OZNÁMENIE V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 PRE
MIKROPRIJÍMATEĽOV, KTORÍ REALIZUJÚ MIKROPROJEKTY
V súvislosti so súčasnou situáciou spôsobenou vyhlásením stavu epidémie (SARS-CoV-2), ktorý
môže ovplyvniť termín realizácie jednotlivých úloh v mikroprojektoch a vyvolať potrebu
predĺženia doby trvania mikroprojektu (možné predĺženie na viac ako 18 mesiacov), čo môže
spôsobiť problémy s finančnou likviditou partnerov, ktorí realizujú mikroprojekty, sa umožňuje
častejšie podávanie Správ o realizácie mikroprojektov predkladaním čiastkových/dodatočných
správ (v súlade s Oznámením pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, v súvislosti s pandémiou
COVID-19) pri dodržaní pravidiel uvedených v Postupe.

I.

Postup podávania čiastkových správ o realizácii spoločných
mikroprojektov

1. Týmto sa zavádza možnosť predkladať čiastkové správy o realizácii spoločných
mikroprojektov, ktoré sa budú vzťahovať na 6 po sebe nasledujúcich mesiacov realizácie
mikroprojektu.
2. Postup sa týka mikroprojektov, v ktorých sa vecná realizácia začala nie skôr ako
1. 10. 2019.
3. Vedúci partner (VP) spoločného mikroprojektu konajúc v súčinnosti s projektovými
partnermi (PP) sa spoločne rozhodnú o podaní čiastkových správ o realizácii spoločného
mikroprojektu. Následne VP mikroprojektu zasiela informáciu o tom príslušnému
Euroregiónu/PSK/ŽSK.
4. Začiatok prvého monitorovacieho obdobia je v deň začatia realizácie mikroprojektu tak,
ako je to určené v zmluve o poskytnutí finančného príspevku a vždy zahŕňa celých 6
mesiacov.
5. V prípade, že mikroprijímateľ oznámi podávanie čiastkových správ o realizácii
spoločného mikroprojektu v 6-mesačných intervaloch, nemá možnosť žiadať o vyplatenie
prostriedkov vo forme zálohy (v súlade s § 12 ods. 2 zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku pre spoločný mikroprojekt).
6. Mikroprijímateľ, ktorý získal zálohu na realizáciu spoločného mikroprojektu nemá
možnosť podávať čiastkové správy.
7. Čiastková správa o realizácii spoločného mikroprojektu sa podáva v lehote do 10
kalendárnych dní po ukončení monitorovacieho obdobia.
8. Záverečná správa o realizácie spoločného mikroprojektu sa podáva v lehote do 30
kalendárnych dní od ukončenia vecnej realizácie mikroprojektu.
9. Správa o realizácii spoločného mikroprojektu (čiastková, záverečná) sa podáva
v dvojjazyčnej verzii (poľskej a slovenskej).
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10. Správu podávajú súčasne všetci partneri spoločného mikroprojektu a to príslušne
Euroregiónu a PSK/ŽSK.
11. Správu o realizácii spoločného mikroprojektu tvorí vecná a finančná časť spolu
s potrebnými prílohami.
12. Správy sa zásadne podávajú prostredníctvom generátora žiadostí a zúčtovaní.
13. V prípade mikroprojektov, pre ktoré nebude možné zadať v generátore žiadostí
a zúčtovaní periodické podávanie správ alebo z dôvodu technických obmedzení
generátora, je prípustná možnosť podávať správy v papierovej forme spolu
s elektronickou verziou (na elektronickom nosiči).
14. Po overení podanej čiastkovej správy o realizácii spoločného mikroprojektu, ale pred
schválením vyplatenia prostriedkov, Euroregión/PSK/ŽSK zasiela Partnerovi strešného
projektu informáciu o stave realizácie mikroprojektu z príslušnej časti oprávneného
územia.
15. Po potvrdení náležitej realizácie mikroprojektu vo vecnej a finančnej časti zo strany
Partnera strešného projektu, bude vyplatená prislúchajúca časť refundácie vo výške
vyplývajúcej z ustanovení Príručky pre mikroprijímateľa a Pokynov pre mikroprijímateľa.
16. Schválená čiastková správa o realizácii spoločného mikroprojektu sa zapracuje do
čiastkovej žiadosti o platbu, ktorú Euroregión/PSK/ŽSK podáva za dané obdobie
národnému kontrolórovi.
17. Euroregión/PSK/ŽSK je povinný predložiť kontrolórovi čiastkové žiadosti o platbu zo SP
spolu s potvrdenými výdavkami mikroprijímateľov na základe čiastkových/záverečných
správ o realizácii spoločných mikroprojektov do 45 kalendárnych dní po ukončení
monitorovacieho obdobia.
18. K schváleniu čiastkovej žiadosti o platbu kontrolórom a vydaniu správy z kontroly
potvrdzujúcej správnosť a oprávnenosť výdavkov vynaložených a deklarovaných
v žiadosti o platbu dochádza v lehote do 60 kalendárnych dní od dátumu doručenia prvej
verzie žiadosti o platbu.
19. Na základe čiastkových žiadostí o platbu potvrdených kontrolórmi pripravuje VP SP
v informačnom systéme žiadosť o platbu zo SP, ktorú overuje STS.
20. K vyplateniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu dochádza pri dodržaní zásad
analogických ako v prípade individuálnych mikroprojektov, ktoré sú uvedené v Príručke
pre mikroprijímateľa a pokynoch pre mikroprijímateľa.
21. V prípade, že ukazovatele nebudú dosiahnuté alebo mikroprojekt bude realizovaný
nesprávne, budú uplatnené príslušné ustanovenia zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku, Príručky pre mikroprijímateľa alebo Pokynov pre mikroprijímateľa.
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II.

Postup umožňujúci predloženie dodatočnej správy o realizácii
individuálnych mikroprojektov v strešných projektoch
realizovaných v partnerstve Euroregión Beskydy / ŽSK1

1. Zavádza sa možnosť predloženia jednej dodatočnej správy mikroprijímateľom, ktorý
realizuje individuálny mikroprojekt.
2. Mikroprojekty, na ktoré sa vzťahuje tento postup, začali s vecnou realizáciou v termíne po
01.10.2019. Je na mikroprijímateľovi, či sa rozhodne využiť možnosti stanovené v
postupe.
3. Mikroprijímateľ zasiela informácie o potrebe predložiť ďalšiu správu príslušnému
Euroregiónu / ŽSK.
4. Neodkladne po schválení tohto postupu, Euroregión / ŽSK určí spolu s mikroprijímateľom
monitorovacie obdobie, za ktoré predloží dodatočnú správu, pričom mikroprijímateľ nie
je povinný predložiť ďalšie dodatočné správy.
5. Dodatočná správa o realizácii individuálneho mikroprojektu sa predkladá príslušnému
Euroregiónu / ŽSK do 5 kalendárnych dní po skončení stanoveného monitorovacieho
obdobia.
6. Správa o realizácii mikroprojektu sa skladá z vecnej a finančnej časti spolu s potrebnými
prílohami.
7. Správa sa spravidla podáva pomocou Generátora žiadosti a vyúčtovaní.
8. V prípade mikroprojektov, pre ktoré nebude možné zaviesť ďalšie správy Generátora
žiadosti a vyúčtovaní alebo z technických dôvodov spôsobených Generátorom, je možné
predložiť dodatočnú správu v papierovej podobe spolu s elektronickou verziou (na
elektronickom nosiči).
9. Po potvrdení správnej realizácie mikroprojektu vo vecnej a finančnej časti
prostredníctvom PSP sa vyplatí časť refundácie vo výške vyplývajúcej zo zápisov v
Príručke pre mikroprijímateľov.
10. Schválená dodatočná správa o realizácii individuálneho mikroprojektu bude zahrnutá do
čiastkovej žiadosti o platbu za dané obdobie predloženej Euroregiónom / ŽSK národnému
kontrolórovi.
11. Postup vyplácania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na dodatočné správy je
analogický ako pri čiastkových alebo záverečných správach opísaných v Príručke
mikroprijímateľa.
12. V prípade nedosiahnutia ukazovateľov alebo nesprávnej realizácie mikroprojektu sa
primerane použijú ustanovenia Zmluvy o poskytnuti finančného príspevku a Príručky pre
mikroprijímateľa.
III. V prípade individuálnych mikroprojektov predložených v rámci strešných projektov
realizovaných v partnerstve Euroregión Tatry / PSK /ŽSK na žiadosť mikroprijímateľa je
povolené predkladať správy o realizácii individuálneho mikroprojektu v situácii, keď výška
výdavkov za dané monitorované obdobie nepresiahne sumu 10 000. EUR.

1

Vzťahuje sa len na jednotlivé mikroprojekty realizované v rámci strešných projektoch realizovaných v
partnerstve Euroregión Beskydy / ŽSK.
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Toto oznámenie je platné do zrušenia alebo zmeny a doplnenia Oznámenia pre prijímateľov
realizujúcich projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2014
- 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 zo dňa 02.04. 2020.
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