
Monitorovacia správa projektu



• Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP;

• Mimoriadna monitorovacia správa;

• Monitorovacia správa projektu „Výročná“;

• Monitorovacia správa projektu „Záverečná“.

• Následná monitorovacia správa projektu 

Monitorovanie počas obdobia následného monitorovania projektu 

Monitorovanie počas realizácie projektu 



Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP

• prijímateľ predkladá DMÚ k  ŽoP, ako jej prílohu 

• formulár v ITMS2014+  



Mimoriadna monitorovacia správa

• Ak prijímateľ nepredkladá žiadnu relevantnú ŽoP do 6 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP  a zároveň neboli naplnené 

podmienky na zaslanie MS-V   

• MMS predkladá do 1 mesiaca od uplynutia 6 mesačnej lehoty, o tejto 

skutočnosti informuje poskytovateľa mailom - bezodkladne 

• PM generuje termín v systéme ITMS2014+ na predloženie



Monitorovacia správa projektu „Výročná“

• Monitorovacie obdobie je rôzne, od 1.1. do 31.12. resp. od účinnosti 

zmluvy

• Predkladá ju najneskôr do 31.1 roku nasledujúceho po 

monitorovanom období



• základné údaje o projekte

• informácie o príspevku projektu k HP UR a k HP RMŽ a ND,

• vzťah aktivít a MU vrátane kumulatívneho naplnenia MU, 

• stručný popis priebehu a pokroku napĺňania MU, identifikovanie problémov, 

rizík a ďalších informácií (v prípade vzniku odchýlky v napĺňaní MU)

• údaje o publicite projektu 

• sledované údaje projektu (príloha č.6 PpP, OPLZ-PO5-2017-2)

• informácie o účastníkoch projektu – nahraté scany všetkých účastníkov

• iné údaje na úrovni projektu

MS-V Obsah



Monitorovacia správa projektu „Záverečná“

• najneskôr do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie poslednej 

aktivity projektu alebo spolu s predložením záverečnej Žiadosť o 

platbu (podľa toho, ktorá z týchto skutočnosti nastala skôr) 

• monitorovacie obdobie od účinnosti zmluvy o NFP (resp. od začatia 

realizovania hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti 

zmluvy o NFP) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu



Následná monitorovacia správa 

• predkladá jednu NMS, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia
monitorovaného obdobia.

• monitorované obdobie = obdobie od ukončenia realizácie aktivít
projektu (deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia
MS-Z) do 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu.

• obsahuje údaje obdobné v MS-V, informácie o stave plnenia MU alebo
iného údaju, ktorý nastal až po ukončení realizácie aktivít projektu a
iné ak sú relevantné



Následná monitorovacia správa 

• predkladá jednu NMS, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia
monitorovaného obdobia.

• monitorované obdobie = obdobie od ukončenia realizácie aktivít
projektu (deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia
MS-Z) do 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu.

• obsahuje údaje obdobné v MS-V, informácie o stave plnenia MU alebo
iného údaju, ktorý nastal až po ukončení realizácie aktivít projektu a
iné ak sú relevantné



Monitorovacia správa projektu – praktická časť 
ITMS 2014+










































