristík v zmysle písm. b) až f) prílohy č. 423-7 Systému riadenia vykazovať osobitne nielen prichádzajúcich účastníkov, ale aj
odchádzajúcich účastníkov a účastníkov pokračujúcich z predchádzajúceho roku v zmysle nasledovnej tabuľky.

Rozdelenie účastníkov projektu1
Kalendárny rok ....2
Ukazovateľ

Prichádzajúci účastníci
projektu3
Spolu
z toho ženy

Odchádzajúci účastníci
projektu4
Spolu
z toho ženy

Účastníci pokračujúci
z predchádzajúceho roku5
Spolu
z toho ženy

Celkový počet účastníkov
Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce
Zamestnaní
z toho samostatne zárobkovo činné
osoby
Nezamestnaní
z toho dlhodobo nezamestnaní6
Neaktívne osoby7
z toho študujúci/účastníci odbornej
prípravy
Rozdelenie účastníkov podľa veku

Účastníkmi projektu sa rozumejú osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích
programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú
členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú
výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií).
Všetky hodnoty v tejto tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav dosiahnutý za príslušný kalendárny rok.
2 Výber z číselníka kalendárnych rokov.
3 Uvádza sa počet nových účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít projektu v príslušnom kalendárnom roku.
4
Uvádza sa počet účastníkov, ktorí v priebehu príslušného kalendárneho roku ukončili participáciu na aktivitách projektu vrátane osôb, ktoré
participáciu na aktivitách projektu neukončili v plánovanom rozsahu alebo s plánovaným výsledkom (napr. osoby, ktoré nezískajú certifikát za
úspešne absolvovaný vzdelávací kurz).
5
Uvádza sa počet účastníkov, ktorí pokračujú v participácii na aktivitách projektu z predchádzajúceho kalendárneho roku.
6 Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami
Štatistického úradu SR).
7 Uvádza sa celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie,
osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
1
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Mládež (15 - 24 rokov)
Staršie osoby (55 - 64 rokov)
Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi8
Migranti
Menšiny
Zdravotne postihnutí
Iné znevýhodnené osoby9
Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania
Základné alebo nižšie stredné
vzdelanie (ISCED 1 a 2)
Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)
Pomaturitné neuniverzitné
vzdelanie (ISCED 4)
Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)

2. Metodický výklad k aplikácii čl. 57 všeobecného nariadenia a posudzovania
podstatnej zmeny počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP
v nadväznosti na prijatie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 539/2010
Dotknutá časť dokumentu: kap. 4.2.3 ods. 5 a 6.
Znenie výkladu:
A) Zabezpečenie podmienky udržateľnosti projektov podľa čl. 57 všeobecného nariadenia s výnimkou projektov
spadajúcich do oblasti pomoci ESF
RO za účelom zachovania príspevku z fondov EÚ pre projekty zahŕňajúce investície do infraštruktúry alebo investície do výroby
v zmysle čl. 57 všeobecného nariadenia zabezpečí, aby počas monitorovaného obdobia nedošlo k podstatnej zmene projektu
spôsobenej zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením produktívnej činnosti prijímateľa, ktoré RO sleduje
na základe prijímateľom zasielaných následných monitorovacích správ projektu10.
V prípade identifikácie aspoň jednej zo skutočností uvedených v predchádzajúcej vete RO skúma, či táto zmena ovplyvňuje povahu
schváleného projektu, alebo podmienky jeho vykonávania (vyjadrené súborom práv a povinností v rámci platnej a účinnej zmluvy
o poskytnutí NFP) alebo poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.
V prípade identifikácie aspoň jednej z týchto skutočností, ktoré majú pôvod v zmene povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo
v ukončení produktívnej činnosti prijímateľa, ide o podstatnú zmenu projektu a RO je povinný postupovať v súlade s príslušnými
ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP.
Kontrolné otázky:
Otázka č. 1:
Je projekt spolufinancovaný z fondu ERDF alebo KF?
Áno
Otázka č. 2:
Jedná sa o projekt zahŕňajúci investíciu do infraštruktúry alebo investíciu do výroby
Nie – nedošlo k podstatnej zmene projektu
Áno
Otázka č. 3:
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo k ukončeniu
produktívnej činnosti prijímateľa11?
V prípade, že účastník spadá do viacerých skupín zraniteľnosti, je potrebné daného účastníka započítať do všetkých príslušných skupín
zraniteľnosti a nevyberať dominantnú skupinu zraniteľnosti. V tomto prípade teda môže byť súčet účastníkov rozdelených podľa jednotlivých skupín
zraniteľnosti vyšší ako celkový počet účastníkov.
9 Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10 Tabuľka č. 6 prílohy č. 423-6 Systému riadenia „Následná monitorovacia správa“.
11 V prípade vzniku podstatnej zmeny projektu následkom ukončenia výrobnej činnosti z dôvodu nepodvodného úpadku prijímateľa nejde
o podstatnú zmenu projektu.
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Nie – nedošlo k podstatnej zmene projektu
Áno
Ovplyvňuje niektorá zo skutočností uvedená v otázke č. 2 povahu schváleného projektu, alebo podmienky jeho
vykonávania(vyjadrené súborom práv a povinností v rámci platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP) alebo
poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie
Nie – nedošlo k podstatnej zmene projektu
Áno – jedná sa o podstatnú zmenu projektu

B) Zabezpečenie podmienky udržateľnosti projektov podľa čl. 57 všeobecného nariadenia spadajúcich do oblasti pomoci
ESF, ktoré podliehajú povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci v zmysle článku
107 Zmluvy o fungovaní EÚ
RO za účelom zachovania príspevku z fondov EÚ pre operácie zahŕňajúce investície do infraštruktúry alebo investície do výroby
v zmysle čl. 57 všeobecného nariadenia zabezpečí, aby počas monitorovaného obdobia nedošlo k podstatnej zmene projektu
spôsobenej ukončením výrobnej činnosti v rámci obdobia stanoveného v uplatniteľných pravidlách o štátnej pomoci v zmysle článku
107 Zmluvy o fungovaní EÚ. V prípade identifikácie ukončenia výrobnej činnosti RO, pri projektoch ktoré podliehajú povinnosti
zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci v zmysle článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, RO skúma či táto
skutočnosť ovplyvňuje povahu schváleného projektu, alebo podmienky jeho vykonávania (vyjadrené súborom práv a povinností
v rámci platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP) alebo poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy
neoprávnené zvýhodnenie. V prípade identifikácie aspoň jednej z týchto skutočností, ktoré majú pôvod v ukončení produktívnej
činnosti, ide o podstatnú zmenu projektu a RO je povinný postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP.
Vzhľadom na úpravu predmetnej povinnosti v druhom pododseku čl. 57 všeobecného nariadenia, identifikácia zmeny povahy
vlastníctva položky infraštruktúry zo strany RO 12 nemá za dôsledok vznik podstatnej zmeny projektu a RO neskúma ani ďalšie
skutočnosti uvedené v prvom pododseku čl. 57 všeobecného nariadenia (vplyv zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry na
povahu projektu, podmienky jeho vykonávania alebo poskytnutie výhody firme alebo orgánu verejnej správy).
Kontrolné otázky:
Otázka č. 1:
Je projekt spolufinancovaný z fondu ESF?
Áno
Otázka č. 2:
Podlieha projekt povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci v zmysle článku
107 Zmluvy o fungovaní EÚ
Nie – nedošlo k podstatnej zmene projektu
Áno
Otázka č. 3:
Došlo počas sledovaného obdobia k ukončeniu výrobnej činnosti13?
Nie – nedošlo k podstatnej zmene projektu
Áno
Otázka č. 4:
Ovplyvňuje ukončenie výrobnej činnosti povahu schváleného projektu, alebo podmienky jeho vykonávania alebo
poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie
Nie – nedošlo k podstatnej zmene projektu
Áno – jedná sa o podstatnú zmenu projektu
C) Zabezpečenie podmienky udržateľnosti projektov podľa čl. 57 všeobecného nariadenia spadajúcich do oblasti pomoci
ESF, ktoré nepodliehajú povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci v zmysle článku
107 Zmluvy o fungovaní EÚ
RO v prípade identifikácie niektorej zo skutočností uvedenej v tabuľke č. 6 prílohy č. 423-6 „Následná monitorovacia správa“ nebude
považovať takúto skutočnosť za podstatnú zmenu projektu podľa článku 57 všeobecného nariadenia, pričom neskúma ani ďalšie
skutočnosti uvedené v prvom pododseku čl. 57 všeobecného nariadenia (vplyv takejto zmeny na povahu projektu, alebo podmienky
jeho vykonávania alebo poskytnutie výhody firme alebo orgánu verejnej správy).
Identifikácia niektorej zo skutočností uvedenej v predchádzajúcom odseku nemá vplyv na posudzovanie ďalších povinností
vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na implementáciu schváleného projektu
(napr. na dosahovanie merateľných ukazovateľov výsledku projektu alebo ďalšiu povinnosť vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy
o poskytnutí NFP).
Použité pojmy:
Monitorované obdobie
Úpadok prijímateľa14

obdobie piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.
prijímateľ je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený, alebo ak podá návrh na
povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu.

RO predmetnú skutočnosť identifikuje prostredníctvom vyplnenej tabuľky č. 6 prílohy č. 423-6 Systému riadenia „Následná monitorovacie správa“.
V prípade vzniku podstatnej zmeny projektu následkom ukončenia výrobnej činnosti z dôvodu nepodvodného úpadku prijímateľa nejde
o podstatnú zmenu projektu.
12
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je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac
ako jeden peňažný záväzok. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti
dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na
vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.
je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného
veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

3. Metodický výklad k zrušeniu vyhlásených písomných vyzvaní
Dotknutá časť dokumentu: kap. 4.2.2 ods. 123, 126, 140, 143, 166 a 170.
Znenie výkladu: RO je oprávnený rozhodnúť o zrušení vyhláseného písomného vyzvania aj v prípade zmeny v podmienkach
poskytnutia pomoci odlišných od podmienok poskytnutia pomoci uvádzaných v písm. a) a b) ods. 123, 140 a 166 kapitoly 4.2.2
Systému riadenia (oprávnenosť žiadateľa alebo partnera ak relevantné) za predpokladu, že RO uvedené právo uvedie medzi ďalšie
formálne náležitosti Písomného vyzvania v zmysle ods. 140 písm. d) poslednej odrážky kapitoly 4.2.2 Systému riadenia pri jeho
vyhlasovaní.

4. Metodický výklad k pojmu „podpis zmluvy o poskytnutí NFP“ vo vzťahu
k pojmom „nadobudnutie platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP“
Dotknutá časť dokumentu: kap. 4.2.2 ods. 108.
Znenie výkladu: v nadväznosti na právnu úpravu procesu uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP, obsiahnutú v zákone č. 528/2008 Z.
z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ako aj úpravu uvedenú v ods. 103 a nasledujúce kapitoly 4.2.2 Systému riadenia
(zasielanie návrhu zmluvy po podpísaní štatutárnym orgánom RO prijímateľovi), je potrebné pod pojmom „podpis zmluvy“ rozumieť
okamih jej uzatvorenia, t.j. okamih nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.
Platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP (obe právne skutočnosti nastávajú v jednom okamihu, s výnimkou prípadov, kedy je
v zmluve zadefinovaná odkladacia podmienka), nastáva okamihom doručenia prijatého návrhu na uzatvorenie zmluvy, ktorý sa
považuje v nadväznosti na ods. 108 kapitoly 4.2.2 Systému riadenia za okamih uzavretia zmluvy.
Vyššie uvedený výklad sa dotýka aj:
1) odseku 97 kapitoly 4.2.2 Systému riadenia, kde je stanovený začiatok plynutia 90 dňovej lehoty na zverejnenie;
2) odseku 8 kapitoly 4.2.3 Systému riadenia, kde sa pojednáva o realizácii aktivít projektu;
3) odseku 13 kapitoly 4.2.3 Systému riadenia, kde sa popisuje začiatok plynutia lehôt pre monitorovacie obdobia
monitorovacích správ.
Príklad: Štatutárny orgán RO podpíše návrh zmluvy o poskytnutí NFP dňa 05.08.2010. RO následne zašle relevantný počet
rovnopisov zmluvy prijímateľovi dňa 06.08.2010 a štatutárny orgán prijímateľa dňa 10.08.2010 podpíše a následne dňa 11.08.2010
zašle relevantný počet zmlúv o poskytnutí NFP riadiacemu orgánu. Uvedené zmluvy budú doručené riadiacemu orgánu dňa
16.08.2010, pričom tento dátum je okamihom podpisu, platnosti, resp. účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (pokiaľ nebola
v zmluve dojednaná odkladacie podmienka).

5. Metodický výklad k administrácii revízií operačných programov týkajúcich sa
presunu finančných prostriedkov
Dotknutá časť dokumentu: kap. 4.1.1 ods. 18 a Metodický pokyn CKO č. 10, kap. 2 ods. 4.
Znenie výkladu: V prípade, ak sa revízia operačného programu (ďalej aj „OP“) týka presunu finančných prostriedkov v rámci OP
(úpravy finančných plánov OP), RO v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 7 kalendárnych dní) pred zasadnutím príslušného
monitorovacieho výboru predloží navrhovanú revíziu finančného plánu OP certifikačnému orgánu (ďalej aj „CO“) na posúdenie
v členení na roky a opatrenia operačného programu a podľa jednotlivých zdrojov financovania. V prípade, ak sa revízia OP týka
presunu finančných prostriedkov medzi viacerými OP, príslušné RO predložia návrhy revízií svojich OP na posúdenie CO
koordinovane (t.j. v približne rovnakom časovom horizonte).
Podrobnosti o úpadku subjektov upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
14
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Revidovaný finančný plán vo vyššie uvedenej štruktúre bude zo strany RO zapracovaný do ITMS najneskôr do 7 kalendárnych dní od
jeho schválenia zo strany príslušného monitorovacieho výboru. V prípade, ak revízia OP podlieha schváleniu zo strany Európskej
komisie, bude revidovaný finančný plán vo vyššie uvedenej štruktúre zo strany RO zapracovaný do ITMS najneskôr do 7
kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia EK o schválení revízie OP.

6. Metodický výklad k zmene/zrušeniu rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP
v prípadoch, kedy je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba
Dotknutá časť dokumentu: Príloha č. 422-11.
Znenie výkladu: viď. vzorový formulár zmeny/zrušenia rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v prípadoch, kedy je prijímateľ
a poskytovateľ tá istá osoba, uvedený nižšie.
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Logá
Označenie riadiaceho orgánu

ROZHODNUTIE
O ZMENE/ZRUŠENÍ15 ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ ŢIADOSTI O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Štatutárny orgán Riadiaceho orgánu (identifikácia RO)

Identifikácia prijímateľa
v zmysle Rozhodnutia
o schválení ţiadosti o nenávratný
finančný príspevok
ITMS kód projektu

rozhodol v súlade s § 14 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
o zmene/zrušení15
Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa ............... vydaného štatutárnym
orgánom Riadiaceho orgánu (identifikácia RO) v nasledujúcich častiach.16
O d ô v o d n e n i e: Štatutárny orgán Ministerstva ..........., Riadiaceho orgánu pre ............. rozhodol
o zmene/zrušení15 rozhodnutia o schválení ţiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ,
nakoľko .....17
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu o zmene/zrušení15 rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o schválení žiadosti.
V (mesto) DD. MM. RRRR
............................................................
(odtlačok pečiatky, podpis štatutárneho orgánu
riadiaceho orgánu
vrátane jeho mena, priezviska a funkcie)
Nehodiace sa odstrániť/preškrtnúť.
Uviesť konkrétne zmeny pôvodného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.
17 Doplniť vecné odôvodnenie.
15
16
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