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Riadiaci orgán Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) sa na základe
ustanovení čl. 67 a 68 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ako aj
zo skúseností z implementácie projektov v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia v programovom období 2007 – 2013 rozhodol umožniť uplatnenie
zjednodušeného vykazovania nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou takto:
1) uplatnenie nepriamych výdavkov na základe tohto návrhu sa umožní aplikovať
v národných projektoch realizovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
v rámci OP ĽZ, ktorým to vyzvanie1 umožní;
2) kombinácia vykazovania nepriamych oprávnených výdavkov prostredníctvom
paušálnej sadzby s vykazovaním výdavkov na princípe skutočných (preukázaných)
výdavkov nie je prípustná;
3) kombinácia ďalších možností zjednodušeného vykazovania výdavkov (paušálna
suma a štandardná stupnica jednotkových výdavkov) je na úrovni projektu
prípustná;
4) žiadateľ2 sa môže rozhodnúť, či si zvolí spôsob uplatnenia nepriamych výdavkov
paušálnou sadzbou, ak mu tento spôsob zjednodušenia výdavkov umožní písomné
vyzvanie. Svoje rozhodnutie uplatňovania nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou
žiadateľ uvedie už v žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
5) záväznosť dodržiavania týchto pravidiel prijímateľom3 počas celej doby realizácie
projektu bude zaistená v príslušnej zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „zmluva o NFP“);
6) výška nenávratného finančného príspevku na krytie nepriamych výdavkov bude
pre účely jeho poskytovania určená/limitovaná výškou oprávnených priamych
výdavkov daného projektu;
7) na nepriame výdavky uplatňované paušálnou sadzbou môže byť poskytnutá
zálohová platba, pokiaľ písomné vyzvanie, resp. zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku neobmedzí projektu uplatniť systém
zálohových platieb; avšak táto zálohová platba nemôže byť deklarovaná voči
Európskej komisií;
8) uplatnenie nepriamych oprávnených výdavkov projektu paušálnou sadzbou sa
uskutoční formou žiadosti o platbu, a to spôsobom podľa platnej verzie „Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020“ a vecne
príslušných usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky a riadiaceho
orgánu;
9) nepriame výdavky uplatnené paušálnou sadzbou sa evidujú v skupine oprávnených
výdavkov projektu 901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov4;
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V zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2
Podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
3
Podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
4
V zmysle Prílohy č. 1 k MP CKO č. 4, verzia 1 – Číselník oprávnených výdavkov
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10) v prípade, ak prijímateľ nesprávne deklaruje výdavky, ktoré majú charakter
nepriamych výdavkov ako priame výdavky, tieto výdavky nebudú prijímateľovi
uznané za oprávnené v rámci priamych výdavkov projektu;
11) nepriame výdavky uplatnené paušálnou sadzbou sa nebudú preukazovať
účtovnými dokladmi, ani inou podpornou dokumentáciou;
12) nepriame výdavky budú vypočítané násobením priamych výdavkov schválenou
paušálnou percentuálnou sadzbou. Aj keď poskytovateľ pomoci neodkontroluje
výskyt a skutočnú sumu nepriamych výdavkov, kontrola súladu prijímateľa s
uplatnením nároku stanoveného v tomto návrhu a súčasne aj kontrola povinnosti
prijímateľa uskutočňovať publicitu a informovanosť v zmysle uzatvorenej zmluvy o
poskytnutí NFP sa musí vykonať;
13) uplatnenie spôsobu paušálnej sadzby nepriamych výdavkov prijímateľa
neoslobodzuje od povinnosti dodržiavať legislatívu SR a EK riadne viesť účtovnú
evidenciu o týchto výdavkoch.
VÝŠKA PAUŠÁLNEJ SADZBY NEPRIAMYCH VÝDAVKOV
Vzhľadom na ustanovenie čl. 67 bod 5 písm. c) a čl. 68 bod 1 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ako aj usmernenia EK týkajúceho sa
zjednodušených možností vykazovania nákladov EGESIF 14-0017, riadiaci orgán umožňuje
uplatniť pre operačný program Ľudské zdroje paušálnu sadzbu nepriamych výdavkov ako
podiel nepriamych výdavkov projektu na priamych oprávnených výdavkoch, a to vo
výške 2,25 %. Uvedenú sadzbu riadiaci orgán uplatňuje v zmysle článku 6.4.1.2 uvedeného
usmernenia.
Uvedená paušálna sadzba bola stanovená RO pre operačný program Zamestnanosť
a sociálna inklúzia a schválená EK v programovom období 2007 – 2013 v dokumente EKEMPL/F/MO/is(2012), No. 936206 z 02. 08. 2012. Uvedený dokument je zverejnený na
webovom sídle:
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-20142020/dokumenty/usmernenia/
Stanovená paušálna sadzba 2,25 % sa týka projektov prijímateľa Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, zameraných na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorým to písomné
vyzvanie umožní.

Príloha: EK-EMPL/F/MO/is(2012), No. 936206 z 02. 08. 2012
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-20142020/dokumenty/usmernenia/
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