Príloha 5 výzvy

Zoznam oprávnených výdavkov

1. Oprávnené výdavky
Skupina
oprávnených Oprávnené výdavky
výdavkov

02 – Dlhodobý hmotný majetok

Trieda
1

021 - Stavby

 realizácia nových objektov zariadení starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa pri dodržaní maximálnej kapacity 20
miest v jednom objekte,
 rekonštrukcia, modernizácia, realizácia prístavby, nadstavby
alebo stavebné úpravy existujúcich objektov za účelom
vytvorenia novej sociálnej služby, alebo zlepšenia podmienok a
zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby, pri dodržaní
maximálnej kapacity 20 miest v jednom objekte.
 stavebno-technické úpravy areálu zariadení starostlivosti o deti
do troch rokov veku dieťaťa vrátane detských ihrísk, sadové
úpravy a zeleň, spevnené plochy,
 ako doplnková aktivita:
rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej
hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie
tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova
obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane
strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a
výmena výplňových konštrukcií, opravy technického,
energetického alebo technologického vybavenia a zariadení
objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov
tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov),
 stavebný dozor2,
 odborný autorský dohľad,
 nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú
nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu3,
 prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie
projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné
povolenie, realizačná dokumentácia).

022 –
 nákup interiérového vybavenia zariadení starostlivosti o deti do
Samostatné
troch rokov veku dieťaťa
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí4
027 Pozemky

Trieda

Špecifikácia oprávnených
výdavkov v zmysle EKRK

 nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu

 712001 Nákup budov, objektov,
alebo ich častí
 712002 Nákup budov alebo
objektov určených na likvidáciu
 717001 Realizácia nových stavieb
 717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
 717003 Prístavby, nadstavby,
stavebné úpravy
 716 Prípravná a projektová
dokumentácia

 713001 Nákup interiérového
vybavenia

 711001 Nákup pozemkov

51 – Služby

Všetky výdavky zaradené do skupiny výdavkov 021 – Stavby musia mať priamu väzbu na dosiahnutie cieľov projektu.
V opačnom prípade budú považované za neoprávnené. Podmienky oprávnenosti výdavkov pre skupinu výdavkov 021 – Stavby
sú uvedené v kapitole 4.1.2 až 4.5 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a Príručky pre žiadateľa.
2
Limit pre tento oprávnený výdavok je uvedený v Prílohe č. 2.b Príručky pre žiadateľa.
3
V prípade nákupu stavieb, ktoré sú pre účely projektu určené na zbúranie je percentuálny limit výdavkov vo výške uvedenej
v prílohe č. 2a Pravidlá oprávnených výdavkov, časť 4.1.2. písmeno c). Nákup stavieb, ktoré sú pre účely projektu určené na
zbúranie, sa započítava do limitu na nákup pozemkov.
4
Oprávnené sú iba kapitálové výdavky
1

1

518 – Ostatné  všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením
služby
informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného
pútača a stálej tabule alebo plagátu5),

Trieda

 637004 Všeobecné služby

52 – Osobné výdavky

521 – Mzdové Len výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením
výdavky
projektu (nepriame výdavky)6:
 cena práce (hrubá mzda a zákonné odvody zamestnávateľa) za
zamestnancov prijímateľa a ostatné oprávnené výdavky
v zmysle kap. 4.8.1 Pravidiel k OV,
 cena práce (odmeny za práce vykonané mimo pracovného
pomeru a zákonné odvodov zamestnávateľa) za zamestnancov
prijímateľa a ostatné oprávnené výdavky v zmysle kap. 4.8.1
Pravidiel k OV, pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú
vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §§ 223-228a z. č.
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
 620 Poistné a príspevok do
poisťovní
 637027 Odmeny zamestnancov
mimopracovného pomeru

Oprávnené sú iba výdavky priamo súvisiace s prípravou a
riadením projektu (manažér prípravy projektu, manažér pre
verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)7
Výdavky sú oprávnené výlučne na uvedené pozície a musia
výlučne súvisieť s prípravou žiadosti o NFP a implementáciou
projektu.

V prípade, že žiadateľ/prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok okrem
realizácie projektu aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené na
financovanie z EŠIF a ŠR SR sú len pomerné výdavky na obstaranie tohto majetku8.
V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo
neúčelnosti poskytovateľ v procese odborného posudzovania zníži výšku žiadaných celkových
oprávnených výdavkov projektu o identifikované neoprávnené výdavky, ktoré nebudú z IROP
financované. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje 30% a viac finančnej hodnoty žiadateľom
definovaných celkových oprávnených výdavkov projektu ako vecne neoprávnených a/alebo
neúčelných, poskytovateľ vydá negatívnu hodnotiacu správu.

2. Neoprávnené výdavky
Zoznam neoprávnených výdavkov je uvedený v kapitole 2.5 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre
IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP z IROP (ďalej len „Pravidlá
OV“). Ostatné neoprávnené výdavky, vecne nevymedzené v uvedenej kapitole, sú uvedené v kapitole
4 Pravidiel OV.

3. Limity výdavkov
Finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov IROP a pre maximálnu výšku nepriamych
výdavkov sú uvedené v prílohe 2.b Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP z IROP. Tieto limity sú
pre žiadateľa záväzné, ak táto príloha neuvádza inak. Výdavky uvedené nad stanovený limit budú
posúdené ako neoprávnené.

Limit pre tento oprávnený výdavok je uvedený v Prílohe č. 2.b Príručky pre žiadateľa. Podmienky oprávnenosti výdavkov na
informovanie a komunikáciu sú uvedené v kapitole 4.12 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a
Príručky pre žiadateľa.
6
Limit pre tento oprávnený výdavok je uvedený v Prílohe č. 2.b Príručky pre žiadateľa. Podmienky oprávnenosti osobných
výdavkov sú uvedené v kapitole 4.8.1 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a Príručky pre
žiadateľa.
7
Limit pre tento oprávnený výdavok je uvedený v Prílohe č. 2.b Príručky pre žiadateľa
8
Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 4.6 Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP, ktoré tvoria prílohu č. 2.a Príručky pre
žiadateľa o poskytnutie NFP z IROP.
5

2

