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Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF
na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.9
Metodický výklad k vybraným ustanoveniam Systému riadenia ŠF a KF na programové
obdobie 2007-2013, verzia 4.9
Metodický výklad k definovaniu oprávnenosti nepriamych výdavkov na riadenie projektu
vykonávaného prostredníctvom osôb v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere
Dotknutá časť Systému riadenia: Časť 6 Oprávnenosť výdavkov, bod 23.
Za účelom preukázania oprávnenosti nepriamych výdavkov na riadenie projektu prostredníctvom
osôb, ktoré sú k prijímateľovi v pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu (napr. pracovný pomer,
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod, pričom podmienkou je, že zmluvný vzťah
nie je výsledkom verejného obstarávania) je RO povinný zabezpečiť adekvátne overenie kvalitatívnej stránky
zabezpečenia vykonávaných činností u takýchto osôb zazmluvnených prijímateľom. Uvedený výklad nemá
vplyv na oprávnenie RO rozhodnúť o neoprávnenosti výdavkov v prípade, ak výstupy z práce subjektov
zapojených do riadenia projektu (napr. žiadosti o platbu, monitorovacie správy a pod.) nespĺňajú požadovanú
kvalitu alebo ak nárokované výdavky (napriek preukázanej kvalifikácii dotknutých osôb) nespĺňajú všetky
ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov.
Tento metodický výklad sa vzťahuje na výzvy vyhlásené po jeho vydaní.
Vzhľadom na vyššie uvedené je RO povinný postupovať pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov
nasledovne:
Úroveň výzvy/Písomného vyzvania
Ak RO určí, že výdavky na riadenie projektu zabezpečované osobami v pracovnoprávnom alebo
obdobnom vzťahu sú oprávnené, je povinný zadefinovať a stanoviť podmienky s ohľadom na minimálne
kvalifikačné a odborné podmienky pre jednotlivé osoby v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o NFP/písomného vyzvania (ďalej spolu len ,,výzva“). RO určí podmienky oprávnenosti v rámci výzvy
v dokumente, ktorý definuje podmienky oprávnenosti všetkých výdavkov.
Napr.:
Ak žiadateľ plánuje v rámci realizácie projektu zabezpečiť výkon riadenie projektu osobami
v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere, výdavky budú oprávnené, ak osoby vykonávajúce jednotlivé
činnosti budú preukázateľne spĺňať minimálne nasledujúce kritériá:
1. Pozícia hlavného projektového manažéra (zodpovedný za celkovú realizáciu projektu,
vypracovanie monitorovacích správ, sledovanie dodržiavania podmienok zmluvy a pod.) – ukončené VŠ
druhého stupňa alebo preukázateľná skúsenosť s výkonom projektového manažmentu na minimálne troch
projektoch porovnateľnej veľkosti.
2. Pozícia finančného manažéra (zodpovedný za spracovanie žiadostí o platbu a finančné riadenie
projektu) – ukončené VŠ prioritne ekonomického zamerania, zodpovednosť za prípravu žiadostí o platbu
v rámci minimálne dvoch projektov obdobného charakteru.
Vyššie uvedené príklady sú iba názorným popisom spôsobu zadefinovania podmienok vo výzve,
pričom RO zadefinuje rozsah minimálnych požiadaviek s ohľadom na charakter vykonávaných činností, ktoré
sú na úrovni predmetných pozícií vykonávané, ako aj s ohľadom na charakter a náročnosť podporovaných
projektov, vo vzťahu ku ktorým sa činnosti projektového riadenia viažu.
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Konanie o žiadosti o NFP
V prípade, ak má žiadateľ vybrané osoby, ktoré mu budú realizovať činnosti v rámci riadenia projektu
už pri podaní žiadosti o NFP, v rámci posúdenia hodnotiacich kritérií ,,administratívna, odborná a technická
kapacita žiadateľa“ odborný hodnotiteľ posúdi, či u vybraných osôb sú splnené podmienky oprávnenosti
definované vo výzve. RO za týmto účelom definuje ako povinnú prílohu žiadosti o NFP dokumenty, ktorými
má žiadateľ preukázať splnenie kvalifikačných kritérií. V prípade identifikácie nesplnenia požadovaných
kritérií na základe dokumentov preukazujúcich splnenie kvalifikačných kritérií, RO v rámci konania o žiadosti
skráti oprávnené výdavky o zodpovedajúcu výšku. RO je oprávnený overiť splnenie podmienok oprávnenosti
výdavkov na riadenie projektu aj v inej fáze konania o žiadosti ako je odborné hodnotenie s ohľadom na
identifikáciu neoprávnených výdavkov v súlade so svojimi internými postupmi a podmienkami definovanými
vo výzve.
V prípade, ak žiadateľ nemá vybrané osoby, ktoré mu budú zabezpečovať riadenie projektu už pri
podaní žiadosti o NFP, overenie oprávnenosti výdavkov sa vykoná až v rámci žiadosti o platbu postupom
uvedeným nižšie.
Kontrola žiadosti o platbu
Ak boli v rámci konania o žiadosti o NFP výdavky na riadenie projektu schválené ako oprávnené
a zároveň bola posúdená oprávnenosť výdavkov z hľadiska splnenia požadovaných kritérií jednotlivých
pozícií riadenia projektu, v rámci žiadosti o platbu RO overí, či nedošlo k zmene na predmetnej pozícii a nie
je nutné opakovane predkladať podpornú dokumentáciu preukazujúcu splnenie kritérií pre odbornosť
konkrétnej osoby.
Ak boli v rámci konania o žiadosti o NFP výdavky na riadenie projektu schválené ako oprávnené
a zároveň nebola posúdená oprávnenosť výdavkov z hľadiska splnenia požadovaných kritérií jednotlivých
pozícií zapojenia do riadenia projektu, v rámci žiadosti o platbu RO overí splnenie kritérií odbornosti
stanovených predmetnou výzvou pri jednotlivých osobách zapojených do riadenia projektu. V prípade, ak sú
predmetom žiadosti o platbu výdavky na osobu, ktorá nespĺňa kvalifikačné, resp. odborné kritériá
zadefinované vo výzve, budú tieto výdavky vyhodnotené zo strany RO ako neoprávnené.
Vyššie uvedeným nie je dotknutá povinnosť RO overiť splnenie ostatných kritérií oprávnenosti
predmetného výdavku.
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