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Užitočné informácie
Základné informácie nájdete:
V zmluve (novinka: v roku 2021 nový čl. 8, týkajúci sa kapitálových
výdavkov)

Vo Finančnej príručke 2021
Formuláre
Webová stránka: www.slovakaid.sk a najmä sekcia „Často kladené otázky
(FAQ)“
Konzultácie s PFM

ZMLUVA
Zmluva = základný dokument medzi SAMRS a Prijímateľom dotácie,
ktorý určuje práva a povinnosti zmluvných strán.
Explicitné určenie:

Doby realizácie projektu (realizácia oprávnených aktivít a
administratívne ukončenie projektu)
Maximálnu výšku dotácie (nemôže sa meniť ani pri predĺžení
implementácie projektu)

Harmonogram priebežných správ, odovzdanie záverečnej
správy a vyúčtovaní
Spolufinancovanie
Rozdelenie splátok

Sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok

Prílohy zmluvy
Žiadosť o poskytnutie dotácie:
 Vrátane matice logického rámca, personálnej matice
a technických špecifikácií;
Rozpočet projektu;
Finančná príručka 2021;
Subkontrakt/-y s partnerom prijímateľa (od roku 2021
postačuje sken);
Nová príloha: harmonogram projektu.

Žiadosť o poskytnutie dotácie
Obsahuje kompletný naratívny popis projektového
zámeru
Jej prílohou je:






rozpočet projektu,
matica logického rámca,
personálna matica,
technické špecifikácie (ak sú relevantné),
harmonogram projektu.

Rozpočet a Finančná príručka 2021
Detailne popisuje financovanie projektu po jednotlivých položkách a
skupinách

Základná štruktúra rozpočtu sa člení na:
Dve hlavné kategórie nákladov
Priame náklady
Nepriame náklady

& skupiny nákladov (napr. 1.1.1.Osobné náklady na odborný a

expertný personál) a položky v rozpočte (napr. 1.1.1.01.Odborník
junior)
FP obsahuje usmernenia k financovaniu projektu a
definuje oprávnenosť nákladov v projekte

Rozpočet a Finančná príručka 2021
Potrebné dávať pozor na limity (najmä pri žiadosti o
rozpočtové zmeny – formulár na zmeny podpisuje
výhradne štatutár):
Maximálny percentuálny limit pre nepriame náklady
projektu je 7 % z celkových oprávnených nákladov
projektu

Maximálny percentuálny limit pre riadenie projektu je 20 %
z celkových oprávnených nákladov projektu (Skupina
nákladov č. 6 a 7 spolu)
Kapitálové výdavky sa nesmú presúvať medzi skupinami
nákladov

Subkontrakt
Upravuje zmluvný vzťah medzi Prijímateľom dotácie a
lokálnym projektovým partnerom
Nakoľko SAMRS neuzatvára priamy zmluvný vzťah s
lokálnym partnerom, za jeho zapojenie v projekte a
všetky záväzky vyplývajúce zo subkontraktu nesie plnú
zodpovednosť Prijímateľ dotácie
Sken subkontraktu/-ov je/sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy

Doba realizácie projektu
Celková doba trvania projektu: realizácia projektu +
administratívne ukončenie
Doba realizácie projektu: realizácia oprávnených aktivít
(12 – 24 mesiacov)
Administratívne ukončenie projektu – maximálne 1 mesiac
po skončení realizácie oprávnených aktivít
Predĺženie implementácie projektu – maximálne dvakrát
za dobu realizácie, maximálne na dobu 24 mesiacov

Výška schválenej dotácie a spolufinancovanie
Určuje maximálnu výšku dotácie z ODA SR na realizáciu projektu
Neoprávnené náklady → zníženie celkovej dotácie (oprávnené náklady
projektu sú až po podpise zmluvy; čiže uhradené a vzniknuté počas doby
trvania projektu, ktorá je definovaná v zmluve, s výnimkou
inicializačných nákladov vo výške 2% z celkových oprávnených
nákladov projektu pred podpisom zmluvy, t.j. od dátumu ministrom
schváleného záznamu o poskytnutí dotácie)
Spolufinancovanie – záväzné podľa zmluvy, ustanovenia podmienok
zmluvy
majú
prednosť
pred
jej
prílohami
(Konečná výška

spolufinancovania bude priamo úmerná skutočnému oprávnenému čerpaniu dotácie.
Ak percentuálna výška zmluvne dohodnutého spolufinancovania nebude dodržaná,
suma dotácie (záverečná platba) bude percentuálne znížená o čiastku do výšky
nenaplneného spolufinancovania.)

Financovanie: preddavkové platby + posledná splátka dotácie je
refundačná (výnimka: PPP projekty majú len refundačné splátky)

Spôsob poskytovania platieb
Dohoda medzi SAMRS a Prijímateľom, zvyčajne je to v
pomere 1. splátka 50%, druhá splátka 40% a
záverečná/refundačná splátka 10%
Rozlišujeme preddavkové platby a záverečnú/refundačnú
splátku
Poskytnutie splátok je na základe predloženia originálu
žiadosti o úhradu platby (prvá splátka sa vždy uhrádza po
podpise zmluvy a predloženia žiadosti o úhradu platby)
Ďalšie splátky: podmienka vyúčtovania oprávnenosti
nákladov predošlej splátky a zároveň vyčerpanie tejto
splátky na min. 90%

Správy o realizácii a finančné vyúčtovanie
Harmonogram → zväčša podľa kalendárnych rokov, od roku
2021 samostatná príloha k žiadosti

Projekty do 12 mesiacov: 2 PS, 1 ZS a 1-2 vyúčtovanie
Projekty do 24 mesiacov: 4 PS, 1 ZS a 2 vyúčtovania
ZS do mesiaca po ukončení realizácie aktivít

Záverečná dotácia – refunduje/pokrýva zvyšnú časť
oprávnených nákladov
O posun predloženia priebežnej správy či finančného
vyúčtovania musí Prijímateľ písomne požiadať SAMRS

Postup pri predkladaní správ
Naratívne správy: na oficiálnych formulároch (nájdete na našej
webstránke v časti „Projektová dokumentácia“, vždy používať
formuláre k príslušnému roku-čiže v prípade roku 2021, formuláre
príslušné FP z roku 2021, príloha č.2 a č.3 FP 2021)
Samotný report: elektronická verzia + podpísaná vytlačená správa →
doručiť PFM
Prílohy: preferujeme elektronicky
Finančné vyúčtovanie v predpísanom termíne Prijímateľ doručí
na SAMRS, kde prebehne kontrola a audit externým audítorom a je
podmienkou k vyplateniu ďalších splátok (aj preddavkových, aj
záverečnej)
Správy je potrebné nahrať aj do GM systému

Postup pri predkladaní správ
Doloženie riadne a kvalitne vypracovaných priebežných/záverečných
správ (vyplnenie celého formulára, vrátane výsledkov + ukazovateľov) a
vyúčtovania
Ak Prijímateľ nepredloží dokumenty v rámci reportingu v požadovanej
forme, SAMRS je oprávnená zaslať Prijímateľovi žiadosť o prepracovanie
alebo doplnenie.
V prípade nepredloženia naratívnych správ a vyúčtovania v
požadovanom termíne, SAMRS je oprávnená zaslať Prijímateľovi
upomienku v písomnej forme

SAMRS je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Prijímateľ
nepredloží požadované dokumenty ani na základe písomnej upomienky

Zmeny v projekte
Odporúča sa konzultácia s príslušným PFM
V závislosti od miery závažnosti → Prijímateľ môže zmeny buď oznámiť
(emailom), alebo o ne vopred požiadať (viď. FP – finančná príručka
2021)
Rozpočtové zmeny → oznámenie/žiadosť (FP)
Personálne zmeny → oznámenie v priebežnej správe, PM žiadosť

Zmeny v realizácii aktivít / zmena lokality – písomná/elektronická
žiadosť
Zmeny v údajoch o Prijímateľovi / lokálnom partnerovi → bezodkladne
oznámiť SAMRS

Dodatok k zmluve

Presuny v rámci rozpočtu pri rozvojových
projektoch
Možnosť presunov a vytvorenia nových položiek prostredníctvom
žiadosti o rozpočtové zmeny, podpísanej štatutárom
Ak ide o zmeny do 10% v rámci skupiny nákladov, je postačujúce
zmenu oznámiť elektronicky minimálne 5 pracovných dní pred
vykonaním zmeny
Elektronické oznámenie je potrebné predložiť aj v prípade vytvorenia
novej položky/zrušenia položky v rozpočte projektu
Nové skutočnosti prijímateľ uvedie najneskôr v priebežnej správe
spolu s odôvodnením. Upravený nový rozpočet je možné poslať do
30 kalendárnych dní odo dňa vykonania zmeny, najneskôr s
priebežnou správou

Presuny v rámci rozpočtu pri rozvojových
projektoch
Ak ide o zmeny nad 10% alebo medzi skupinami nákladov, je ;
prijímateľ povinný požiadať SAMRS o ich schválenie elektronicky
(sken podpísanej žiadosti), minimálne päť pracovných dní pred
vykonaním zmeny
Po presunoch a zmene rozpočtu – upraviť č. verzie, zaslať emailom PFM
a nahrať do GM systému do 10 dní

Presuny v rámci rozpočtu pri humanitárnych
projektoch
Presuny do 25%:
Akýkoľvek presun medzi skupinami nákladov možno vykonať len do
výšky maximálne 25% zo schválenej sumy v skupine nákladov, a to na
základe elektronického oznámenia, ktoré je potrebné aj v prípade
vytvorenia novej položky/zrušenia položky v rozpočte projektu.
Presuny nad 25%:

Pri presunoch nad 25% medzi skupinami nákladov v rámci
kalendárneho roku je prijímateľ povinný požiadať SAMRS o ich
schválenie elektronicky (sken podpísanej žiadosti) minimálne 5
pracovných dní pred vykonaním zmeny

Personálne zmeny v projekte
V projektoch schválených v rámci výziev 2021 zmeny v personálnej
matici projektu nepodliehajú schvaľovaciemu procesu SAMRS (okrem
zmeny na pozícii projektového manažéra na strane prijímateľa a ZPP) a
zodpovedá za nich výlučne prijímateľ.
Ak v procese implementácie projektu nastanú personálne zmeny,
prijímateľ je povinný ich oznámiť SAMRS pri schvaľovaní priebežných a
záverečných správ projektu a doloží SAMRS aktualizovanú personálnu
maticu, vrátane životopisov a súhlasov so spracovaním osobných
údajov.

Vizibilita
počas realizácie a po ukončení projektu - informovať verejnosť o
financovaní projektu z ODA SR, SlovakAid

logo „SlovakAid“ - na všetky publikované materiály vzťahujúce sa k
projektu a k hmotnému majetku, ktorý bol nadobudnutý z projektu
Zverejnenie info (+ fotodokum.) o projekte na web sídle
Dizajn manuál je dispozícii na našom webe

(https://slovakaid.sk/dizajn-manual-loga/)

Ochrana osobných údajov
SAMRS ako Poskytovateľ spracúva osobné údaje v
súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (č. 18/2018 Z.z.)
Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov je
na webstránke SAMRS

FUTURE IS
BRIGHT
Our business is growing fast.
Join today!

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
PhDr. Katarína Kucharik Jarošová
Projektová a finančná manažérka
tel: + 421 5978 2602| e-mail: katarina.jarosova@slovakaid.sk
Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7 | 811 04 Bratislava | SR

www.slovakaid.sk

