Systémové riešenie týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 2. osi
Systémové riešenie zabezpečí voľné finančné prostriedky a úspory z verejného obstarávania (už
dostupných a budúcich) na pokrytie rozdielov vyplývajúcich z verejných obstarávaní daného projektu
a/alebo na poskytnutie finančného príspevku na dodatočný vecný rozsah projektov, ktoré sa realizujú
(pri zachovaní rozdelenia týchto finančných prostriedkov podľa alokácie špecifických cieľov prioritnej
osi).
Toto riešenie umožní zmierniť negatívne účinky COVID-19 (zníženie finančnej likvidity prijímateľov,
zvýšenie trhových cien) a umožní posilniť efekty projektov, ktoré získali finančný príspevok, a to
vďaka nášmu programu (v prípade rozšírenia vecného rozsahu). Prispeje tiež k plnšiemu využitiu
dostupnej alokácie.
Prvý variant: využitie vlastných projektových úspor
Toto riešenie umožňuje využiť vlastné úspory a/alebo úspory iného partnera toho istého projektu na
pokrytie rozdielov po verejných obstarávaniach a/alebo na realizáciu dodatočného vecného rozsahu.
Znamená to, že je prípustný presun úspor medzi partnermi projektu.
Pokiaľ žiadny z partnerov nevyužije úspory (prípadne ich využije len čiastočne), budú tieto finančné
prostriedky uvoľňované do rozpočtu programu.
Druhý variant: využitie finančných prostriedkov dostupných v prioritnej osi (voľné finančné
prostriedky a nevyužité úspory z iných projektov)
Toto riešenie umožňuje predkladať žiadosti o udelenie dodatočných finančných prostriedkov na
rozšírenie vecného rozsahu projektu. Zvýšenie finančného príspevku nebude mať vplyv na
percentuálnu výšku paušálu uplatňovanú v projekte na personál a administratívu. Znamená to, že
časť dodatočných finančných prostriedkov bude možné využiť na pokrytie servisných nákladov
projektu.
Pokiaľ hodnota predložených žiadostí prevýši sumu dostupných finančných prostriedkov, o poradí
udelenia dodatočného finančného príspevku bude rozhodovať počet bodov získaných vo výzve na
predkladanie cestných, resp. multimodálnych projektov (prednosť budú mať projekty s vyšším
počtom získaných bodov).
Pravidlá udeľovania finančných prostriedkov na dodatočný rozsah
•
•
•

súlad s cieľmi projektu a programu (dodatočné aktivity musia byť priamo prepojené s
aktuálnym vecným rozsahom projektu),
posilnenie výsledkov projektu a programu,
pripravenosť na realizáciu. Partner musí mať kompletnú technickú dokumentáciu spolu so
všetkými súhlasmi a povoleniami vyžadovanými podľa zákona.

Priebeh postupu schvaľovania využitia úspor na pokrytie rozdielov po verejných obstarávaniach
a/alebo na realizáciu dodatočného vecného rozsahu.
Prvý variant (využitie vlastných projektových úspor)
1

1. VP predloží žiadosť o zmenu, ktorá vyžaduje súhlas STS (Príručka pre prijímateľa, kapitola 6.3)
v termíne do 45 kalendárnych dní odo dňa zaslania oznámenia STS o rozhodnutí MV
týkajúceho sa využitia úspor po verejnom obstarávaní prostredníctvom systému SL2014. V
prípade prebiehajúcich verejných obstarávaní v rámci projektu VP predloží žiadosť o zmenu do
45 kalendárnych dní odo dňa identifikácie úspor po verejnom obstarávaní, t.j. od podpísania
zmluvy so zhotoviteľom.
2.a)

V prípade žiadosti o využitie úspor na pokrytie rozdielov po verejných obstarávaniach:
•
•
•

STS overí žiadosť v súlade s postupom ustanoveným pre vykonávanie zmien v
projekte.
Pozitívne overenie žiadosti znamená odporúčanie zmeny STS.
Pozitívne STS overenú žiadosť musí schváliť MV.

2.b) V prípade žiadosti o o využitie úspor na dodatočný vecný rozsah:
•
•
•
•

VP k žiadosti o dodatočný rozsah projektu priloží technickú dokumentáciu, stavebné
povolenie, odhad nákladov, vecný a finančný harmonogram a vyhlásenie o
pripravenosti na realizáciu dodatočných aktivít. (vzor vyhlásenia – príloha č. 2).
STS overí žiadosť v súlade s postupom ustanoveným pre vykonávanie zmien v
projekte.
Pozitívne overenie žiadosti znamená odporúčanie zmeny STS.
Pozitívne STS overenú žiadosť musí schváliť MV.

Druhý variant (využitie finančných prostriedkov dostupných v osi)
1. Prideľovanie dodatočných finančných prostriedkov bude prebiehať na základe priebežného
monitorovania úspor. V prípade identifikácie voľných finančných prostriedkov v osi bude o tom
STS informovať VP projektov, pričom zároveň uvedie termín do 45 kalendárnych dní na
predkladanie žiadostí o zmenu.
2. VP predloží žiadosť o zmenu, ktorá vyžaduje súhlas STS (Príručka pre prijímateľa, kapitola 6.3).
3. VP k žiadosti priloží technickú dokumentáciu, stavebné povolenie, odhad nákladov, vecný a
finančný harmonogram a vyhlásenie o pripravenosti na realizáciu dodatočných aktivít (vzor
vyhlásenia – príloha č. 2).
4. STS overí žiadosť v súlade s postupom ustanoveným pre vykonávanie zmien v projekte.
5. Žiadosť pozitívne overená zo strany STS vyžaduje schválenie MV v súvislosti so zvýšením sumy
finančného príspevku pre projekt a podpísaním dodatku.
Príloha:
- Vzor Vyhlásenia o pripravenosti na realizáciu dodatočného vecného rozsahu v projekte.
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