Príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa OPII, prioritná os 7 – fázované projekty: Definície pojmov

1. DEFINÍCIE POJMOV
Skratka, pojem
CKO

EFRR

EŠIF
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ITMS2014+

Konflikt záujmov

MV OPII

Národný projekt

neoprávnené
výdavky

NFP

OPII

definícia
Centrálny koordinačný orgán - ústredný orgán štátnej správy určený v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020
(ďalej aj "Partnerská dohoda") zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z
európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody. V podmienkach Slovenskej republiky plní
úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad vlády SR.
Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej
politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu podpory, ktorej cieľom je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť
vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov v Únii prostredníctvom udržateľného rozvoja a štrukturálneho
prispôsobenia regionálnych hospodárstiev vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich
regiónov.
Európske štrukturálne a investičné fondy - spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky
sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond.
Fázované projekty – projekty postupne realizované v priebehu programových období 2007 – 2013 a 2014 – 2020.
V podmienkach PO7 OPII majú charakter národných projektov.
IT monitorovací systém2014+ (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy
programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie,
finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v
informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s
inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného
rozhrania.
Konflikt záujmov je skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený
alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri
poskytovaní príspevku. Konflikt záujmov je upravený v § 46 zákona o príspevku z EŠIF, vrátane vymedzenia následkov
spojených s identifikovaním konfliktu záujmov
Monitorovací výbor pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 – zriadený MDVRR SR v
súlade s čl. 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dňa 23.01.2015 s cieľom monitorovania
implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 vypracovaného na základe všeobecného
nariadenia.
Národný projekt - projekt, ktorý realizuje na návrh poskytovateľa prijímateľ: a) určený v operačnom programe, b)
ktorého kompetencie spojené s realizáciou projektu vyplývajú priamo z osobitných predpisov, c) schválený
monitorovacím výborom alebo d) schválený osobitnou komisiou zriadenou pod monitorovacím výborom. Národným
projektom je projekt, ktorý z hľadiska jeho vecného zamerania, charakteru aktivít, geografického záberu a ďalších
atribútov rieši komplexne a systémovo konkrétne oblasti podporované z EŠIF s celonárodným dopadom, je viazaný na
stratégiu OP a realizácia jeho aktivít vychádza z jasne stanovených národných politík alebo tieto politiky dopĺňa.
neoprávnené výdavky - výdavky projektu, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli
mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do
účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými
pre úspešnú realizáciu projektu, alebo sú v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť
výdavkov definovaných v článku 14 VZP zmluvy o poskytnutí NFP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušného
vyzvania.
nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na
realizáciu aktivít projektu na základe schválenej žiadosti o NFP podľa podmienok zmluvy o poskytnutí NFP z verejných
prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole
a vnútornom audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení
žiadosti o NFP a predstavuje určité % z celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre projekt v
súlade s podmienkami vyzvania. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo schválených oprávnených výdavkov
vzhľadom na intenzitu pomoci pre projekt v súlade s podmienkami vyzvania a po zohľadnení ďalších skutočností
vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška
maximálnej výšky NFP.
Operačný program Integrovaná infraštruktúra – Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 bol
schválený dňa 28. októbra 2014 v Bruseli vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2014) 8045, ktorým sa
schvaľujú určité prvky OPII na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa
Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.
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Operačný program Informatizácia spoločnosti – operačný program, ktorý určuje stratégiu rozvoja informačnej
spoločnosti financovanú zo zdrojov ERDF v programovom období 2007-2013;

Oprávnené
výdavky

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené prijímateľom, v relevantných prípadoch
partnerom pri realizácii aktivít projektu v súvislosti s projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s
pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP.; Výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo
nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov.

Celkové
oprávnené
výdavky

Partner

Prijímateľ

Prioritná os
Príručka pre
žiadateľa
Program

RO

SO

SFR

SR EŠIF

Celkové oprávnené výdavky - výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia poskytovateľa, ktorým bola
schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik oprávnených výdavkov, ak budú
vynaložené v súvislosti s projektom na realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec celkových oprávnených výdavkov
rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených
v Systéme riadenia EŠIF, z vyzvania a z prípadnej schémy pomoci.
Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu
s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej
medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo
podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom.
Prijímateľ – súkromná alebo verejná právnická osoba. V kontexte schém štátnej pomoci a schém pomoci "de minimis"
je prijímateľom podnik podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez
ohľadu na jeho právne postavenie a spôsob jeho financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá
spočíva v ponuke tovaru a / alebo služieb na trhu. V prípade finančných nástrojov je prijímateľom subjekt, ktorý
implementuje finančný nástroj alebo fond fondov. Prijímateľom je osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa § 25
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov alebo právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 16 ods. 2 zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona. Z hľadiska pravidiel štátnej pomoci,
dátumom poskytnutia pomoci podľa schém štátnej pomoci a schém pomoci "de minimis" je dátum, kedy je prijímateľovi
priznané zákonné právo prijať pomoc v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právnym poriadkom.
Prioritná os – jedna z priorít stratégie v programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s
konkrétnymi, merateľnými cieľmi.
Príručka pre žiadateľa - je záväzný riadiaci dokument SO, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa
pri vypracovávaní ŽoNFP a slúži na orientáciu žiadateľa pri práci s výzvou/vyzvaním, vrátane jej príloh a relevantnými
programovými dokumentmi.
Program – programový dokument vypracovaný členským štátom a schválený Európskou komisiou, ktorý určuje
stratégiu s prínosom programu pre stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a
to aj v súlade s Partnerskou dohodou, stanovením priorít financovania, ktoré sa majú realizovať s pomocou európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci určený členským štátom,
ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného
hospodárenia. V podmienkach Slovenskej republiky určuje riadiaci orgán vláda SR. V podmienkach SR plní úlohy RO
pre OPII MDVRR SR;
Sprostredkovateľský orgán (ďalej len „SO“) – ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj,
obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady určená na plnenie určitých
úloh riadiaceho orgánu podľa čl. 123 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a to na
základe písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu.
V rámci OPII plní funkciu SO pre prioritnú os 7 Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti.
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho
fondu (ďalej len „SFR“) – súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia
zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo
a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči
Európskej komisii.
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre
všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného
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ŠF
Účtovný doklad
verejné
obstarávanie
vyzvanie na
predkladanie
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nenávratného
finančného
príspevku (ďalej
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NFP“)
žiadateľ o NFP

ŽoNFP

definícia
dokumentu na webovom sídle CKO; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia
EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;
Štrukturálne fondy – nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom
patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.
Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007
Z. z., ak v zmluve o poskytnutí nie je uvedené inak.
verejné obstarávanie - postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa;
vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na
základe ktorého žiadateľ vypracováva a predkladá žiadosť o NFP Poskytovateľovi.
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o NFP“) - zmluva uzavretá podľa §
269 ods. 2 Obchodného zákonníka, v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF a § 20 ods. 2 zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku
z EŠIF medzi prijímateľom a poskytovateľom.

žiadateľ o NFP - osoba, ktorá žiada o poskytnutie NFP od momentu predloženia NFP až do uzavretia zmluvy o
poskytnutí NFP, resp. do momentu vydania rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v prípade, ak na strane prijímateľa a
RO vystupuje tá istá osoba.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – základný dokument, ktorým žiadateľ na základe vyzvania žiada o
spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov určených na vyzvanie. Neoddeliteľnou súčasťou ŽoNFP sú aj
prílohy ŽoNFP;
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