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Otázka
Podrobnejšie by nás zaujímalo preplácanie miezd zamestnancov – Preukazuje sa dátum vzniku
zamestnaneckého pomeru?
Môžeme zamestnať niekoho ad-hoc pre potreby projektu?

Odpoveď
Dátum vzniku zamestnaneckého pomeru nie je
rozhodujúci pri kontrole výdavkov. Z projektu môžu
byť financované výdavky na zamestnancov, ktorí už
pracovali pre organizáciu pred predložením
projektu ale aj nových zamestnancov prijatých
v súvislosti v realizáciou projektu. Ad-hoc navýšenie
miezd
v organizácii
partnera
v súvislosti
s realizáciou projektu sa považuje za neoprávnený
výdavok.
V programe sa uplatňuje sa buď princíp skutočných
výdavkov (na základe výplatných pások) alebo
princíp zjednodušeného vykazovania výdavkov – t.j.
partner získa bez dokladovania 20 percentný paušál
vypočítaný z priamych nákladov projektu.

Bude/ je táto prezentácia na webe?

Prezentácia bude zverejnená
http://www.danube2014.gov.sk

na

stránke

Môžete poskytnúť bližšie informácie ku kontrole, preplácaniu? Čaká sa až kým Vedúci partner preloží žiadosť
o platbu ?

Každý partner predkladá za seba na kontrolu
výdavky určenému národnému kontrolórovi. Vedúci
partner na základe schválených výdavkov
projektových partnerov pripraví žiadosť o platbu
na úrovni projektu a predloží ju Riadiacemu
orgánu/JS.
Vedúci
partneri
po
obdržaní
prostriedkov z ERDF bezodkladne zasiela príslušný
podiel projektovým partnerom.

Je oprávneným výdavkom regranting príspevku z programu na podporu pilotných aktivít v území jedným
z projektových partnerov?

Uvedený výdavok sa považuje za neoprávnený.
Oprávnené sú tie výdavky, ktoré sú zaradené do
niektorej z nasledovných kategórii: náklady na
prípravu projektu, náklady na zamestnancov,
kancelárske a administratívne výdavky, cestovné
náklady a náklady na ubytovanie, náklady na
externú expertízu a náklady na služby, výdavky na
vybavenie.

Sú stanovené maximálne sadzby/jednotkové ceny v súvislosti s projektovými výdavkami (napr. max. mzdy,
prenájom....?

Maximálne sadzby na mzdy a iné položky
v súčasnosti nie sú stanovené. Musí však byť
dodržaný princíp efektívnosti a hospodárnosti
vynaložených prostriedkov.

Otázka
Akým spôsobom /kde je do žiadosti o grant/príspevok NFP potrebné uviesť náklady na prípravu EOI?

Čo znamená nutnosť “prenositeľnosti“ investícií a ich testovanie v min. 2 krajinách? Je možné uviesť nejaký
príklad?

Odpoveď
Nárok na úhradu nákladov na prípravu v podobe
paušálnej sumy uvedenej v „pracovnom balíku 0“
(tzv. Work Package 0) budú mať iba projekty
schválené v Monitorovacom výbore.
Výška tejto sumy bude stanovená pred vyhlásením
druhého kola, v rámci ktorého sa predkladá
samotná
žiadosť
o poskytnutie
finančného
príspevku (Application Form). Vo formulári
Expression of Interest, ktorý sa predkladá v 1. kole
preto ešte WP0 nie je uvedený.
Náklady na prípravu projektu uvedie Vedúci parter
vo formulári žiadosti v 2. kole predkladania
projektov. V Application Form bude musieť uviesť,
či jeho projekt už dostal/nedostal iné prostriedky
na prípravu.
Definícia v Manuáli pre žiadateľov „Create a
transferable practical solution through a case study
in one area, which is jointly evaluated by the project
partners and transferred for testing in at least two
other participating countries“ znamená, že produkt,
ktorý je výstupom projektu, by mal byť otestovaný
resp. daný do užívania pre cieľové skupiny v aspoň
dvoch krajinách zapojených do projektu, t.j. nemali
by sa podporovať také investície, ktoré smerujú
napr. do renovácie budov, pričom táto investícia
má dopad na cieľovú skupinu iba v jednej krajine.

Ako dlho trvá preplatenie po odoslaní 6 mes. reportu?

V zmysle Nariadení (EÚ) výdavky prijímateľa majú
byť overené v období do troch mesiacov od
odovzdania dokumentov dotknutým prijímateľom a
následne má byť Vedúcemu partnerovi uhradená
celá suma oprávnených výdavkov do 90 dní odo
dňa predloženia žiadosti o platbu.
Podrobnejší popis procesu refundácie spolu
s lehotami bude popísaný v Manuáli pre
prijímateľov.

Jeden partner smie byť partnerom len v jednom projekte?

Ako je možné vnímať požiadavku na udržateľnosť výsledku projektu ( náklady na udržateľnosť) a pravidlo, že
dosiahnutá tržba (aj počas 3r. po skončení projektu) kráti výšku NFP?

Jeden partner sa môže podieľať na realizácii
viacerých projektov.

Projektoví partneri by mali zabezpečiť udržateľnosť
hlavných výsledkov projektu aj po ukončení jeho
realizácie, napr. v prípade zriadenia infocentra by
toto malo fungovať minimálne 5 rokov po ukončení
projektu. Prípadné náklady na zabezpečenie
udržateľnosti zabezpečia projektoví partneri.
Platí pravidlo, že pri investíciách do infraštruktúry
nemôže v období piatich rokov nastať podstatná
zmena, ktorá by ovplyvnila povahu, ciele alebo
podmienky realizácie projektu, čo by spôsobilo
narušenie jej pôvodných cieľov.
Prijímateľ je povinný vrátiť čistý príjem z projektu
v prípade, ak bol počas realizácie projektu alebo
v období troch rokov od finančného ukončenia
projektu vytvorený príjem podľa článku 61
Nariadenia (EÚ) 1303/2013.

2.4. – Aj záchranné člny? Aj auto? K riziku povodní. Môže byť kľúčovou ideou projektu výskum?

Menované položky nepatria medzi neoprávnené
výdavky. Pri nákupe vybavenia musí jestvovať
jednoznačná súvislosť s projektom. Výdavky na
vybavenie sú oprávnené vtedy, ak sú nevyhnutné
na dosiahnutie cieľov projektu. Výskum môže byť
kľúčovou ideou projektu za predpokladu, že ciele
projektu sú v súlade s cieľmi Dunajského
nadnárodného programu.

