Príloha č. 6 výzvy

Zoznam skupín oprávnených výdavkov

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu
vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v zozname oprávnených výdavkov uvedených
v tomto dokumente. Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených
výdavkov a v rámci nich typy oprávnených výdavkov pre túto výzvu v súlade so skupinami výdavkov, ktoré sú
uvedené v aktuálnej verzii Príručky k oprávnenosti výdavkov pre Prioritnú os 5 (ďalej len „Príručka
k oprávnenosti výdavkov“) zverejnenej na webovom sídle SO (http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty).

I. Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2020-4:

Trieda01 Dlhodobý nehmotný majetok
Skupina 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

•

Spracovanie a vykonanie projektu JPÚ
• v prípade, ak je predpoklad, že projekt JPÚ sa v budúcnosti využije napr. na vypracovanie nového

•

•

územného plánu, resp. ako technické zhodnotenie už existujúceho územného plánu (za technické
zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa považuje jeho zhodnotenie, ktorého obstarávacia
cena je viac ako 1 700 eur), účtuje sa na ťarchu tejto skupiny výdavkov;
práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu jednoduchých pozemkových
úprav (ďalej len „JPÚ“) a ostatných úkonov v konaní o JPÚ, ktoré vykonávajú odborne spôsobilé
osoby, ktoré majú oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa §25a zákona
o pozemkových úpravách 1 (ďalej len „projektant JPÚ“). Práca projektanta JPÚ spočíva najmä v
komunikácii so správnymi orgánmi a ďalšími dotknutými orgánmi, vlastníkmi pozemkov v obvode
JPÚ, užívateľmi a združením účastníkov pozemkových úprav, vykonávaní geodetických prác –
polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu, inžinierskych sietí a spoločných zariadení a
opatrení, vyhotovení podkladov pre rozhodnutia správneho orgánu, v prípade, že obec nemá
vyhotovený platný územný plán, podieľa sa na zabezpečení potrebných povolení týkajúcich sa
ochrany poľnohospodárskej pôdy a zmeny druhu pozemkov, na vyhotovení podkladov pre ocenenie
pozemkov, spracovaní projektantských prác a vytyčovaní nových pozemkov, podkladov pre zápis
projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností a pod.
Obsahom jednoduchých pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového
vlastníctva v dotknutom území, ktoré zahŕňa2 :
zistenie a usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v
obvode pozemkových úprav a nové prerozdelenie pozemkov
technické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych
pomerov.

1

zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových
úpravách“)
2
§1 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách

1

Jednotlivé fázy realizácie projektu JPÚ zahŕňajú:
Predpokladané etapy konania o JPÚ
Operát obvodu projektu JPÚ
1. fáza - Úvodné podklady projektu
JPÚ

2. fáza - Návrh nového usporiadania
pozemkov v obvode projektu JPÚ

Aktualizácia BPEJ, Mapa hodnoty, Register pôvodného
stavu
Miestny územný systém ekologickej stability na účely
JPU(ak relevantné), Všeobecné zásady funkčného
usporiadania územia
Prerokovanie požiadaviek na umiestnenie nových
pozemkov a vypracovanie zásad umiestnenia nových
pozemkov
Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a
vytyčovacieho plánu

3. fáza - Vykonanie projektu JPÚ

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
(ak relevantné), vytýčenie hraníc nových pozemkov
Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu

Rozsah a skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav spolu
s odôvodnením určuje správny orgán v rozhodnutí o povolení JPÚ3.

V prípade zmeny výšky výdavkov na spracovanie a vykonanie projektu JPÚ na základe Rozhodnutia o povolení
JPÚ príslušným orgánom budú výdavky oprávnené v zmenenej výške, pri zachovaní podmienky neprekročenia
maximálnej výšky schváleného NFP na spracovania a vykonanie projektu JPÚ.
Predpokladané výdavky spojené so zvýšením sumy výdavkov na spracovanie a vykonanie projektu JPÚ sú
oprávneným výdavkom za dodržania nasledovných podmienok:

•

predpokladané výdavky sú súčasťou schváleného rozpočtu;

•

výdavky súvisiace s výdavkami na spracovanie a vykonanie projektu JPÚ nepresiahnu sumu 10 % z
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu JPÚ s DPH za každý obvod; Výdavky budú
považované za oprávnené v prípade, ak na základe vydaného Rozhodnutia o povolení JPÚ príslušným
orgánom budú výdavky tvoriť vyššiu sumu oproti plánovanej hodnote zo ŽoNFP po prepočítaní na výšku
stanoveného finančného limitu za realizáciu projektu JPÚ alebo počas konania o JPÚ dôjde k zmene
obvodu na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu 4. Len v prípade navýšenia výdavkov za
prvý alebo druhý obvod v zmysle uvedených skutočností a za dodržania ostatných podmienok
zadefinovaných vo výzve, môžu byť navýšené výdavky akceptované zo strany SO pre OPĽZ;

Trieda51 Služby
Skupina 518 Ostatné služby

•

Spracovanie a vykonanie projektu JPÚ
• v prípade, ak je predpoklad, že projekt JPÚ sa v budúcnosti využije napr. na vypracovanie nového
územného plánu, resp. ako technické zhodnotenie už existujúceho územného plánu (za technické
zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa považuje jeho zhodnotenie, ktorého obstarávacia
cena je viac ako 1 700 eur), účtuje sa na ťarchu skupiny výdavkov 019.

3

§8 ods. 1 písm. f) zákona o pozemkových úpravách
§4 zákona o pozemkových úpravách

4

2

• práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu JPÚ a ostatných úkonov v

•

konaní o JPÚ, ktoré vykonávajú odborne spôsobilé osoby, ktoré majú oprávnenie na projektovanie
pozemkových úprav podľa §25a zákona o pozemkových úpravách1 (ďalej len „projektant JPÚ“). Práca
projektanta JPÚ spočíva najmä v komunikácii so správnymi orgánmi a ďalšími dotknutými orgánmi,
vlastníkmi pozemkov v obvode JPÚ, užívateľmi a združením účastníkov pozemkových úprav,
vykonávaní geodetických prác – polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu, inžinierskych
sietí a spoločných zariadení a opatrení, vyhotovení podkladov pre rozhodnutia správneho orgánu,
v prípade, že obec nemá vyhotovený platný územný plán, podieľa sa na zabezpečení potrebných
povolení týkajúcich sa ochrany poľnohospodárskej pôdy a zmeny druhu pozemkov, na vyhotovení
podkladov pre ocenenie pozemkov, spracovaní projektantských prác a vytyčovaní nových pozemkov,
podkladov pre zápis projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností a pod.
Obsahom jednoduchých pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového
vlastníctva v dotknutom území, ktoré zahŕňa2:
zistenie a usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v
obvode pozemkových úprav a nové prerozdelenie pozemkov
technické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych
pomerov.

Jednotlivé fázy realizácie projektu JPÚ zahŕňajú:
Predpokladané etapy konania o JPÚ
Operát obvodu projektu JPÚ
1. fáza - Úvodné podklady projektu
JPÚ

2. fáza - Návrh nového usporiadania
pozemkov v obvode projektu JPÚ

Aktualizácia BPEJ, Mapa hodnoty, Register pôvodného
stavu
Miestny územný systém ekologickej stability na účely
JPU(ak relevantné), Všeobecné zásady funkčného
usporiadania územia
Prerokovanie požiadaviek na umiestnenie nových
pozemkov a vypracovanie zásad umiestnenia nových
pozemkov
Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a
vytyčovacieho plánu

3. fáza - Vykonanie projektu JPÚ

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
(ak relevantné), vytýčenie hraníc nových pozemkov
Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu

Rozsah a skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav spolu
s odôvodnením určuje správny orgán v rozhodnutí o povolení JPÚ3.
V prípade zmeny výšky výdavkov na spracovanie a vykonanie projektu JPÚ na základe Rozhodnutia o povolení
JPÚ príslušným orgánom budú výdavky oprávnené v zmenenej výške, pri zachovaní podmienky neprekročenia
maximálnej výšky schváleného NFP na spracovania a vykonanie projektu JPÚ.
Predpokladané výdavky spojené so zvýšením sumy výdavkov na spracovanie a vykonanie projektu JPÚ sú
oprávneným výdavkom za dodržania nasledovných podmienok:

• predpokladané výdavky sú súčasťou schváleného rozpočtu;
• výdavky súvisiace s výdavkami na spracovanie a vykonanie projektu JPÚ nepresiahnu sumu 10 % z
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu JPÚ s DPH za každý obvod; Výdavky budú
považované za oprávnené v prípade, ak na základe vydaného Rozhodnutia o povolení JPÚ príslušným
orgánom budú výdavky tvoriť vyššiu sumu oproti plánovanej hodnote zo ŽoNFP po prepočítaní na

3

výšku stanoveného finančného limitu za realizáciu projektu JPÚ alebo počas konania o JPÚ dôjde
k zmene obvodu na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu 4. Len v prípade navýšenia
výdavkov za prvý alebo druhý obvod v zmysle uvedených skutočností a za dodržania ostatných
podmienok zadefinovaných vo výzve, môžu byť navýšené výdavky akceptované zo strany SO pre
OPĽZ;

•

Konzultant JPÚ
Poskytovanie služieb súvisiacich s procesom JPÚ, ktoré sú obstarávané dodávateľsky. Z časového
hľadiska práca konzultanta JPÚ je vykonávaná pred podaním žiadosti o povolenie JPÚ na správny orgán
a počas prípravného konania za účelom zabezpečenia pozitívneho nastavenia a stotožnenia sa
predstaviteľov obce, vlastníkov dotknutých pozemkov a obyvateľov osídlenia MRK (ďalej len „dotknutí
účastníci“) s navrhovaným postupom vysporiadania pozemkov postupom JPÚ.
Ide najmä o tieto činnosti:
•
práce na úvodných konzultáciách s dotknutými účastníkmi;
•
zabezpečenie skupinových stretnutí v štádiu prípravného konania JPÚ za účelom informovania,
usmernenia a vysvetlenia výhod JPÚ. Konzultant JPÚ formou prezentácie s praktickými príkladmi
riešenia dotknutého územia oboznamuje výhody pre dotknutých účastníkov s priebehom
plánovaného konania, vysvetlí základné princípy a postupy konania v zmysle zákona o pozemkových
úpravách. Skupinové stretnutie je primárne zamerané na vlastníkov pozemkov v osídlení MRK (prvý
obvod) a rozšírenom osídlení MRK (druhý obvod), ako aj príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít (ďalej len „MRK“) žijúcich na týchto pozemkoch. Cieľom je dosiahnuť súhlas vlastníkov
pozemkov v obvode JPÚ s konaním JPÚ a poukázať na fakt, že postup vysporiadania pozemkov
postupom JPÚ je výhodný tak pre vlastníkov pozemkov v osídlení MRK, resp. v rozšírenom osídlení
MRK, ako aj pre obyvateľov obydlí MRK;
•
analýza realizovateľnosti projektu5 –vypracovanie, aktualizácia, doplnenie;
•
spracovane podkladov pre žiadosť o povolenie JPÚ a pre prípravné konanie.
•
a pod.

Kvalifikačné predpoklady:
Min. II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore geodézia a kartografia, napr. geodet/autorizovaný geodet
a kartograf / oprávnený projektant pozemkových úprav

•

externý manažment
•
riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (napr. vypracovanie
žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, projektové riadenie) a
prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s
ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného
celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Finančné limity tohto
dokumentu;

•

výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu

Trieda 52

Osobné výdavky

Skupina 521 Mzdové výdavky

5

Činnosť konzultanta spojená s vyhotovením analýzy je oprávneným výdavkom len v prípade zmeny obvodu JPÚ oproti stavu,
ktorý bol identifikovaný v národnom projekte a/alebo v rámci obvodu, o ktorý sa rozširuje osídlenie (prvý obvod)

4

Oprávnené výdavky zahŕňajú hrubú mzdu a povinné odvody platené zamestnávateľom v zmysle platnej
legislatívy (Zákon o sociálnom poistení a Zákon o zdravotnom poistení).
Nie je možné akceptovať navýšenie mzdy, resp. odmeny za vykonanú prácu iba z dôvodu prác vykonávaných na
projekte financovaného z prostriedkov EŠIF (napr. rozdielne sadzby odmeňovania za práce vykonávané mimo
aktivít projektu a za práce vykonávané na aktivitách projektu; rozdielne hodinové sadzby v prípade viacerých
projektov tej istej funkcie u jednej osoby, napr. projektový manažér; neopodstatnené rozdielne mzdy pri
odbornom personáli). Takéto navýšenie bude mať za následok vznik neoprávnených výdavkov v časti
presahujúcej výšku rovnakej práce vykonávanej mimo projektu. Zároveň je žiadateľ povinný preukázať, že
zamestnanec, ktorého mzdové výdavky sú predmetom financovania z EŠIF má pre danú pracovnú pozíciu alebo
pre práce vykonávané na projekte potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť.
Formy pracovných úväzkov:
Pracovný úväzok zamestnanca - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie žiadostí
o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu
(napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu
trhu)..
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - bezprostredne súvisiace s riadením projektu
(napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie,
prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností
verejného obstarávania (prieskumu trhu), vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa, vzťahy uzatvorené
v zmysle ustanovení § 223-228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j.
dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o
príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov.
Odmeny6 ako zložky mzdy nie sú oprávneným výdavkom.



interný manažment
mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace:

•
•


s riadením projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí
o zmenu, projektové riadenie),
prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),

výkon činností verejného obstarávania na aktivity projektu

Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov
pre Prioritnú os 5. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež Pre túto výzvu sú neoprávnené výdavky
na publicitu projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie
a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu.
UPOZORNENIE:
Výdavky spojené s nákupom a nájmom nehnuteľností – stavby a pozemky sú NEOPRÁVNENÉ. Žiadateľ musí
výdavky na tento účel získať z vlastných alebo iných zdrojov.

6Ide

o zložku mzdy, resp. platu (napr. prémie alebo rôzne variabilné zložky) podľa §119 ods. 3 Zákonníka práce v spojení s §1 ods. 4 zákona č.
552/2003 Z.z. o prácach vykonávaných vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a §20 a §29 ods. 4 zákona o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme alebo podľa §142 Zákona o štátnej službe.
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II. Finančné limity
SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie finančných limitov ako jedného z postupov
na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu.
Všetky hodnoty v tabuľkách sú uvádzané s DPH.

Spracovanie a vykonanie projektu JPÚ za každý realizovaný obvod
Tabuľka 1

Základná cena JPÚ - orná pôda bez stavieb Finančný limit
Veľkosť obvodu projektu JPÚ:

EUR/m2
s DPH

do 0,99ha
od 1,0ha – do 2,99ha
od 3,00 – do 4,99ha

1,47
1,34
1,20

od 5,0ha

0,97

Tabuľka 2

Koeficienty násobkov ku základnej cene JPÚ (k hornej tabuľke)

Počet obydlí:

Počet vlastníkov pozemkov
v obvode:
do 100
101 - 300 nad 301

do 100

1,019

1,100

1,182

101 - 200

1,103

1,194

1,290

201 - 300

1,187

1,296

1,402

301 - 400

1,277

1,401

1,513

nad 401

1,383

1,580

1,665

Tabuľka 3

Podiel jednotlivých fáz z celkovej ceny JPÚ
1. fáza - Úvodné podklady projektu JPÚ

35%

2. fáza - Návrh nového usporiadania v obvode projektu JPÚ

40%

3. fáza - Vykonanie projektu JPÚ

25%

Hodnota COV = výdavky súvisiace so spracovaním a vykonaním projektu JPÚ + navýšenie v prípade zmeny +
Ostatné oprávnené výdavky (napr. činnosť konzultanta JPÚ / projektový manažment (interný/externý) / náklady
súvisiace s procesom VO)

Príklad výpočtu oprávnených výdavkov za spracovanie a vykonanie projektu JPÚ:
Prvý obvod - žiadateľ chce projektom vysporiadať obvod o výmere 20 542m2, o počte vlastníkov 250 a o počte
obydlí 150. Žiadateľ vypočíta max. hodnotu za realizáciu projektu JPÚ ako 20 542 x 1,34€ x koef. 1,194 =
32 866,38€. K tejto hodnote si môže žiadateľ následne pripočítať výdavky na navýšenie v prípade zmeny výšky
výdavkov na realizáciu JPÚ (Napr. na základe Rozhodnutia o povolení JPÚ príslušným orgánom, max. však do

6

výšky 10 % zo sumy na spracovanie a vykonanie projektu JPÚ, 10 % x 32 866,38€ = 3 286,64 €), činnosť a výkon
konzultanta JPÚ a ostatné oprávnené výdavky.
Ak bude žiadateľ realizovať projektom aj druhý obvod definovaný vo výzve, maximálna hodnota oprávnených
výdavkov na realizáciu tohto obvodu predstavuje 50 % z oprávnených výdavkov na samotné spracovanie
a vykonanie projektu JPÚ prvého obvodu a zároveň nesmie presiahnuť 50 % súčtu oprávnených výdavkov
prvého obvodu na samotné spracovanie a vykonanie projektu JPÚ + navýšenie v prípade zmeny výšky
výdavkov na realizáciu JPÚ.
T.j. na základe uvedeného príkladu je max. oprávnená suma za druhý obvod pre spracovanie a vykonanie
projektu JPÚ 50 % x 32 866,38€ = 16 433,19€ a zároveň druhá podmienka v prípade navýšenia zmeny výšky
výdavkov na realizáciu JPÚ je 50 % x (32 866,38€ + 3 286,64€) = 18 076,51€. Ak by žiadateľovi, na základe
dosadenia vstupných údajov za druhý obvod do tabuľky v hárku „Finančné limity JPÚ“ v prílohe č.6 ŽoNFP
„Špecifikácia výdavkov v rámci skupín výdavkov“, vyšla hodnota za realizáciu druhého obvodu vyššia, ako hore
uvedených 50%, môže si žiadateľ v hárku „Rozpočet projektu tabuľka“ nárokovať max. túto 50% výšku
oprávnených výdavkov, avšak do stĺpca „podrobný komentár k položke“ popíše, napr. že výška sumy za druhý
obvod je 40 000 EUR, ale žiadateľ si na základe podmienky poskytnutia príspevku, nárokuje max. hodnotu 50%
z hodnoty prvého obvodu. Zároveň si môže pripočítať výdavky na navýšenie druhého obvodu v prípade zmeny
výšky výdavkov na realizáciu JPÚ, max. do výšky 10 % zo sumy na spracovanie a vykonanie projektu JPÚ druhého
obvodu a za dodržania vyššie uvedených podmienok.
K tejto hodnote si môže žiadateľ následne pripočítať výdavky na činnosť a výkon konzultanta JPÚ a ostatné
oprávnené výdavky. Tieto výdavky sú pre druhý obvod oprávnené v 100 % výške finančných limitov uvedených
v časti II.

Finančné a percentuálne limity priamych výdavkov
518– Konzultant JPÚ
Tabuľka 4 Finančný limit na konzultanta bez nároku na vrátenie DPH

Oprávnený
výdavok/skupina
výdavkov 518

Výdavky spojené
s činnosťou
konzultanta za
jeden obvod JPÚ

Oprávnený výdavok

Výdavky spojené s činnosťou konzultanta obstarané
dodávateľským spôsobom (518)
Maximálna výška oprávnených výdavkov je 70,00
EUR/hod a zároveň maximálna výška výdavkov na
jeden obvod je v sume
2 100,00 EUR.7

Finančný limit
(celková cena práce)
(v EUR / hod.)
EUR / hod.

EUR / jeden obvod

70,00

2 100,00

Tabuľka 5 Finančný limit na konzultanta s nárokom na vrátenie DPH

Oprávnený
výdavok/skupina
výdavkov 518

Výdavky spojené
s činnosťou

Oprávnený výdavok

Výdavky spojené s činnosťou konzultanta obstarané
dodávateľským spôsobom (518)

Finančný limit
(celková cena práce)
(v EUR / hod.)
EUR / hod.

EUR / jeden obvod

59,00

1 770,00

7Maximálny

počet hodín je nepriamoúmerne závislý od výšky hodinovej mzdy. To znamená, že v prípade nižšej hodinovej sadzby môže byť
oprávnený vyšší počet hodín na objekt, maximálne však do dosiahnutia maximálnej výšky oprávnených výdavkov na jeden obvod.
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konzultanta za
jeden obvod JPÚ

Maximálna výška oprávnených výdavkov je 59,00
EUR/hod a zároveň maximálna výška výdavku na jeden
obvod je v sume 1 770,00 EUR.79

Finančné a percentuálne limity nepriamych výdavkov (podporné aktivity projektu)
Tabuľka 6

Celkové priame oprávnené výdavky
(EUR bez DPH)
od

Nepriame výdavky8 na
realizáciu procesu VO, externý
a interný manažment

Percentuálny limit9

do

0,00
50 000,00
100 000,00

49 999,99
99 999,99
150 000,00

150 000,00
200 000,00
250 000,00 a viac

199 999,99
249 999,99

8,00
5,50
4,00
3,00
2,40
2,00

Tabuľka 7

Finančný limit pre cenu práce
(EUR/mesiac)

Oprávnený výdavok

Pracovná pozícia

Interný manažment
(Osobné výdavky)

Projektový manažér interný

Finančný limit
pre odmenu
(EUR/hodina)
(maximálne do limitu
nepriamych
výdavkov)

2 424,13 – celková cena práce

13,9310

Tabuľka 8

Oprávnený výdavok

Externý manažment
(Externé služby)

Finančný limit (v EUR)
(maximálne do limitu nepriamych výdavkov)
Finančný limit pre odplatu
za poskytované služby
s nárokom na vrátenie DPH
(EUR/hodina)

Finančný limit pre odplatu
za poskytované služby
bez nároku na vrátenie DPH
(EUR/hodina)

11,60

13,93

8Nepriame

výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia nepriamo s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z hlavných
aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie podporných aktivít projektu(riadenie projektu /interné, alebo externé/, proces VO).
9Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH).
10Hodinová sadzba – celková cena práce
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