OZNÁMENIE PRE PRIJÍMATEĽOV, KTORÍ REALIZUJÚ PROJEKTY V RÁMCI
PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG POĽSKO –
SLOVENSKO 2014-2020 V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19
Vážené dámy, vážení páni,
súčasná situácia spojená s pandémiou môže mať výrazný vplyv na realizáciu úloh naplánovaných
v rámci projektov. Sme si vedomí, že v aktuálnej situácii môžete byť nútení odvolať, presunúť
úlohy, alebo príp. vykonať iné nevyhnutné zmeny v projektoch. Zároveň si uvedomujeme, že táto
situácia môže v rôznej miere sťažiť dodržanie termínov vyplývajúcich z programových
dokumentov a mať vplyv na oprávnenosť výdavkov.
S cieľom zmierniť prípadné následky tejto situácie Riadiaci orgán (Ministerstvo fondov a
regionálnej politiky PR), Národný orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)
a Spoločný technický sekretariát navrhujú rad opatrení spočívajúcich v pružnejšom uplatňovaní
pravidiel uvedených v Príručke pre prijímateľa.
Každý prípad bude posudzovaný individuálne a vyžaduje, aby ste kontaktovali Spoločný
technický sekretariát.
Cieľom tohto oznámenia nie je zmena pravidiel Príručky pre prijímateľa. Jeho cieľom je
obmedzenie negatívnych dôsledkov výskytu hrozby COVID-19 zásahu –vyššej moci –ktoré majú
vplyv na realizáciu projektov a programu.
V prípade, ak chcete využiť niektorú z možností uvedených nižšie, je nevyhnutné preukázať
súvislosť medzi aktuálnym stavom projektu a pandémiou. Hlavným kritériom hodnotenia
aktuálneho stavu bude taktiež dobro projektu, chápané ako celok, realizácia jeho cieľov,
dosiahnutie plánovaných výsledkov a implementácia úloh.
Uvedomujeme si tiež, že každý projekt je jedinečný, v dôsledku čoho môže byť situácia, v ktorej
ste sa ocitli, špecifická. V prípade, ak by nižšie uvedený rozsah nezahŕňal potreby Vášho projektu,
ktoré sa neočakávane vyskytli v súvislosti s pandémiou COVID-19, kontaktujte, prosím, svojho
projektového manažéra v Spoločnom technickom sekretariáte.
Odporúčame kontakt s pracovníkmi Spoločného technického sekretariátu a pravidelné
navštevovanie našej webovej stránky www.plsk.eu –pre prípad aktualizácie tohto oznámenia,
príp. jeho odvolania.
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I Pravidlá oprávnenosti výdavkov
Kategórie: „Výdavky na služobné cesty a ubytovanie “ a „ Výdavky na externých expertov
a externé služby“
Prípad: partner vynaložil výdavky na úlohy, ktoré sa v dôvodu zásahu vyššej moci neuskutočnia.
V takom prípade sa môžu výdavky v rámci spomenutých kategórií uznať za oprávnené po splnení
týchto podmienok:
1) prijímateľ zdokumentuje vyvinuté úsilie, ktoré s náležitým predstihom vynaložil s cieľom
stornovať predmetnú úlohu alebo s cieľom vrátiť vynaložené finančné prostriedky
a
2) prijímateľ zdokumentuje, že vrátenie finančných prostriedkov (úplne alebo čiastočne) nie
je možné
a
3) daný produkt alebo službu, ktorých sa výdavky týkajú, nie je možné využiť, príp.
zrealizovať v inom čase alebo v rámci inej úlohy.
Napríklad, ak sa propagačné predmety zakúpené pre potreby súťaže, ktorú mal prijímateľ
zorganizovať, môžu využiť aj na inú príležitosť, tak neexistujú predpoklady (vyššia moc)
umožňujúce uznať výdavok za oprávnený. Na druhej strane v prípade, ak výdavok na
prenájom sály na konferenciu, ktorá bola v dôsledku pandémie odvolaná, a nie je ho
možné získať späť, a taktiež nie je možné túto konferenciu zorganizovať v inom termíne,
tak je možné uznať takýto výdavok za oprávnený.
Spomenuté pravidlá sa týkajú najmä výdavkov vynaložených v súvislosti s organizáciou školení,
stretnutí, podujatí, služobných ciest a pod.
Výdavky musia byť zdokumentované v súlade so všeobecnými pravidlami platnými v programe.
Pozor: v opise účtovného dokladu je navyše nevyhnutné uviesť informáciu: „Výdavok bol
vynaložený na úlohu, ktorá sa neuskutočnila vzhľadom na výskyt vyššej moci (COVID-19)“.
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II Podávanie žiadostí o platbu
Ak v dôsledku epidemického ohrozenia nebude možné predložiť žiadosť o platbu v termínoch
ustanovených v Príručke pre prijímateľa, zavádzame:
1) možnosť predĺženia termínov predkladania (súhrnných aj čiastkových) žiadostí o platbu
(t. j. v otázke termínov možnosť dodatočných individuálnych dojednaní medzi STS
a prijímateľom a kontrolórom a prijímateľom).

III Zmeny v projektoch
Spravidla sú partneri projektu povinní realizovať projekt v súlade so schválenou žiadosťou o
poskytnutie finančného príspevku, a snažiť sa dosiahnuť všetky naplánované ciele a ukazovatele.
Avšak v prípade, ak okolnosti spojené so stavom epidemického ohrozenia majú priamy vplyv na
realizáciu projektu a je potrebné vykonať zmeny v projekte, zavádzame:
1) možnosť oznámiť zmeny v projekte, presahujúce limity frekvencie ich oznamovania
uvedené v Príručke pre prijímateľa.
Zmeny sa budú môcť týkať, napr.: harmonogramu realizácie projektu (napr. predlžovanie
obdobia realizácie projektu), zmeny foriem naplánovaných úloh (napr. na diaľku).
Okrem toho zavádzame:
2) možnosť predkladania žiadostí o zmeny v termínoch kratších ako je opísané v kapitole
6.3.2 Príručky pre prijímateľa, nie je však prípustné požadovať zmeny po dokončení
realizácie projektu,
3) možnosť schválenia vecných zmien v projekte Riadiacim orgánom namiesto rozhodnutia
Monitorovacieho výboru (napr. rozhodnutia týkajúce sa doplnenia cieľa projektu, zmeny
ukazovateľa).
Zmeny sú záväzné od dátumu ich schválenia.

IV Spracovanie dokumentov
V prípade uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku/dodatku k zmluve o poskytnutí
finančného príspevku je možné podpísanie dokumentu Riadiacim orgánom prostredníctvom
elektronického podpisu. Zároveň je možné uznať, že zmluva/dodatok boli podpísané Vedúcim
partnerom po tom, ako získal od Spoločného technického sekretariátu sken dokumentu s
naskenovanými podpismi. Vedúci partner je zároveň povinný zaslať Spoločnému technickému
sekretariátu originál zmluvy/dodatku.
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V Všeobecné odporúčania
Vzhľadom na dynamickú situáciu odporúčame v čase pandémie:
1) plánovanie budúcich podujatí pri zohľadnení aktuálnej situácie spojenej s pandémiou.
Cieľom je predísť tvorbe nových nákladov, ktoré neprispievajú k dosiahnutiu cieľov
projektu. V prípade organizácie služobných ciest a podujatí v rámci projektu, prosíme o
výber flexibilných možností rezervácie (s možnosťou bezplatného stornovania, či zmeny
termínu rezervácie v prípade potreby),
2) tam, kde je to možné, nahradzovanie stretnutí, podujatí stretnutiami on-line,
videokonferenciami, prezentáciami výsledkov on-line, pomocou sociálnych médií,
webových stránok a pod.

VI Fond mikroprojektov
1. Riešenia opísané v bodoch I až V sa týkajú aj strešných projektov a mikroprojektov (úprav
opísaných v príl. 14 Príručky pre prijímateľa).
2. Pokiaľ je žiadosť o predĺženie realizácie mikroprojektu spojená s problémami s dodržaním
termínov realizácie úloh mikroprojektu v dôsledku epidemického ohrozenia, je prípustné
predĺženie času jeho realizácie o viac ako 18 mesiacov. Každý takýto prípad sa bude
posudzovať individuálne. Rozhodnutie v tejto otázke prijíma vždy euroregión/VÚC,
a v prípade vlastných mikroprojektov –RO/NO.

VII Aktuálne pravidlá
Aktuálne ustanovenia Príručky pre prijímateľa umožňujú, o. i.:
•

finančné ukončenie projektu neskôr ako 30 dní od vecného ukončenia –kapitola 3.3:
„Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch (napr. rozhodnutie súdu, v prípade
slovenských prijímateľov aj zákon č.513/1991), nezávislých od partnera projektu, môže
dôjsť k finančnému ukončeniu projektu v neskoršej lehote, najneskôr však v okamihu,
keď RO poukáže platbu, ktorá vyplýva zo záverečnej žiadosti o platbu.“

•

skrátenie/predĺženie referenčného obdobia –kapitola 6.2.3.1: „V opodstatnených
prípadoch môže RO rozhodnúť o skrátení referenčných období projektu, príp. odsúhlasiť
predloženie žiadosti zahŕňajúcej iné ako štandardne uplatňované obdobie.“

•

predloženie súhrnnej žiadosti o platbu len pre časť partnerov, na účel urýchlenia jej
úhrady;

•

predĺženie obdobia realizácie projektu a zavedenie zmien v harmonograme realizácie
projektu (kapitola 6.3 Zmeny v projekte);
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•

upustenie RO od zníženia finančného príspevku vzhľadom na nedosiahnutie
naplánovaných cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu, ak vedúci partner náležite
odôvodní a zdokumentuje v záverečnej žiadosti o platbu príčiny nedosiahnutia hodnoty
cieľových ukazovateľov uvedených v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
a preukáže svoje úsilie a úsilie ostatných partnerov zamerané na ich dosiahnutie (kapitola
6.2.4).
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